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Koń niósł go przez całe życie

Majora Janusza Komorowskiego, spotkałam w 1987 r. w trakcie

polskich  jeźdźców.  Wykonałam  telefon  z  prośbą  o  spotkanie
i major od razu zaprosił mnie na rozmowę do domu. 

Mieszkał na ul. Czerniakowskiej 157 m12, w miejscu mu bliskim
ze  wspomnień  w okolicy ul.  Podchorążych,  gdzie  mieściły  się
przed  wojną  koszary  1.  Dywizjonu  Artylerii  Konnej  oraz  ul.
Szwoleżerów,  gdzie  dawniej  mieściły  się  koszary  1.  Pułku
Szwoleżerów.  Pan  Major,  nie  znosił  spóźniania  się,  więc
przyjeżdżałam na miejsce wcześniej i czekałam przed drzwiami,
a kiedy wybijała dokładna godzina stukałam do drzwi. 

Po  pierwszym  spotkaniu  już  regularnie  co  kilka  dni  bywałam
w niezwykle gościnnym domu Państwa Komorowskich,  zawsze
była  gorąca  herbata  z  malinami  i  kieliszeczek  wiśniówki.  Ja
włączałam magnetofon  a  Pan  Major  opowiadał.  Szybko  nasze

niełatwej historii. 

Od Majora, otrzymałam, oprócz dziesiątek godzin jego opowieści
nagranych  na  taśmie,  także  pamiątkowe  zdjęcie  z dedykacją
i negatywy zdjęć z fotografii z prywatnego archiwum. Z naszych
rozmów powstało kilka artykułów i film emitowany w Telewizji
Polskiej. Pan Major zgodził się na wystąpienie w filmie, ale nie
chciał  się  zgodzić  na  mówienie  wprost  do  kamery,  nagraliśmy
więc  jego  wypowiedzi  oddzielnie  (tzw.  off-y)  i  podkładaliśmy
głos pod sceny kręcone kamerą. 

W  1989  r.  wyjechałam  razem  z  dziećmi  do  Kanady.  Jeden
z pierwszych listów jakie  tam dostałam to  był  list  od  Państwa
Komorowskich  (w  załączeniu),  a  w  nim  piękne  zdjęcie
z nienagannego  skoku  pana  majora,  ciepłe  słowa  i załącznik
w postaci jednego dolara amerykańskiego na szczęście. 

Mjr. Janusz Komorowski

Kartka pocztowa - Grudziądz 1933 r. mjr Janusz Komorowski, skok przez przeszkodę na koniu Wróżka (po ukończeniu
dwuletniego Kursu Jazdy Konnej). 

Niestety, nie było mi już dane spotkać jeszcze Pana Majora, zmarł w 1993 r.  Cześć jego pamięci. 
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spotkania  przerodziły  się  w dyskusje  o  życiu  i  naszej  polskiej



Koń niósł go przez całe życie 

Dzieciństwo 

Urodził się wtedy, kiedy zadziwiona Europa usłyszała
o pierwszym strajku powszechnym w carskiej Rosji.
Ziemia  Mikołaja  zatrzęsła  się  od  armat  i  tętentu
kopyt.  Wśród  błyskawic  i  grzmotów  zbliżała  się
prawdziwa dziejowa burza. 

Dziewiątego  października  daleko  na  kresach  aż  na
Białej  Rusi,  w  majątku  Wiszniak,  rozpoczął  swój
jeździecki  żywot  Janusz  Komorowski.   “Pamiętam
wielkie dęby rosnące koło dworku i aleję orzechową.
Za  ogrodem,  za  różami  była  mała  kapliczka”  -
wspomina pan major.  

Na  cichym  chrzcie  w  kaplicy  we  wsi  Babinicze,
w której  bywał  Kmicic  z  Sienkiewiczowskiego
“Potopu”,  mały  Janusz  wraz  ze  swoim  imieniem
otrzymał carte-blanche na życie pełne przygód. “Jako
małe dziecko bardzo kochałem zwierzęta, zwłaszcza Majątek Wiszniak

małe, zawsze mieliśmy w gospodarstwie psy, koty, kury czy kaczki. Najbardziej jednak fascynowały
mnie  konie,  potrafiłem  całymi  godzinami  siedzieć  w  stajni  i  obserwować  je,  wsłuchując  się
w specyficzną muzykę z trzasku ścieranego zębami pożywienia i prychnięć i parsknięć. Domek nasz
stał na wzgórzu a wokoło majątku rozpościerały się piękne lasy poprzetykane wieżyczkami cerkwi.” 

Najpiękniej Ziemia Witebska wyglądała z czubka rosnącej w parku ogromnej lipy. Janusz z bratem
i siostrą lubili tam przesiadywać, bo wtedy cały majątek i okolice widać było jak na dłoni, pasące się
konie, miasteczko Dobromyśl, stację kolejową Lozna i ten dla nich tajemniczy dymiący pociąg. 

Gospodarstwo było duże i  zajmowało się produkcją
mleka.  Przy  pięknym  dworku  stały  czworaki
w których mieszkali pracownicy folwarczni. Do pracy
były  też  konie,  które  wspomagały  zakupione  już
wtedy  nowoczesne  maszyny.  Sąsiedzi  chętnie
korzystali z rad i pomocy gospodarzy nowoczesnego
majątku.  “Pamiętam kiedy matka zakupiła pierwsze
maszyny rolnicze i moim oczom ukazał się niezwykły
widok,  bronowanie  przy  pomocy  12  koni
zaprzęgniętych w poręcz.  Dwanaście głów końskich
równo obok siebie,  robiło wrażenie, jakby to dziecko
w zabawie  ustawiło  rząd  ołowianych  żołnierzyków.
Z daleka  wyglądało  to  jak  dziecinna  zabawka.
Dopiero  z  bliska  widać  było  tę  wielką  siłę  ukrytą
w ogromnych cielskach. Szły, dzwoniąc wędzidłami,
łańcuchami orczyków i wydawało się, że nic ich nie
zdoła  zatrzymać.  Stawałam  z  boku,  patrzyłem  jak
urzeczony i bardzo chciałam, żeby mnie kiedyś konie Bracia Komorowscy

też tak słuchały. Najlepszą moją zabawą było ściganie się ze źrebakami. Chętnie brały udział w każdej
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wymyślonej  przeze  mnie  grze.  Były przy tym takie  dumne,  wyniosłe  i  tak  wysoko  nosiły  głowy.
Niestety,  nigdy  nie  mogłem ich  dogonić,  stawałem wtedy  zdyszany  a  one  zawracały  półkolem  i
podbiegały do mnie z powrotem. Stawały na chwilę bez ruchu a potem, jakby spłoszone niewidzialnym
dźwiękiem, znów gnały do przodu.”

Ojciec  Janusza,  Władysław  Komorowski,  zajmował
się  administracją  majątku.  Matka,  Kazimiera
Komorowska,  była  bardzo  nowoczesną  kobietą,
jeździła  konno  w  damskim  siodle  i  wraz
z guwernantką i nianią zajmowała się wychowaniem
dzieci. Kochała książki, zbierała je skrupulatnie i stale
powiększała ich zbiór. Czytanie dzieciom książek na
głos było ważnym elementem ich życia, szczególnie
wieczorami czytanie było obowiązkowe.  To właśnie
charaktery  postaci  z  tych  powieści  i  opisy  walk
i zmagań bohaterów z Sienkiewicza, Mickiewicza czy
Kraszewskiego  pomogły  im  później  przetrwać
w ciężkich chwilach. 

“Matka  wychowywała  nas  znakomicie  dając  dużo
swobody  a  jednocześnie  trzymając  dyscyplinę.
Mogliśmy biegać, bawić się i psocić ale o określonej
godzinie  musieliśmy  być  przy  stole  czy  w  domu.
Świetnie  jeździła  konno,  a  kiedy  wracała
z przejażdżki  już  wtedy  lubowałem  się  zapachem
spoconego konia. Zabawy na łące ze źrebakami, wiatr
w uszach podczas wyścigu z nimi i ta ich radość ze
słońca  i  wolności  wywarły  na  mnie  ślad  na  całe
życie”. 

Bracia Komorowscy

Kazimiera Komorowska – matka Janusza Komorowskiego Władysław Komorowski –  ojciec Janusza
Komorowskiego
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Rodzina 
 
Obaj  wujowie  Janusza,  też  byli  kawalerzystami,  brat  matki,  gen.  Aleksander  Pajewski,  początkowo
służył w kawalerii rosyjskiej a od 1917 r. w polskich jednostkach konnych, a drugi wuj, brat stryjeczny
matki Stanisław Dziewulski, służył w 4 Pułku Ułanów.

Dziadek Janusza był wojskowym kawalerii w armii rosyjskiej. Wnukom często opowiadał o koniach,
mówił  o  nich  zawsze  z  podziwem  a  szczególnie  o  ich  stadnych  zachowaniach.  Od  dziecka  sam
obserwował dzikie tabuny koni żyjące na stepach i uczył wnuki praw jakimi rządziły się stada.  

“Kiedy już jeździłem konno, dzięki opowieściom dziadka lepiej mogłem zrozumieć zachowania koni.
Dziadek podkreślał zawsze ich wzajemną opiekuńczość, mówił, że kiedy groziło im niebezpieczeństwo
to ogiery ochraniały klacze i źrebaki zamykając je ciałami w środku koła. Szczególnie zachwycałem się
miłością klaczy do źrebiąt, obroną słabszych i  ich szacunkiem dla silniejszych”.  

Dziadek Janusza szczególnie  lubił  rasę anglo-dońską,  Janusz dobrze to  zapamiętał  i  kiedy,  już jako
kawalerzysta, spotkał się z koniem tej rasy w swoim macierzystym pułku od razu go polubił. Piękny
kary koń nazywał się Krechowiak. W pracy z tym koniem bardzo pomagały mu rady i nauki dziadka.
Historia tego konia jest fascynująca. 

Pułkownik Bolesław Mościcki, dowódca 1 Zaamurskiego Konnego Pułku, któregoś dnia zobaczył na
targu pięknego konia wystawionego na sprzedaż przez Kozaków. Był naprawdę wspaniały, kary wałach
o szlachetnej  głowie,  długiej  szyi  i  suchych mocnych jak stal  nogach.  Pułkownik  kupił  go  a  Kary
odwdzięczył mu się wyjątkowo łagodnym charakterem i wielkim sercem do walki.  18 lipca 1917 r.
pułkownik  Bolesław Mościcki wraz z Karym, objął dowództwo 1 Pułku Ułanów i 21 lipca wyruszyli
razem na front. 24 lipca pod Krechowcami rozpoczęła się zabójcza walka z batalionem niemieckim. 400
polskich szabel dowodzonych przez pułkownika daje wrogowi odpór ale ponosi duże straty, ginie jedna
piąta część koni. Kary przeżył i okazał się w walce nieoceniony. Jego siła woli i odwaga przyczyniły się
do  zwycięstwa.  Pułk  za  swoją  szarżę  otrzymuje  nazwę  “Krechowiecki”  a  Kary  w  nagrodę  został
przechrzczony  na  Krechowiaka.  Na  jesieni  tegoż  roku  1  Pułk  Ułanów  Krechowieckich  staje  się
zalążkiem formowanego  w Mińsku  1  Korpusu  Wschodniego  pod  dowództwem generała  Dowbora-
Muśnickiego.  Powstaje  największa,  przed  odzyskaniem  niepodległości,  wspaniale  umundurowana
i uzbrojona  jednostka  jazdy.  We  wszystkich  dalszych  bitwach  Krechowiak  walczy  ze  swoim
pułkownikiem z wielką odwagą i prawdziwie żołnierskim sercem.

Tułaczka 

Spokojne  życie  w Wiszniaku,  tak  jak  w wielu  innych  majątkach,
skończyło się 1917 roku. Właściciele majątku,  Komorowscy, wraz
z dziećmi zostali z majątku wygnani.  

26 października 1917 roku w Rosji rozpoczął się przewrót będący
konsekwencją  pogłębiającego  się  kryzysu  politycznego.  Janusz
w tym  czasie  uczęszczał  wraz  z  bratem  do  polskiej  szkoły
w Moskwie.  W 1918  roku  matka  wysłała  obu  braci  do  polskiej
szkoły do Warszawy. 

“Potem do nas dojechała ale już bez ojca, ponieważ zmarł w podróży.
Uczęszczałem do polskiej szkoły i mieszkałem na szkolnej stancji na
Placu Trzech Krzyży, u dyrektora szkoły pana Kulwiecia.” 

W tych latach koń Krechowiak ma też swoją historię. Wiosną 1918 r.
J. Komorowski razem z mamą
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1 Korpus zostaje  zdemobilizowany i  Krechowiak wraz  z  innymi końmi zostaje  ukryty w dobrach
księżnej  Franciszki  Korybut-Woronieckiej.  Kiedy  księżna  zostaje  zmuszona  opuścić  majątek,
Krechowiak podążając za dorożką księżnej jedzie wraz z nią do Warszawy. Księżna z okna powozu
szuka na ulicach żołnierzy z 1 Pułku Ułanów. W tym właśnie dniu rtm. Zygmunt Podhorski wraz ze
swoimi żołnierzami bierze udział w rozbrajaniu Niemców w koszarach na Koszykowej. I tu, na ulicy,
spotkali  się  Krechowieccy  Ułani  i księżna  z  przechowywanym  u  siebie  Krechowiakiem.  I  tak
Krechowiak trafił znowu do swoich Krechowiaków. Od tej pory zmiana dowódcy Pułku odbywała się
zawsze na tym koniu.

Wyzwolenie 

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała
władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych
jej  wojsk Józefowi Piłsudskiemu. Tego samego dnia
Niemcy  podpisały  zawieszenie  broni  kończące
I Wojnę Światową. Polska odzyskiwała niepodległość.

“To  było  dla  mnie  niezwykłe  przeżycie,  kiedy  do
Warszawy  wjechały  polskie  konne  patrole  1  Pułku
Ułanów  Krechowieckich.  I  właśnie  wtedy,  11-tego
listopada  2018  roku,  wiedziałam  już,  że  kiedyś
wstąpię  do  kawalerii.  Zawsze,  kiedy  widziałem
eleganckich  podchorążych  na  ulicach  Warszawy
przechodził  mnie  dreszcz  zazdrości.”   

Od 1920 r. brat Janusza był ochotnikiem w Czwartym
Pułku  Ułanów i  w 1921  r.  zostaje  przydzielony do
Korpusu  Kadetów   nr  2.  w  Modlinie,  drugi
Komorowski  jedzie  w  tym  czasie  do  Korpusu
Kadetów  nr  1.  we  Lwowie.   

“We Lwowie,  mój wuj,  rodzony brat matki,  generał
Aleksander  Pajewski,  był  inspektorem  kawalerii
całego Okręgu Lwowskiego.  Muszę przyznać,  że to
bardzo ułatwiło mi wejście do Korpusu, dostałem się
nawet bez egzaminu. Pajewski był bardzo uroczym  

Zdjęcie maturalne Janusza Komorowskiego

przystojnym  mężczyzną  i  świetnym  kawalerzystą.  Był  wielbicielem,  jak  to  mawiał,  eleganckich
sportów,  więc  uprawiał  jazdę  konną,  szermierkę  i  narty.  Nie  znosił  za  to  piłki  nożnej,  którą  ja
uwielbiałem, więc musiałem kopać piłkę z kolegami po kryjomu.”

Korpus Kadetów 

W Korpusie działało Koło Jazdy Konnej, a prezesem był komendant Korpusu. Po pięciu latach nauki, po
maturze, Kadeci szli na ogół albo do kawalerii albo do artylerii i musieli umieć jeździć konno. 

“W Kole było nas około trzydziestu. Do południa normalna szkoła, po południu ćwiczenia polowe a dwa
razy w tygodniu jeszcze jazda konna. Dla nas zajęcia z jazdy konnej to było zawsze prawdziwe święto,
ach,  to  polerowanie  butów,  sprawdzanie  guzików a  nawet  kołnierzyka u  koszuli.  A nad wszystkim
górował zapach stajni i koni zapamiętany z dzieciństwa. Wtedy to był właśnie ten czas kiedy jazda
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konna  zawojowała  mnie  całkowicie.  W Kole  nie  zawsze  jeździliśmy na  tym koniu,  który nam się
najbardziej  podobał,  ale  przecież  kochaliśmy  je  wszystkie.  Chociaż  początkowo  łatwo  nie  było,
poobcierane kolana, rany na pupie, ból krzyża i mięśni to i tak oddałbym każdy mecz piłki nożnej za
godzinę jazdy. Obcowanie z naszymi przyjaciółmi łagodziło każdy ból.” 

Budynek korpusu kadetów we Lwowie Korpus kadetów nr 1

Wszyscy  prawie  z  Koła  Jazdy  Konnej  w   Korpusie  Kadetów,  byli  potem  wspaniałymi  jeźdźcami
sportowymi jak: Michał Gutowski, Czerniawski, Rościszewski, Żelewski, Okulicz czy inni.  

“Do dziś pamiętam ten granatowy mundurek z kołnierzykiem obszytym srebrem, granatowe spodnie
z żółtym szlaczkiem i te siedem srebrnych guzików. Na zajęciach z jazdy jeździliśmy też w teren po
okolicach Lwowa. Czasem po drodze zaglądaliśmy  do szkoły Gospodarstwa Wiejskiego dla panienek.
Ach, jakie tam ciastka były… Ćwiczyliśmy też woltyżerkę i biegi myśliwskie. W pierwszych zawodach
w  których  wystartowałem  demonstrowaliśmy  na  nich  głównie  nasze  umiejętności  woltyżerskie.
Utrzymywanie się w dowolnej pozycji, na głowie, na rękach czy na jednej nodze na poruszającym się
koniu  było  podstawą  umiejętności  jeździeckich.  Uczestniczyłem  także  w  prawdziwym  biegu
myśliwskim a przed samą maturą dopuszczono nas do prawdziwego konkursu hippicznego na terenie
pięknego hipodromu Związku Sportowego “Sokół Konny”.  Wygrałam ten konkurs na koniu o imieniu
Gidran, który należał do artylerzysty konnego por. Rutkowskiego. Pierwsza wygrana i piękna uprząż
była moja. Wygrałem też darmowy wstęp na przyjęcie. Niestety, szybko jeszcze w trakcie uroczystości
pobiegłem na zabawę do mojej wybranki. Była to chyba moja pierwsza miłość. Myślę, że ci co dobrze
jeżdżą konno dobrze też tańczą, ale niestety nie odwrotnie.” 

Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 

W maju 1926 r. młody absolwent Korpusu Kadetów, Janusz Komorowski, przybył do Obozu Szkolnego
Kawalerii i rozpoczął naukę w Dwuletniej Zawodowej Szkole Podchorążych w Grudziądzu. 

“Wielka szkoła, wielcy jeźdźcy. Stolica broni konnej. Komendantem Szkoły był gen. Stefan Castenedolo
Kasprzycki, były żołnierz armii austriackiej. Generał miał ogromny  nos, był bardzo srogi ale wszyscy
go bardzo kochaliśmy. Mimo to, kiedy wychodził na obchód, każdy wolał biec nawet dookoła stajni byle
by nie wpaść w jego ręce. Zawsze coś znalazł co było nie tak, ale z drugiej strony był bardzo dobrym
i porządnym człowiekiem. Twarda ręka lecz gorące serce.  Czasem nawet zapraszał nas do domu na
podwieczorek”. 

W Szkole  Podchorążych  czas  mijał  na  nauce,  jeździe  konnej  i  życiu  towarzyskim.  Marzenie  mieli
wszyscy takie samo, dostać się do wybranego pułku kawalerii. W tej Szkole prawo wyboru miał zawsze
lepszy. 
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Najważniejszą osobą dla kadetów w Szkole Podchorążych był mjr. Michał Wojsym  Antoniewicz, był
ich instruktorem i szefem nauki jazdy. Major startował na Olimpiadzie w Amsterdamie w 1928r. i zdobył
srebrny medal w skokach drużynowo i brązowy w WKKW drużynowo.  

“Szkoła jazdy którą preferował Antoniewicz, to była szkoła polegająca na wzajemnym zaufaniu konia
do  jeźdźca  i  odwrotnie.  Słynne  było  takie  jego  zapytanie  “czy  Twój  koń  skoczy  przez  krzesło?”
Wiedziałem,  że  nie  jest  to  łatwe  zadanie  i  może  nie  udałoby  się  przy  pierwszej  próbie  ale  też
wiedziałem, że gdybym mojemu końskiemu partnerowi dobrze wytłumaczył o co chodzi, tak, żeby on to
zrozumiał, to na pewno byśmy sobie razem poradzili.  Miałem już kilka wyrobionych zdań na temat
szkolenia konia. Koń skoczek musi przede wszystkim odpowiednio reagować na skracanie i dodawanie
a tajemnica tego tkwi w wodzy zewnętrznej. Łydka jest też bardzo ważna, nie może być “dusząca”, musi
delikatnie przywierać do boku konia i kiedy trzeba,  wspierać sygnał z wodzy. Jestem wrogiem tzw.
“Wyższej  Szkoły Jazdy” traktuję  to jak cyrk.  Moje konie były świetnie ujeżdżone ale umiały tylko
zmienić nogę w galopie. chodzić po dwóch śladach, skracać i dodawać. Zmiany nogi w galopie uczyłem
je metodą jeźdźców argentyńskich, którzy grają w polo. Polega to na najeżdżaniu w szybkim galopie na
ścianę, przed ścianą koń musi raptownie zmienić nogę i kiedy zaczyna rozumieć o co chodzi, zaczyna
reagować już tylko na ruch ciała jeźdźca. Oczywiście marzeniem każdego z nas było dostać się do grupy
olimpijskiej”. 

Na pierwszym roczniku w szkole było 57 rekrutów. Jazdy konne prowadził Józef Najnert z 10 Pułku
Strzelców Konnych. 

“W Centrum na jazdach konnych mieliśmy dużo “atrakcji”. Jedną z nich była jazda na tzw. “Saharze”,
czyli  dużym piaszczystym polu.  Konie  to  uwielbiały i  kiedy czuły piach  pod kopytami,  przestrzeń
i wiatr  w  uszach  zawsze  chciały  sobie  poszaleć.  Kiedy  więc  padała  komenda  “rojem  marsz”,
wiedzieliśmy, że nasze życie już teraz zależy tylko od łaskawości naszego rumaka. Na szczęście piach
był miękki a nasze kości jeszcze twarde. Drugą atrakcją była jazda w teren, gdzie jakoś dziwnie droga
zawsze prowadziła przez wysoką porośniętą krzakami i drzewami skarpę wzdłuż prawego brzegu Wisły.
Doskonałe miejsce do ćwiczenia zjazdów. Skarpę porastały różnego rodzaju drzewa, których gałęzie
zwisały nisko nad ziemią. Kiedy więc trzeba było galopem zjechać w dół, to czasem strach brał górę nad
ambicją i  jedynym rozsądnym rozwiązaniem było złapanie się gałęzi nad głową. Przechadzający się nad
brzegiem  Wisły  ludzie   mogli  wtedy  podziwiać  zawieszone  na  drzewach  sylwetki  rekrutów
i wybiegające spod nich konie.  

Jedną z atrakcji na pierwszym roku było wzięcie udziału w  bieg myśliwskim. Ponieważ odbywał on się
pod koniec listopada i  wielu  rekrutów nie  umiało jeszcze dobrze jeździć,więc  bieg  odbywał  się  na
nogach. Na czele biegł, też na piechotę, prowadzący gonitwę “master” a jeszcze przed nim, oczywiście
też na piechotę, krył się w krzakach dwunogi lis. 

“Lisią  kitę  udało  mi  się  złapać.  Nagroda  była  odpowiednia  do  całej  zabawy.  Musiałem  na  oklep
przeskoczyć przez niewielki parkur.” 

Na pierwszym roku zajęcia z jazdy konnej prowadził znakomity jeździec i instruktor Józef Najnert z 10.
Pułku Strzelców Konnych,  a na drugim major  Michał  Antoniewicz dwukrotny medalista  olimpijski,
zwany przez uczniów Złotoustym. Treningi odbywały się na dwóch dobrze przygotowanych koniach
w jednej z dwóch ujeżdżalni CWK. 

“Na  zakończenie  Szkoły  odbywały  się  różnego  rodzaju  konkursy  jeździeckie.  Pierwszy  konkurs
hipiczny wygrał mój przyjaciel Janusz Chrzanowski a ja wygrałem wtedy w kategorii “władania białą
bronią” na koniu Inocenty. Dostałem puchar przechodni z wygrawerowanym na nim moim nazwiskiem.
Na konkursie miałem bardzo małego, zwinnego i szybkiego konia, więc musiałem tylko dobrze i szybko
władać bronią. Udało się.”  
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W 1928  r.  absolwent  CWK,  podchorąży  Janusz  Komorowski,  zakończył  szkolenie  i  wziął  udział
w uroczystości przekazania sztandaru młodszemu rocznikowi.

Konkurs w Łazienkach, Warszawa

Ułani Krechowieccy 

“Po ukończeniu Szkoły w CWK w stopniu podchorąży dostałem przydział do wymarzonego 1. Pułku
Ułanów  Krechowieckich  w  Augustowie.  Amarantowe  barwy  zapamiętane  w  Warszawie  z  11-tego
listopada były wreszcie moje. Zamieszkałem w koszarach w oficerskim bloku i stałem się jednym z tych
“o  gorących  sercach”.  Prowincjonalne  miasteczko  Augustów  i  same  koszary  nie  zrobiły  na  mnie
najlepszego wrażenia ale nie miało to większego znaczenia, bo po całym dniu treningów marzyłem tylko
o tym, żeby pójść spać. W pierwszym roku mieliśmy dużo szkoleń wojskowych i jeździliśmy na dobrze
przygotowanych koniach. To one nas uczyły. W drugim roku ćwiczenia wojskowe były jeszcze bardziej
zaawansowane a do jazdy dochodził  trzeci koń tzw. remont, zupełnie surowy i takiego konia to my
musieliśmy  przygotować  od  zera.  W  Augustowie  mieszkałem  blisko  torów  kolejowych  i  kiedy
przejeżdżał pociąg marzyłem sobie o podróży do Warszawy. W pułku dobrze się czułem, lubiłem tam
być i jeździć konno ale Warszawa gdzieś tam w moim sercu ciągle tkwiła. Do jazdy konnej w pułku
miałem przydzieloną cudowną “służbową” klacz Surmę i drugiego konia Wałka. Surma, była koniem
rasy wielkopolskiej z hodowli pani Swiniarskiej. Na niej wyruszyłem na mój pierwszy długodystansowy
rajd,  około  300  km.  Mieliśmy ze  sobą  pełne  wyposażenie  polowe:  siodło  oficerskie,  płaszcz,  koc,
lornetkę,  szablę  i  pistolet.  Wszyscy wyruszaliśmy z jednego miejsca  razem a  potem każdy według
swojego uznania  i  umiejętności  wytyczał  sobie  trasę,  tak,  żeby jak najszybciej  dotrzeć do celu bez
uszczerbku na zdrowiu jeźdźca i konia. Na podstawie mapy określiłem sobie miejscowości przez które
musiałem przejechać. Meta była w miejscowości Piski nad Niemnem. Tam lekarz weterynarz  badał
dokładnie  konia  a  lekarz  medycyny  jeźdźców.  Wszystko  musiało  być  w  porządku  i  oboje  zdrowi.
Przejechałem trasę w niecałe trzy dni i udało mi się ten rajd wygrać.
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Rajd konny. mjr. Janusz Komorowski na Surmie

Każdy pułk i jeździec miał swój werset w  piosence: “Zawsze dzielni, wszędzie znani, Krechowieccy to
ułani, zawsze wesół i beztroski rotmistrz Janusz Komorowski …”.” 

W Augustowie ułan Komorowski znowu spotkał Krechowiaka.  Był to ulubiony koń jeźdźca wszech
czasów pułkownika Karola Rommla. Po wykazaniu się odwagą na polach bitwy, Krechowiak walczył
z równie otwartym i gorącym sercem w konkursach sportowych. W 1924 r. Rommel wyruszył z nim na
Olimpiadę w Paryżu.  

Czas Wyścigów 

“Moje pułkowe doświadczenie jeździeckie nie byłoby pełne, gdybym nie spróbował jazdy wyścigowej.”

Pułk Ułanów Krechowieckich utrzymywał stajnię koni wyścigowych. Latem, w czasie przerwy w nauce
studenci mogli próbować swoich sił na wyścigach i zarobić trochę pieniędzy dla Pułku. “To zupełnie
inna jazda.  Inny dosiad,  inne prowadzenie konia,  a nawet  “inny” koń. Karol  Rommel był  dla  mnie
zawsze  niedoścignionym  wzorem  i  absolutnym  autorytetem.  To  on  uczył  mnie  niezrozumiałej
początkowo  dla  mnie  taktyki  wyścigowej.  Porównanie  jeźdźca  z  dżokejem to  tak  jak  porównanie
wędkarza z rybakiem. Jeden sezon wyścigowy spędziłem w Łodzi i  w Piotrkowie,  tam szlifowałem
swoją wyścigową formę. Jazda wyścigowa zasadniczo różni się od jazdy sportowej, ale każdy dobry
jeździec  musi  sobie  poradzić  w  każdym  rodzaju  jazdy.  Miałem  przyjemność  ścigać  się  na  torze
z jeźdźcem wszech czasów.  Szczęście  mi  dopisywało,  bo  miałem wspaniałą  klacz  -  Jemiołę  II.  Na
prostej dawała z siebie wszystko, nie trzeba było jej poganiać a na przeszkodach sama ustawiała sobie
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odbicie.  Jej  umiejętność  czesania  płotów  i  szybkość  osiągana  na  prostej  były  wprost  imponujące.
Pamiętam, międzynarodowy wyścig tzw. Wielki Handicap w Łodzi, kiedy było bardzo ciężko. Obsada
była mocna, stawka koni i jeźdźców ruszyła od startu w ostrym tempie. Na pierwszej przeszkodzie na
murze z wodą przywieziony z Niemiec koń majora Sosnowskiego wyłamał i odciął drogę reszcie koni.
Tylko  trzech  jeźdźców  przebiło  się  przez  gromadę  stłoczonych  koni  i  poradziło  sobie  z  tą  trudną
przeszkodą,  Rommel,  Bohdanowicz  i  ja  i  chyba  jeszcze  jeden  jeździec.  Ukończyłem  ten  wyścig
przeszkodowy  na  trzecim  miejscu,  uratował  mnie  refleks  i  posłuszeństwo  konia.  Wyścigi  to  inna
strategia, trzeba umieć je dobrze rozegrać, nie byłem w tym najlepszy i bardzo ciągnęło mnie do skoków
i na dużych parkurach świata.”

Instruktor Jazdy Konnej 

Major Antoniewicz z Grudziądza dobrze zapamiętał zdolnego ucznia ze Szkoły Podchorążych i jak tylko
nadarzyła się okazja zaprosił go ponownie, tym razem na szkolenie. Jesienią 1931 r. podchorąży Janusz
Komorowski został powołany na dwuletni kurs Instruktorów Jazdy Konnej do CWK w Grudziądzu. Na
kursie instruktorskim uczono teorii ogólnej jeździectwa a w szczególności: Jazdy konnej na czterech
koniach,  Teorii  jazdy konnej  i  Hipologii.  W Szkole Podchorążych jeździć  było na czym, bo Szkoła
utrzymywała 140 koni najwyższej jakości, zarówno pod względem pochodzenia i  jak i  przydatności
sportowej. 

“Grudziądz  przyjął  mnie  jak  zwykle  serdecznie,  bo  można  powiedzieć,  że  mieszkańcy  miasteczka
“z nas, kawalerzystów, żyli”. Większość kwaterowała u siebie uczniów CWK. Istniała swoista giełda
mieszkań,  którą  polecali  jedni  drugim.  Oczywiście  najbardziej  poszukiwane  były  kwatery  z  dobrą
gospodynią i pokoje z odrębnym wejściem. Życie  kawalerzystów Grudziądzu nie było zbyt wystawne,
na częste rozmowy w kawiarniach, dania z dziczyzny w restauracjach i huczne bale ciągle brakowało
pieniędzy. Gaża kursantów wystarczała właściwie tylko na kuropatwy w śmietanie. Zadłużaliśmy się
więc w kantynie i co miesiąc musieliśmy spłacać. A kiedy któryś z poruczników poczuł wolę Bożą
i chciał się żenić to musiał mieć gwarancję od rodziców czy teściów, że będą mu finansowo pomagać.
Chodziło o to, żeby stopień oficerski godnie reprezentować. 

Na kursie  instruktorskim było nas  dziesięciu,  w tym dwóch amerykańskich oficerów. Polska szkoła
jazdy była wtedy bardzo ceniona na świecie i wielu cudzoziemców przyjeżdżało się do nas uczyć. Do
Grudziądza trzeba było przyjechać z dwoma końmi z Pułku. Zabrałem Surmę i Wałka. Surma, urocza
i posłuszna  klacz  nie  znosiła  parkurów z  publicznością.  Na treningach skakała  nieźle  ale  nigdy nie
chciała wyjść do konkursu. Na jednym z konkursów w Gdyni, kiedy Surma robiła fochy przed wyjściem
a ja nie wiedziałem już co zrobić, wskoczyłam na parkur przez metalowe barierki, no i potem już poszło
gładko. Surma była bardzo odważna w terenie i nawet wygrałem na niej WKKW tzw. Militari. Chętnie
skakała na treningach i przez przeszkody w terenie, ja myślę, że ona po prostu nie znosiła tego całego
cyrku z publicznością. 

Czas  w  Grudziądzu  to  był  czas  przyjaźni,  humoru,  spotkań,  pogawędek  w  kawiarniach  czy
restauracjach, ale przede wszystkim czas wytężonej pracy. Z koszar do miasta było dość daleko, żadnej
komunikacji na tej trasie nie było, więc  jeździliśmy na rowerach. Oczywiście jako jeźdźcy konni nie
mogliśmy sobie pozwolić, żeby ktoś pomyślał, że jesteśmy cyklistami.  Punktem honoru było więc mieć
rower  jak  najbardziej  zdewastowany,  żeby  nikt  nas  nie  posądził,  że  jesteśmy  zawodowymi
rowerzystami.”  

Po ukończeniu Kursu Instruktorów Jazdy Konnej z wynikiem dobrym porucznik Janusz Komorowski od
1934 r. został zatrudniony w CWK, jako etatowy instruktor. Był to dla niego wielki zaszczyt i szansa na
dalszy rozwój. Współpraca na stopie koleżeńskiej z wybitnymi postaciami ze świata jeździectwa była
marzeniem  każdego.  Drugim  etatowym  instruktorem  była  sława  jeździecka  porucznik  10.  Pułku
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Strzelców Konnych, Seweryn Kulesza.  

“Oprócz Surmy jeździłem też na Owocu, koniu mjr.  Szumskiego i  na Wenecji.  Razem z Bilińskim,
Czerniawskim i Nowakiem oraz naszymi końmi pojechaliśmy do Sopotu  na międzynarodowy konkurs.
W tym czasie  już odnosiłem różne  sukcesy.  W 1934 r.  I  nagroda w Sopocie  na koniu Wenecja,  II
nagroda w Rydze na koniu Owoc II, I nagroda indywidualnie w Pucharze Narodów na Owocu II, II
nagroda w Konkursie Szczęścia w Rydze na Owocu II, Puchar Narodów w Tallinie na Owocu II. 

Por. Janusz Komorowski na Owocu II

Owoc II był wspaniałym koniem, przejechałem  na nim  cztery razy w konkursach z przeszkodami o
wysokości po 1,60 m. bez ani jednej zrzutki.  Zgranie z koniem musi być idealne. Ja pomagam koniowi,
wyliczam mu szybkość, rytm kroków i ułatwiam mu odbicie a on się odwdzięcza dobrym skokiem. W
swoich  koniach  wyrabiałam  zmysł  sportowej  rywalizacji  poprzez  technikę:  miękko  w  pysku  i
prawidłowa reakcja na moją łydkę. Koń musi iść chętnie i bez walki, to jest współpraca partnerów.
Nigdy nie używałam żadnych pomocy, no, czasem lekki wytok. W 1935 r. Puchar Narodów w Spa na
Owocu II i cztery wygrane konkursy w Rydze.” 

Czas konkursów 

“Dwa  lata  przed  Olimpiadą  pracowałem  bardzo  solidnie  i  wziąłem  udział  w  prawie  wszystkich
międzynarodowych  konkursach.  Większość  sukcesów  zawdzięczam  mojemu  wspaniałemu  koniowi
Owocowi II. Nigdy nie zapomnę tej naszej wspólnej drogi do sukcesów.  Wyskakaliśmy razem sporo
nagród: I nagrodę w Gnieźnie w konkursie Zespołów Wojskowych, II nagrodę w Gdyni w konkursie
pożegnania,  II  nagrodę w Warszawie  w konkursie  otwarcia,  dwie  I-sze  nagrody i  Puchar  Narodów

11/25



w Rydze, kilka nagród i Puchar Narodów w Tallinie i inne. Owoc był tak wspaniałym skoczkiem, że
udało nam się cztery razy przejechać różne parkury z przeszkodami po 1,60 m bez ani jednej zrzutki.
Niestety Owoc II został sprzedany w Rydze.” 

W 1935 r. porucznik Janusz Komorowski zostaje I-wszym wicemistrzem Polski w WKKW. Na jesieni
tego roku, wraz z najlepszymi polskimi jeźdźcami jedzie na międzynarodowe zawody do Lucerny i Spa.
Zabiera  ze  sobą  Wizję  i  Zbója  IV.  Oba  konie  nie  miały  jeszcze  dużego  doświadczenia  w
międzynarodowych zawodach. Wizja została wypożyczona od rtm. Niegockiego a Zbój był “z odzysku”.

Tu należy opowiedzieć historię Zbója. Koń został zabrany do CWK, kiedy na którejś z grudziądzkich
dróg stawiał  dramatyczny opór  przed  ciągnięciem taczanki.  W CWK jeźdźcy sportowi  również  nie
bardzo mogli sobie poradzić z jego wybujałym temperamentem i został oddany do zaprzęgu. Nie lubiący
przymusu koń tu też się nie sprawdził. Kiedy zobaczył go pan Janusz, znając jego dobre pochodzenie i
widząc fizyczne predyspozycje zaryzykował i zabrał go znowu do ujeżdżalni. Koń radził sobie świetnie
ze skokami. Luzak dostał więc polecenie “koń ma być zdrowy i łagodny i przysposobiony do jazdy na
parkurze”. Luzacy mają różne metody przysposabiania koni. Ten, przeprowadził się do boksu, tam jadł,
spał i udowadniał koniowi, że człowiek to też miłe zwierzę.  

Owocu II

Na zawodach w Lucernie nasi jeźdźcy nie wypadli najlepiej, za to ze Spa przywieźli Puchar Narodów
i wiele cennych nagród. 
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Por. Janusz Komorowski na koniu Zbój IV

“W Belgii  zatrzymaliśmy się  w koszarach gdzie  zamieszkiwał  też  1.  Pułk Ułanów Belgijskich.  Na
proporczykach mieli te same barwy, co my. W koszarach przyjęto nas bardzo serdecznie a wieczory
spędzaliśmy razem z belgijskimi  kolegami.  Już pod koniec naszego pobytu,  na którejś  z  rzędu,  jak
zwykle świetnych kolacji, jeden z oficerów belgijskich nachylił się i wyszeptał mi do ucha -  coś ci
powiem tylko mnie nie zdradź! Na kolacji pożegnalnej wręczą Ci lancę z proporczykiem i napisem -  tu
teatralnie zawiesił głos i jeszcze cichszym szeptem dokończył  -  pierwszy lansjerów belgijskich, dla
pierwszego lansjerów polskich. 

Krew uderzyła mi do głowy. Wrażenie było silne. Pospiesznie szukałam możliwości rewanżu. Trzeba
było wypaść elegancko.

Ta noc nie była wypoczynkiem ale za to zaowocowała pomysłem. Rano zerwałem się wcześniej. Na mój
pomysł musiała być zgoda dowódcy. Szef naszej ekipy musiał więc z tym pytaniem wysłać depeszę do
Pułku. Zgodę dostaliśmy.

Kiedy więc  na  pożegnalnej  kolacji  uroczyście  wręczono  mi  lancę  z  proporcem w barwach  Belgii,
odpiąłem swój znak pułkowy i  z dumą wręczyłem go oficerowi belgijskiemu ze słowami -  Pierwszy
pułk  lansjerów polskich  w mojej  osobie  przekazuje  bratniemu pułkowi  to,  co  jest  najbliższe  sercu
kazdego ułana. 

Do tej pory, choć krechowiaków już nie ma, pułkowy znak w koszarowej gablocie Belgów przypomina
o naszym istnieniu.”

W 1935r. Pułk Ułanów Krechowieckich obchodził uroczystość dwudziestolecia istnienia. Czworonożny
bohater czyli Krechowiak, był na tych obchodach postacią centralną. Stał przed frontem całego Pułku
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Krechowiaków  i  przyjmował  odznaczenia  z  rąk  dowódcy:  piękną  uprząż  i  “wstążeczkę  za  rany”.
Niestety, piękny Kary zaczął się starzeć. Od Ministerstwa Spraw Wojskowych dostał emeryturę i został
w Pułku aż do śmierci. Odszedł w 1939 r. 

Marzenia się spełniają. W połowie roku 1935 r. Departament Kawalerii ogłosił skład ekipy, która będzie
się  przygotowywać  do  Olimpiady.  W  skład  grupy  skoczków  weszli:  mjr.  Z.  Dziadulski,  por.
S. Czerniawski, por. M. Gutowski, rtm. S. Starnawski i por. J. Komorowski. Kierownikiem ekipy został
mjr. Adam Królikiewicz. Grupą WKKW w składzie: rtm. Z. Kawecki, rtm. S. Kulesza, por. J. Mickunas,
rtm. H. Roycewicz, rtm. W. Zgorzelski, kierował mjr Leon Kon. 

Jeźdźcy  z  reprezentacyjnej  ekipy  rozpoczęli  treningi  i  intensywne  poszukiwania  koni.  Poważnym
sprawdzianem dla nich, przed zbliżająca się Olimpiadą miał być udział w zawodach w Berlinie, w nowej
krytej ujeżdżalni tzw  Deutschland Hale. Przed samym startem szef ekipy polecił -  “dbać o czystość
skoków,  nie  forsować  koni  za  wszelką  cenę”.  Efektem  tej  decyzji  były  dalsze  miejsca  naszych
zawodników z powodu punktów karnych głównie za przekraczanie limitu czasu, mimo często czystych
przejazdów. Tylko pan Janusz w ostatnim konkursie  nie  wytrzymał  napięcia  i  zaryzykował szybsze
tempo. Pokonywał parkur w pięknym stylu, zmieścili się w normie czasowej i kiedy już wydawało się,
że będzie zwycięstwo, na ostatniej przeszkodzie Wizja “przedobrzyła” i wyciągając tylną nogę za daleko
kopytem strąciła drąg.   
 
“Czułem się jak w deszczu. No cóż, bywają i takie dni w życiu. Przywiozłem do kraju III-cią nagrodę.
Drugie miejsce naszej ekipy w Pucharze Narodów, też nie było najgorsze.” 

W marcu 1935 r. rtm. Janusz Komorowski został zakwalifikowany do reprezentacji Polski w Nicei. 

Od lewej: por. M. Gutowski, rtm. S. Kulesza, mjr. A. Królikiewicz, rtm. Z. Kawecki, rtm. H. Roycewicz, 
por. J. Komorowski
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“W Nicei startowałem na Wizji. Była okropna pogoda, ciągle padał deszcz a tor był śliski i grząski.
Natomiast  organizacja  zawodów była  znakomita.  Nic  wielkiego  nie  wygraliśmy,  ale  przywieźliśmy
świetny humor.  W Nicei  zawsze  panowała  znakomita  atmosfera  i  wieczorami  odbywały  się  liczne
spotkania towarzyskie. Jedną z licznych atrakcji był konkurs o Puchar Perroquet (papugi). Odbywał się
co roku po zakończeniu zawodów podczas pożegnalnego bankietu w nocnym lokalu. Każda ekipa miała
tam swój stolik  oznaczony proporczykiem. Na stole  prezydialnym,  przy ścianie,  stał  piękny puchar
wygrany  przez  Polaków  oraz  siedzieli  “sędziowie”  oceniający  ten  dość  specyficzny  konkurs.  Jury
konkursu było wybierane spośród szefów ekip. Na środku sali stał stół konkursowy przykryty białym
obrusem, a na nim przygotowane kielichy do szampana. Wywołana przez jury ekipa podchodziła do
stołu i czekała  na znak. Obsługa sali nalewała zimny, musujący płyn i kiedy już wszystkie kielichy były
pełne, na odpowiedni sygnał należało je dokładnie do dna opróżnić.  Wygrywał ten, kto najszybciej
wypije cały kieliszek szampana, do którego szampan był tak nalewany, żeby było jak najwięcej gazu.
Widok dławiących się zimnymi bąbelkami gazu sław jeździeckich zawsze wywoływał u obserwujących
niekłamaną radość. Niestety nigdy tego konkursu nie wygrałem.” 

Olimpiada - Berlin 1936 r.

W sierpniu 1936 r. ścisła czołówka polskich jeźdźców, a wśród nich porucznik Janusz Komorowski wraz
ze Zbójem IV i Dunkanem, wyruszyła na Olimpiadę w Berlinie. Zawody rozgrywane były w dniach 12–
16 sierpnia. Wzięło w nich udział 127 jeźdźców (wyłącznie mężczyzn) z 21 krajów. Polska wywalczyła
jeden  medal –  srebro  w  drużynowym  konkursie  WKKW.  Zawody  zdominowali  reprezentanci
gospodarzy, którzy zdobyli złoto w każdej z sześciu konkurencji. 

Po przyjeździe do Berlina na stacji czekał na polską ekipę autokar i niemiecki oficer zawiózł polskich
jeźdźców do wioski olimpijskiej w Deberitz. Każda ekipa miała swój autokar do dyspozycji przez cały
czas  pobytu.  Nasi  zawodnicy wspominali  potem,  że  droga,  którą  jechali  była  tak  oświetlona  jakby
jechali w dzień. Wszystko było tam dla nich takie wielkie i nowoczesne. Do wioski olimpijskiej każda
ekipa miała swoje odrębne wejście przy którym sprawdzane były karty wstępu.  

“Mieszkaliśmy w małych parterowych domkach, w pokojach dwuosobowych. Zakwaterowany byłem
w jednym pokoju z Michałem Gutowskim. Obaj byliśmy zszokowani i zaskoczeni wyposażeniem pokoi
i łazienek. Pokoje były duże i można w nich było spokojnie odpocząć i wyspać się. W łazience było
wszystko, roiło się od drobiazgów dobranych z iście niemiecką precyzją, był nawet krem do golenia. 

Każda  ekipa  miała  swoje  miejsce  w  kasynie,  gdzie  przyrządzane  potrawy  były  dostosowane  do
przyzwyczajeń narodowych. 

Jedzenie było pyszne i w dowolnej ilości. Wieczorami w kasynie były jakieś pokazy. Na Olimpiadę
przyjechałam z koniem majora Lewickiego o imieniu Dunkan i moim koniem o imieniu Zbój. Dunkan
nie do końca był moim faworytem. Bardzo nie lubił wody a Niemcy ustawiali bardzo skomplikowane
przeszkody i dużo zawsze trudnych rowów np. : mały rów, średni rów i taki co się skakało w dwie
strony.”  

Treningi  nasza  ekipa  miała  na  torze  wyścigowym  kłusaków.  Niestety  same  konkursy  nie  były
powiedzmy zbyt uczciwie przygotowane. Przeszkody były skomplikowane i zakamuflowane, ustawiane
z myślą o koniach o dużej potędze skoku. W tym czasie Niemcy musieli wszystko wygrać i tak też się
stało.  

“Jednak Dunkan mnie nie zawiódł i jako jedyny z polskich jeźdźców ukończyłem ten trudny parkur.” 
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Na Olimpiadzie w Berlinie Janusz Komorowski zajął 36 miejsce w indywidualnym konkursie skoków
a w  drużynowym  konkursie  skoków  zespół  Polski  nie  został  sklasyfikowany  z  powodu
zdekompletowania.

“Wracaliśmy z Olimpiady w dobrych humorach bo srebrny medal naszej ekipy w WKKW był wielkim
osiągnięciem.” 

Od roku 1937 w CWK w Grudziądzu zorganizowano już na stałe reprezentacyjną ekipę Polski. Szefem i
trenerem  reprezentacji  został  major  Kazimierz  Szosland.  Podlegał  wyłącznie  Ministrowi  Spraw
Wojskowych. Jego konie były znakomicie ujeżdżone a on w swojej pracy z końmi nigdy nie używał
brutalnych metod. 

“Major  Szosland  zawsze  powtarzał,  że  ostatecznym  celem  naszej  pracy  jest  osiągnięcie  idealnego
porozumienia jeźdźca z koniem, a sukces przyjdzie sam.” 
 
Dzięki  treningom  z  majorem  Szoslandem  i  wspaniałym  koniom,  por.  Janusz  Komorowski,  nasz
znakomity reprezentant Polski,  wygrywał wiele międzynarodowych konkursów i zapisał się na stałe
w jeździeckiej historii Europy.  

“Treningi  z  majorem  Szoslandem  były  prawdziwą  przyjemnością.  Sam  trener  nie  był  może  zbyt
wymowny ale za to precyzyjnie potrafił pokazać to, czego potem wymagał. Jego konie były znakomicie
ujeżdżone a zaprzyjaźnione z ludźmi potrafiły nas wiele nauczyć. 

Szosland trenował nas i konie bez pośpiechu i bardzo skutecznie. Ostatecznym celem naszej pracy było
osiągnięcie idealnego porozumienia z koniem, to był według niego klucz do sukcesu. 

Rok 1938 był  dla  mnie bardzo szczęśliwy.  Wygrałem wiele  cennych nagród. 19 marca w imieniny
Józefa do grudziądzkich koszar przyjechał szef Departamentu Kawalerii  gen. Skuratowicz.  Wszyscy
domyślali się, że przywiózł listę z nazwiskami jeźdźców, którzy pojadą do Nicei.

Zbiórka  przed  stajniami,  nastrój  jest  uroczysty,  a  generał  rozpoczyna  czytanie  -  Do Nicei  pojedzie
rotmistrz Janusz Komorowski, … - więcej już nie słyszałem. 

Myślałem, że to pomyłka. Nie. To był awans.”  Moja Wizja była świetnym skoczkiem, jedyną jej wadą
były bardzo małe kopytka, na które trudno było przybić jej podkowę. W nocy zakładaliśmy na jej pęciny
worki z gniecionym owsem, żeby trochę te kopytka wzmocnić. W tym też roku wygrałem w Nicei jeden
z najcięższych konkursów o nagrodę księżnej Aosty. 

Trudność polegała na tym, że parkur z przeszkodami po 1,60 m trzeba było przejechać dwa razy na
dwóch różnych koniach a punktacja była liczona łącznie. Wygrałem. Oba przejazdy były na czysto.”  

Kampania wrześniowa – 1939 r.

“W 1939 r. pojechaliśmy na zawody do Berlina do znanej nam już Deutschland Hale. 

Jedną z  atrakcji  tych  zawodów była wygrana w konkursie  NSDAP o nagrodę Hitlera:  szczerozłoty
Puchar i 10.000 marek. 

Fundator nagrody przyjechał osobiście obejrzeć konkurs. 

Parkur, był bardzo trudny, jak zresztą zawsze wtedy u Niemców. Startowałem na Zbiegu i przejechałem
parkur na czysto. Raz jeszcze Zbieg II nie zawiódł. W myślach odbierałem już Puchar, kiedy okazało
się, że Niemiecki zawodnik Brinkman, jadący po mnie, też pojechał na czysto. Od zwycięstwa oddzieliła
mnie ⅛ sek. o tyle był szybszy.”  
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Polska ekipa olimpijska. Gratulacje od Hitlera. Berlin Deutschland Hale, konkurs jeździecki NSDAP o nagrodę Hitlera 

24 sierpnia w koszarach CWK w Grudziądzu ogłoszono mobilizację.  

“Zapakowaliśmy w skrzynie medale, dyplomy i inne pamiątki z sali honorowej i wszyscy rozjechali się
do swoich Pułków. W pociągu do Warszawy był straszny tłok. Staliśmy w zatłoczonych wagonach, ale
nie opuszczał nas optymizm. Nie wierzyłem w wojnę, nikt z nas nie wierzył. Dojeżdżając do Augustowa
bałem się tylko jednego, żeby nie trafić do pułku zapasowego. W Augustowie dostałem przydział do
mojego Pułku Krechowiaków i zostałem oficerem broni. Wieczorem ruszyliśmy na front. 

Pierwsza poważna walka była miała miejsce pod Zambrowem. Osłanialiśmy prawe skrzydło piechoty,
która nacierała  na zajęty Zambrów.  W  trudnej  i  skomplikowanej  walce,  oraz z  powodu błędnych
decyzji poległ nasz dowódca pułkownik Jan Litewski, jego zastępca z trudem walczył o życie. Pogrzeb
pułkownika odbył się za wsią Gogole. Pochowaliśmy go w ciszy, pod polna gruszą. Odszedł bez salwy
honorowej, bez strzału. 

Droga  przez  Szumowo,  była  droga  przez  ogień.  Wszystko  się  paliło.  Grzęźliśmy  w  bagnach,
budowaliśmy mosty,  ginęliśmy od kul,  traciliśmy konie  a  gdy docieraliśmy do wyznaczonego  celu
zastawaliśmy śmierć, ogień i ból. To nie była dżentelmeńska wojna ułanów …  

Pod Białymstokiem wziął  nas pod swoje skrzydła generał Podhorski  i  wraz ze zgrupowaniem Zaza
skierowaliśmy się na południe. Szliśmy od majątku, do majątku przez ogromne puste pola. Nad głowami
krążyły meserszmity. Chowaliśmy się za sterty siana, albo graliśmy galopem przez skiby. Czasem ktoś
nie zdążył. Wszystko działo się jak w koszmarnym śnie. 
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Kiedy  padła  Warszawa  szliśmy  z  armią  generała  Kleeberga.  Piątego  października  pod  Kockiem
usłyszeliśmy  rozkaz  “zakazuję  walki”.  Szósty  października,  choć  podobno  był  dniem  bardzo
słonecznym, w mojej pamięci zapisał się jako szary i smutny. We wsi Lipiny, zakopaliśmy skrzynkę od
amunicji z pułkowym sztandarem i z odznaczeniami i ostatni raz wsiedliśmy na konie. Odprowadzając
je do Adamowa przejeżdżaliśmy koło Kościoła. Wszyscy zdjęli hełmy. Bóg z nami pomyślałem. 

W okolicy Adamowa puściliśmy nasze konie na łąkę oświetloną niemieckimi samochodami, rzuciliśmy
na stos karabiny i szable, a z siodeł powstała martwa nikomu niepotrzebna góra ze skór. I tak okropnie
było koni żal.”  

Jeńcy noc spędzili w Dęblinie, głodni, śpiąc na betonowej posadzce.  
“potem  Niemcy  zawieźli  nas  do  Radomia  do  koszar  piechoty.  Tutaj  dostaliśmy  coś  do  jedzenia.
W koszarach  spotkałem,  przywiezionego  wcześniej  porucznika  Sobańskiego.  Zdradził  mi  swoją
tajemnicę. Rano siada przy drutach, gdzie przychodzi mała dziewczynka i rzuca jej pieniądze. A mała
przynosi chleb i kiełbasę. Miała może z siedem lat. Bardzo chciałem ją później kiedyś spotkać.” 

Oflag VII A Murnau (niemiecki obóz jeniecki dla oficerów)  

Po  krótkiej  tułaczce  polscy  kawalerzyści  zostali  przewiezieni  do  obozu  jenieckiego  dla  polskich
oficerów w Murnau w Bawarii (Oflag VII A Murnau). Na obóz przeznaczono zbudowane w 1939 r.
koszary batalionu pancernego. W obozie przebywało początkowo około 800 jeńców a w 1942 r. było ich
już około 5000. 

“Nad  bramą  obozu  przywitały  nas  figury  dwóch  rycerzy  z  lancami  a  za  drutami  znajome  głosy.
Pamiętam jak się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem znajome twarze: T. Minejko, W. Olędzki, S. Święcicki,
J. Mielżyński, T. Domański i kilku jeszcze innych. Piękne widoki za drutami i ciągle te same wnętrza.
Trzeba  było  i  tu  jakoś  przeżyć.  Pisaliśmy  do  siebie  tajemne  listy,  wymienialiśmy  się  rzeczami
i zdobyczami i chodziliśmy na tajne wykłady prowadzone przez uniwersyteckich profesorów.  Obozowa
poczta była najlepszą pocztą z jakiej kiedykolwiek udało mi się skorzystać. Kiedyś otrzymałem taki
liścik: “Gdy wróci do kraju za swoje zasługi będzie naczelnym wodzem Komorowski II”. Pewnego razu
postanowiłem sam wygłosić wykład.  Przygotowałem się bardzo solidnie.  tematem było: jeździectwo
polskie  w dwudziestoleciu  międzywojennym.  Ponieważ  audytorium było  srogie  i  kiedy się  coś  nie
podobało natychmiast replikowali na tablicy ogłoszeń tak zwanej “cebulce”, więc musiałem zasięgnąć
porady u  “literata”  .  Wynająłem za  papierosy łazienkę(zajmowaną najczęściej  na  sądy koleżeńskie)
i przez parę godzin przy pomocy polonisty szlifowałem swój styl. Udało się. Zebrałem brawa.  

Za papierosy i inne towary można było w obozie kupić dosłownie wszystko: nauczyciela, stempelek na
list, pracza, prasowacza a nawet działkę. Między blokami były różne puste kawałki ziemi tzw. “działki”
na których ich “właściciele” hodowali jarzyny. Kiedyś wylosowałem działkę, ale nie lubię się grzebać
w ziemi a ziemia nie powinna leżeć odłogiem. Dałem więc w cebulce ogłoszenie - sprzedam działkę za
pół zbiorów.   Kupił jakiś nauczyciel. Uprawiał z zamiłowaniem i uczciwie przynosił połowę tego, co
wyrosło: to marchewkę, to cebulkę, to natkę.” 

Kiedy  w  1945  roku  amerykańskie  czołgi  wjechały  przed  brama  obozu  w  Murnau  zderzyły  się
z niemieckimi  samochodami.  Z  papierów wiezionych  przez  zabitych  Niemców wynikało,  że  był  to
pluton egzekucyjny do oczyszczenia obozu.  

“Amerykańskie czołgi otworzyły bramy, rozbiegliśmy się jak dzieci na łąkę, do lasu, do miasta. Jeńcy,
żeby stamtąd się wydostać zaczęli się organizować w różne grupy. Część kawalerzystów wraz generałem
Andersem ruszyła do Włoch”.  
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“We Włoszech dostaliśmy dwa tygodnie urlopu nad Adriatykiem a potem na południu Włoch w Galipoli
rozpoczęliśmy kurs broni pancernej.  Od tego czasu nie  znoszę wszystkiego co nie  ma sierści  i  jest
z żelaza.” 

Na jesieni 1946 r. Wojsko Polskie we Włoszech zostaje rozwiązane i major Komorowski wyrusza do
Anglii, gdzie zostaje wcielony do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Był to korpus
Armii Brytyjskiej przeznaczony do przysposobienia do życia cywilnego zdemobilizowanych żołnierzy
Polskich Sił Zbrojnych oraz rozmieszczenia ich na terenie Wielkiej Brytanii.  Tam ułan Komorowski
spotkał  znajomego jeźdźca,  majora  Kuleszę.  Pan major  Kulesza,  na  biegu myśliwskim Królewskiej
Gwardii Konnej zaprzyjaźnił się z dowódcą Gwardii. Angielski oficer świetnie znał nazwiska polskich
jeźdźców sportowych i ich osiągnięcia na świecie, natychmiast więc zaproponował majorowi Kuleszy
współpracę a ten zaproponował ją też Komorowskiemu. Ich zadaniem było ujeżdżenie 70 koni, które
otrzymała w prezencie od królowej holenderskiej, królowa Elżbieta II. W ten sposób porucznik Janusz
Komorowski znów  wrócił do “swoich” koni.  

“To było życie wśród róż - piękne konie, piękne stajnie, dobra gaża. Nasi podopieczni niewiele musieli
umieć: stać spokojnie, chodzić ze zganaszowaną szyją stępem i kłusem, przesunąć się w bok, reagować
prawidłowo na pomoce, no i pięknie się prezentować. Najbardziej lubiłem jazdę szeroką aleją w Hyde
Parku. Czasem galopowaliśmy po łąkach i wtedy przed oczami przesuwały się obrazy ze wszystkich lat
i tak okropnie było mi tamtych, moich koni żal...”

Mjr. Janusz Komorowski w Aldershot pod Londynem

Kiedy skończył  się kontrakt  z Gwardią,  porucznik Komorowski  i  pięciu pozostałych kawalerzystów
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otrzymało nową ofertę. Komitet Olimpijski w Anglii zaproponował im przygotowanie koni do startu
w pięcioboju nowoczesnym na olimpiadzie w 1948 r. Wiadomość wydawała się tak niewiarygodna, że
nasi  jeźdźcy  sprawdzali  ją  wielokrotnie.  Sława  naszego  jeździectwa  nie  zginęła.  Sześciu  polskich
i sześciu angielskich jeźdźców zabrało się z zapałem do pracy w obozie wojskowym Aldershot pod
Londynem. Konie stacjonowały w obozie wojskowym Aldershot pod Londynem. Przed samą Olimpiadą
w Londynie, ujeżdżający konie oficerowie brali udział w ustawianiu przeszkód na trasie crossu. Potem
musieli tę ustawioną przez siebie trasę  sami przejechać na koniach.  

“Zrobiliśmy sobie  zabawę punktując  swoje  przejazdy tak,  jak  na  olimpiadzie.  Wygrałam na  klaczy
Delia,  bo  przejechałem  trasę  crossu   bezbłędnie.  Jednak  Delia  była  bardzo  trudnym  koniem  do
prowadzenia i zawodnik węgierski, który wylosował ją na Olimpiadzie niestety sobie z nią nie poradził.
Na drugiej przeszkodzie bardzo się potłukł razem z koniem i został wyeliminowany. 

Argentyna 1949 r. 

“W 1949 r. otrzymałem od mojego przyjaciela porucznika Jana Mitraszewskiego, kartkę pocztową -  
Przyjeżdżaj, pracujesz w klubie jeździeckim.   Szóstego marca na angielskim statku Darro, wpłynąłem
do Buenos  Aires.  Piękne  oszałamiające  Buenos  pewnie  wchłonęłoby mnie  w swoje  cztery  miliony
gdyby nie  pomoc  przyjaciół.  Miałem tam już  wynajęte  mieszkanie  i  zapewnioną pracę.  Przez  dwa
miesiące uczyłem się bardzo pilnie języka hiszpańskiego, żeby nie zrobić moim przyjaciołom wstydu
i wreszcie niezbyt pewny swoich umiejętności językowych zgłosiłem się do pracy w Klubie. Pierwszy
dzień zaskoczył mnie zupełnie. Na wieść o nowym trenerze na moje lekcje przyszła tylko jedna osoba.
Przełknąłem  spokojnie  ten  dowód  nieufności  i bardzo  solidnie  zająłem  się  moją  uczennicą.
Poprowadziłem lekcję tak, jak to robiłem w Grudziądzu. Następnego dnia przyszło już około dwudziestu
osób.” 

Trening majora Komorowskiego w Argentynie Janusz Komorowski w klubie Hipico, Argentyna
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Polski  ułan,  kawalerzysta,  jeden  z  najlepszych  jeźdźców  na  świecie  rozpoczął  pracę  jako  trener
w KLUBIE HIPICO w Buenos Aires, jednym z czterech największych ówcześnie klubów jeździeckich
w Argentynie. Klub był wspaniale wyposażony miał biura,  szatnie, łazienki,  restauracje i  kawiarnie.
Koni  było  około  300.  Tam,  praca  i  wiedza  majora  została  szybko  doceniona  i  w  nagrodę  został
zaproszony do pracy w Szkole Kawalerii w Campo de Mayo.  
 
“W Klubie były dwie duże ujeżdżalnie, jedna kryta a druga na zewnątrz. Pracowaliśmy od 8.00 do 12.00
i od 16.00 do 20.00. Uczniowie zgłaszali się na treningi co pół godziny i w ten sposób można było
każdemu poświęcić czas na indywidualną lekcję jazdy. W każdą sobotę i niedzielę w jednym z czterech
Klubów  odbywały  się  zawody.  Już  po  miesiącu  wspólnej  pracy  moi  uczniowie  zaczęli  wygrywać
konkursy.  W szkoleniu stosowałem credo “Złotoustego” Antoniewicza -  Nie szukaj taniego sukcesu.
Zwycięstwo  może  dać  tylko  rzetelna  wiedza  oparta  na  dobrej  szkole   .  Do  zwycięstw  uczniów
przyczyniały się też moje konie, które im często na zawody pożyczałem. Były to bardzo dobre konie,
które kupowałem od miejscowych hodowców, podjeżdżałem je, naskakiwałem i sprzedawałem. Szybko
moi uczniowie i koledzy zorientowali się, że mam dobrego nosa do znajdywania wśród sprzedawanych
koni, konia dobrego do sportu. Stałem się więc nie licencjonowanym doradcą od kupna nowych koni.
Często w ich poszukiwaniu podróżowałem nawet bardzo daleko. Uwielbiałem te wyprawy, bo za darmo
zwiedzałem egzotyczne dla mnie tereny. Do tego cały rytuał kupowania koni był też ciekawy.

W Argentynie kupno koni jest trudną sztuką i nie każdy jeździec potrafi to dobrze zrobić. Sportowcy lub
amatorzy  chcący  nabyć  odpowiedniego  konia  przyjeżdżali  po  mnie  samochodem  lub  awionetką
i wyruszaliśmy do odległych prowincji. 
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Ujeżdżanie dzikich koni w Argentynie

Kupowanie koni od koczujących na stepie  gauczos jest  fascynującym widowiskiem Gdy przyjeżdża
klient,  kilku  gauchów  wyrusza  w  pampę  i  po  niedługim  czasie  przypędzą  rozhukane  stadko
“mustangów”. Teraz wiele zależy od oka i wyczucie klienta. Wśród tych galopujących w tumanie kurzu
koni trzeba wskazać kilka wybranych. Moje wprawne oko wybierało kilka sztuk,  które oni zręcznie
oddzielali od stada i  zaganiali do zagrody tzw. korrola. Tu następuje wyłapanie na lasso i odbywa się
prezentacja. To popis zręczności i umiejętności jazdy gauczów. Dzikie konie z niesamowitą zaciekłością
bronią swojej wolności.   

Kiedy już nastąpi wybór, pada rytualne pytanie hodowcy - czy koń ma być ujeżdżony “od dołu” czy” od
góry”? Wiąże się to z wysokością żądanej ceny.  

Metody były brutalne  ale  niestety skuteczne.  Koń ujeżdżony “od dołu”  pozwala  nałożyć  na  głowę
kantar,  dotknąć się,  poklepać,  oczyścić,  podnieść nogę do oczyszczenia kopyta.  Koń ujeżdżony “od
góry”  daje  sobie  założyć  ogłowie  i  siodło,  pozwala  na  siebie  wsiąść,  umie  ruszyć  i  zatrzymać  się
w dowolnym miejscu  i w dowolnych chodach.  

Ujeżdżenie “od dołu” odbywa się na ranczo farmera. Sposób jest brutalny ale daje szybko oczekiwany
wynik.  Złapanemu na lasso  przez  kilku  ludzi  nakłada  się  na  głowę bardzo mocny skórzany kantar
 uwiązuje się go do grubego drewnianego pala. Zwierzę walczy, żeby się oswobodzić, za wszelką cenę
próbuje odzyskać swobodę. Zależnie od siły i energii konia trwa to na ogół od dwóch do czterech dni.
W tym czasie koń nie pozwala się do siebie zbliżyć, nie myśli o jedzeniu ani o piciu. Gauczo z daleka
obserwuje jego stan. Kiedy widzi, że zwierze opada z sił, ostrożnie podchodzi i próbuje podać mu wodę
i siano. Wyczerpane zwierzę, próbuje ugasić pragnienie i zaczyna pić. Potem nieśmiało sięga po coś do
jedzenia i to jest ten pierwszy moment, kiedy przestaje reagować na człowieka strachem i atakiem. Teraz
rozpoczyna  się  delikatne  głaskanie,  oklepywanie  i  przyzwyczajanie  konia  do  ciepła  ręki.  Punktem
kulminacyjnym tego obrządku jest nałożenie koniowi bocado. Rodzaj wędzidła z miękkiego rzemienia,
zawiązywania do języka i dolnej szczęki. Jeżeli to już nie sprawia koniowi przykrości i nie wywołuje
strachu, to znaczy, że zostało wykonane ujeżdżenie “od dołu”. 

Drugi etap czyli ujeżdżenie “od góry” odbywa się nieco delikatniej. 

Gauczo tzw. domador siada na swojego silnego, rosłego i przyuczonego do tej pracy konia, przypina do
siodła nowicjusza i rusza gwałtownie galopem okładając ucznia tzw. rebenką. Jest to umocowany do
grubej  rączki  szeroki  pas  ze  skóry,  którym  uderzenie  nie  jest  zbyt  bolesne  ale  robi  dużo  hałasu.
Zaskoczony i zdezorientowany młodzik, ciągnięty brutalnie przez starszego kolegę, nie ma czasu na
wybryki ani wyboru na własną walkę i musi się dostosować. W tej sytuacji musi się poddać i rwać przed
siebie. I tak pędzą razem przez jakieś dwa kilometry, aż do zmęczenia, po czym spokojnym kłusem oba
konie wracają razem do farmy.  

Następnego dnia sytuacja się powtarza w nieco trudniejszym układzie. Na dany znak przez siedzącego
na  koniu  domadora,  jego  pomocnik  kocim ruchem wskakuje  na  przykrytego  baranią  skórą  grzbiet
ujeżdżanego konia i znów przy pomocy uderzeń z dwóch stron rabenkami ruszają do przodu. Rabenki
robią dużo hałasu a młody koń w szaleńczym galopie nie ma czasu na pomyślenie nawet o zrzuceniu
ciężaru z grzbietu. I tak codziennie jeżdżą, aż do momentu kiedy koń już spokojnie utrzyma na grzbiecie
siodło i jeźdźca. 

Kiedy konie się zmęczą, jeźdźcy triumfalnie wracają do domu.  Kiedy koń już spokojnie utrzymuje na
swoim grzbiecie siodło i jeźdźca, ujeżdżacze przystępują do nauki ruszania i zatrzymywania. Do tego
celu gauczowie stosują bocado, miękki skórzany pasek w kształcie pętli, który zaciągało się na język
i dolną szczękę konia. Jest to w początkowej nauce lepsze od twardego wędzidła. I znowu domador
wyrusza na swoim koniu razem z asystentem na uczniaku w teren i na okrzyk “stop” oba konie są
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gwałtownie  zatrzymywane.  Użycie  przy  ujeżdżaniu  bocada  oszczędza  delikatne  części  pyska  i  jest
bardziej  humanitarne  niż  żelazne  wędzidło.  Takie  wstępne  przygotowywanie,  ujeżdżanego  konia
powoduje, że konie argentyńskie są potem bardzo “miękkie w pysku” i znakomicie nadają się do gry
w polo. Wreszcie koń jest gotowy do sprzedaży”. 

Oprócz  zajęć  klubowych,  urządzania  konkursów  jeździeckich,  przygotowywania  własnych  koni  do
zawodów i pomocy w kupowaniu koni dla innych jeźdźców major Komorowski organizował coroczne
zawody jeździeckie z  okazji  Wystawy Zwierząt  Hodowlanych w Rurely,  pod hasłem - “Uprawianie
ziemi  jest  służbą  dla  ojczyzny”.  Była  to  wielka  impreza  w  której  brali  udział  prawie  wszyscy
argentyńscy hodowcy bydła owiec, trzody chlewnej i koni. Organizatorzy urozmaicali tę wielką imprezę
różnymi atrakcjami. Między innymi przez trzy dni odbywały się różnego rodzaju konkursy jeździeckie. 

Major Komorowski ze swoim uczniem w Argentynie

“Moim zadaniem było między innymi ustawianie parkurów. Każdego roku stawiałem inne kombinacje
przestrzegając paru podstawowych zasad: ładnie, kolorowo, ciekawie, fachowo, bezpiecznie dla koni
i jeźdźców, konkurs to nie jatka, to ma być piękne widowisko. Moje przeszkody były przede wszystkim
przyjazne dla koni i jeźdźców.” 

“Któregoś upalnego popołudnia 1958 r.  spotkał mnie pułkownik Alsogaray, dyrektor Szkoły Kawalerii
w Campo de Mayo, znaliśmy się jeszcze z Olimpiady w Londynie, gdzie dużo ze sobą rozmawialiśmy
o koniach  i  jeździectwie.  Zaproponował  mi  pracę  trenera  kontraktowego  w  Szkole  Jazdy  Konnej.
Natychmiast przystałem na tę propozycję traktując ją jako awans i uznanie dla polskiej szkoły jazdy.” 
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Major Janusz Komorowski w szkole kawalerii w Campo de Majo

W Argentynie, było dwanaście pułków kawalerii zmotoryzowanej, w których wymagano, by dla zdrowia
i kondycji każdy kawalerzysta uprawiał jedną z czterech konkurencji jeździeckich: skoki, ujeżdżenie,
WKKW, lub polo. Dobrze widziany był też udział w zawodach. Znowu też obok codziennej pracy major
spędzał weekendy na konkursach. 

“W Campo de Majo gażę miałem wyższą niż w Klubie, a w wojskowych stajniach mogłem trzymać dwa
swoje konie. W latach tych udało mi się kupić i  przygotować kilka skoczków, które. zrobiły karierę
międzynarodową: Caribe w Szwajcarii, Boy Friend we Włoszech czy Orly w Brazylii.” 

Powrót do Warszawy 

“Kiedy  byłem  w  Argentynie  bardzo  dokuczał  mi  tamtejszy  klimat,  prawie  osiem  miesięcy  lata
z temperaturą do 35 stopni Celsjusza i dużą wilgotnością. Dokuczały też niesamowicie niezliczone ilości
małych prawie niewidocznych muszek i komarów oblepiających całe ciało. Dopiero w domu można
było od nich odetchnąć zapalając kadzidełka - małe spiralki powodujące wydzielanie pod wpływem
spalania jakiegoś nieprzyjemnego dla owadów zapachu, który przeganiał je gdzieś pod sufit. Ale nawet
tam zakłócało  spokój  nieprzyjemnym brzęczeniem.  W 1978 r.  na  prośbę  mojej  żony postanowiłem
wrócić do Polski. 

Pożegnanie z Argentyną po 23 latach było tak samo wspaniałe, jak cały mój tam pobyt. Przyjaciele
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i uczniowie urządzili mi wspaniałe pożegnalne przyjęcie tzw. asado, na którym specjalnie zamówiony
mistrz  w  sobie  tylko  znany  sposób  przyrządzał  znakomicie  pieczone  nad  żarem  ogniska  mięsiwa,
polewane  troskliwie  sosem  Chimichurri.  Przy  napełnionych  winem  szklanicach  wygłoszono  kilka
serdecznych mów.  

Otrzymałem Wielką Złotą Odznakę Jeździecką San Jorge nadawaną dekretem państwowym, dyplom
z podziękowaniem za współpracę od wojska argentyńskiego, z podpisem prezydenta i kilkudziesięciu
oficerów oraz depesze od wszystkich pułków kawalerii.”

Zawarte w depeszach słowa przyjaźni, wdzięczności i pamięci dla majora Wojska Polskiego, Janusza
Komorowskiego zawrzeć można w zdaniu jednej z nich: -  “Dziękuję, że mogłem być przy Pana boku.”

@Krystyna Rudowska 
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