
ZE WSPOMNIEŃ KONIARZY

Koń niósł go przez całe życie
(cz. I)

KRYSTYNA RUDOWSKA

Drukujemy tu wspomnienia mjr. Janusza Komorowskiego, oficera 1. Pułku Ułanów Krecho- 
wieckich, uczestnika olimpiady w 1936 r., spisane przez Krystynę Rudowską.

Urodził się wtedy, kiedy zadziwiona Europa usły
szała o pierwszym strajku powszechnym w car
skiej Rosji. Ziemia Mikołaja zatrzęsła się od strza
łów i tętentu kopyt. Zbliżała się prawdziwa 
dziejowa burza. W październiku 1905 r. daleko na 
kresach, aż na Białej Rusi, w majątku Wiszniak, 
rozpoczął swój jeździecki żywot major Janusz 
Komorowski.

Na cichym chrzcie w kapliczce w Babiniczach, 
w której bywał Kmicic z Sienkiewiczowskiego 
„Potopu”, wraz ze swoim imieniem otrzymał 
także carte-blanche na życie pełne przygód. Z 
dziecinnych lat spędzonych w majątku rodziców 
zostały, zapisane w pamięci, kolorowe obrazy: 
piękny drewniany dworek otoczony starymi dę
bami, sad, aleja orzechowa, różany ogród. Wspa
niały krajobraz widoczny z parku położonego na 
wzgórzu. I te lasy, lasy, lasy, poprzetykane kopuł- 
kami cerkwi.

Najpiękniej jednakj wyglądała Ziemia Witeb
ska z czubka rosnącej w parku ogromnej lipy. 
Janusz z bratem i siostrą lubili przesiadywać na 
jej grubych konarach, bo wtedy cały majątek i 
okolice widać było jak na dłoni, pasące się konie, 
miasteczko Dobromyśl, stację kolejową Lozno i 
ten tajemniczy dymiący pociąg. A oto wspomnie
nia mjr. Komorowskiego.

„...Oprócz zabaw niewiele pamiętam z moich 
bardzo wczesnych dziecinnych lat, ale jeden 
obraz, którego już nigdy potem nie zobaczyłem, 
pozostał mi w pamięci do dzisiaj. Było to brono
wanie w dwanaście koni zaprzężonych w poręcz. 
Z daleka wyglądało to jak dziecinna zabawka. 
Dwanaście końskich głów ustawionych równo 
obok siebie robiło wrażenie, jakby to dziecko w 
zabawie ustawiło rząd ołowianych koników. Do
piero z bliska widać było tę wielką siłę ukrytą w 
ogromnych cielskach. Szły, dzwoniąc wędzidła
mi, łańcuchami orczyków i wydawało się, że nic 
ich nie zdoła zatrzymać. Stawałem z boku, patrzy
łem jak urzeczony i bardzo chciałem, żeby mnie 
też kiedyś konie tak słuchały”.

Granatowe lata

W 1921 r. matka wysłała mnie i brata do szkół 
kadeckich. Ja pojechałem do Lwowa, do Kor
pusu Kadetów nr 1, a brat do Modlina, do Kor
pusu Kadetów nr 2.

Mjr Janusz Komorowski — Jot. z Legitymacji
Osobistej nr 584

Miałem trochę łatwiejszą sytuację niż brat, bo 
mój ulubiony wuj, rodzony brat matki, generał 
Aleksander Pajewski, był inspektorem kawalerii 
całego Okręgu Lwowskiego. Zawiózł mnie pię
knym powozem osobiście do szkoły i przedstawił 
dyrektorowi. Ten uprzejmy gest wuja wyjątkowo 
dobrze wypadł w oczach władz szkoły.

Prawdziwie rycerska szkoła zrobiła na mnie 
bardzo sympatyczne wrażenie. Młodzież była 
ubrana w twarzowe, kadeckie mundurki, grana
tową marynarkę z kołnierzem obszytym srebrem i 
z siedmioma srebrnymi guzikami oraz spodnie z 
żółtym lampasem. Szyku dodawała czapka roga
tywka, identyczna jak za czasów księcia Pepi”...

Uroczy i przystojny generał Pajewski był wiel
kim zwolennikiem sportu. Sam uprawiał tyle 
dyscyplin, na ile mu tylko starczało czasu. Oprócz 
tego, oczywiście znakomicie jeździł konno. Jed
nego tylko nie znosił — piłki nożnej. A siostrze

niec kopał piłkę w każdej wolnej chwili. Generał 
postanowił wyrwać go ze szponów, jak mówił — 
nie bardzo „przystojnej gry” — i gdy tylko na
darzyła się okazja, pomógł w Korpusie Kadetów 
założyć Koło Jazdy Konnej. Był pewien, że u 
młodego Komorowskiego płynące we krwi uwiel
bienie do koni wtopi go w ten sport całkowicie. 
Na zawsze. Nie omylił się.

„...W Kole Jazdy Konnej było nas około trzy
dziestu. Sami zapaleńcy z planami pozostania w 
przyszłości w kawalerii lub artylerii konnej. Nie 
było nam łatwo. Do południa normalna szkoła, 
po południu ćwiczenia połowę, a w niektóre dni 
jeszcze dodatkowo jazdy. To było zawsze praw
dziwe święto. Już od rana czuliśmy podniecenie, 
mrowienie w stopach, gorąco. Trudno nam było 
usiedzieć do ostatniego dzwonka. Potem biegiem 
do pokoju, czyściłem buty, sprawdzałem guziki, a 
nawet kołnierzyk u koszuli.

Szczególnie utkwił mi w pamięci pierwszy dzień 
w stajni wojskowej. Już od progu poczułem zna
jomy, ciepły zapach końskiej sierści. Wywołał on 
dreszcz na plecach i lekkie spocenie rąk. To było 
znowu to.

Zaczęła się prawdziwa nauka, praca, pierwsze 
jazdy. Zmęczenie, poobijane kolana i kości, bóle 
w karku i krzyżu. Czasem aż nie chciało się wsia
dać, jednak przyjemność obcowania z czworono
żnym przyjacielem łagodziła każdy ból.

Wszyscy prawie, którzy zaczynali jeździć w 
naszym Korpusie, wyrośli potem na wspaniałych 
jeźdźców: Gutowski, Czerniawski, Rościszewski, 
Żelewski, Galica, Bilwin, Skulicz i inni. Ech! 
Szczęśliwe, granatowe lata!”.

Wielka szkoła

W maju 1926 r.,już po maturze, młody absolwent 
Korpusu Kadetów przybył do Grudziądza, do 
Obozu Szkolnego Kawalerii (zwanego od 1928 r. 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii). Mekka kawa- 
lerzystów miała w tym czasie następujące kursy: 
Oficerska Szkoła Kawalerii — Podchorążówka, 
Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii, Kurs 
Oficerów Sztabowych, Kurs Doradców Szwad
ronów, Kurs Instruktorów Jazdy Konnej, Kurs 
Podoficerów Ujeżdżaczy Koni Remontowych, 
Kurs Taktyczny Samochodów Pancernych, Kurs 
Oficerów Lekarzy Weterynarii.

Puchar Narodów na Łotwie, I934r., Od lewej mjr It . Lewicki, kpt. /.. Kuciński 
i por. S. Czerniawski, por. J. Komorowski na Owocu // i por. M. Gutowski
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Kadet Komorowski rozpoczął naukę w dwu
letniej, zawodowej podchorążówce.

Opiekę nad przyszłymi podchorążymi spra
wowali wybitni oficerowie i wykładowcy.

Dyrektorem nauk obozu był ppłk. Rudolf Dre
szer (3.p. szwol.), głównym instruktorem wyszko
lenia — ppłk. Piotr Skuratowicz (8p. uł.), a głów
nym instruktorem jazdy konnej — ppłk. Jan 
Kossak (8.p.uł.).

„...Wielka szkoła. Wielcy jeźdźcy. Stolica broni 
konnej. Najważniejszą osobistością był komen
dant szkoły, były żołnierz armii austriackiej, 
generał Stefan Castenodolo Kasprzycki. Miał 
ogromny nos, był bardzo srogi, lecz mimo to 
wszyscy szalenie go kochaliśmy. Kiedy jednak 
generał wychodził na obchód, każdy wołał biec 
dookoła stajni niż wpaść mu w ręce. Zawsze 
patrzył bacznie na spotkanego i zawsze znalazł 
coś, do czego mógł się przyczepić, a najgorsze, że 
miał rację. Ja również starałem się nie wejść mu w 
drogę. Teraz, gdy wspominam generała, zawsze 
widzę przed oczyma pewną zabawną scenę. Nasz 
strój nie był zbyt elegancki. Czasem niedokładnie 
dopasowany i pełen stonowanych barw. Kolo
rowi ułani chodzący po ulicach Grudziądza przewyż
szali nas znacznie atrakcyjnością ubioru. Toteż 
nasze rogate dusze stale coś wymyślały, żeby w 
jakiś sposób też na siebie zwrócić uwagę dzie
wcząt. Najłatwiej było oczywiście z czapką, defor
mowało się ją w modny sposób i zakładało na 
bakier. Wydawało nam się wtedy, że wyglądamy 
znacznie ciekawiej. Oczywiście, chodziliśmy tak 
tylko po ulicy, bo w szkole trzeba było wyglądać 
regulaminowo.

Któregoś dnia generał „Castenodol”, który 
znał dobrze wuja Pajewskiego, postanowił zoba
czyć jak wygląda siostrzeniec przyjaciela. Przy
szedł na nasz wykład i zapytał:

— Czy jest tu kadeta Komorowski?
Przeinaczał polskie słowa dodając do nich 

komiczny akcent. Zerwałem się na równe nogi. 
Tego dnia zapomniałem przywrócić mojej czapce 
właściwy wygląd. Generał zmarszczył brwi, nos 
mu się zrobił jeszcze większy i gromkim głosem 
huknął:

— Kadeta, co to jest?
— Nie wiem, panie generale — wydukałem 

przerażony.
— Czy to jest czapka? — zapytał generał 

wskazując na moją głowę.
— Tak jest, panie generale — odpowiedzia

łem, a ziemia zaczęła mi usuwać się spod nóg.
— No więc ta czapka tak się nie nosi — zagrz- 

miał generał zdejmując mi ją z głowy.
Nadał jej prawidłowy fason, nałożył na czubek 

głowy, odszedł dwa kroki i zadowolony powie
dział:

— Nu, dobrze, bo inaczej to jest indiana, a nie 
kadeta.

W Szkole Podchorążych czas mijał na nauce, 
jeździe konnej i życiu towarzyskim. Marzenia 
mieli wszyscy te same, dostać się do wybranego 
pułku kawalerii. Prawo wyboru miał zawsze 
lepszy.

...Pierwszą jeździecką atrakcją w szkole było 
wzięcie udziału w biegu myśliwskim. Ponieważ 
odbywał on się pod koniec listopada i wielu rek
rutów nie umiało jeszcze dobrze jeździć, a tradycji 

musiało się stać zadość, więc bieg odbywał się na 
piechotę. Na czele biegi prowadzący „gonitwę” 
master. To szczęście biegania z gromadą pier
wszoroczniaków udającą jeźdźców na koniach 
przypadło kursantowi drugiego roku, tym razem 
chorążemu Tucewiczowi. Przed nim, oczywiście 
też na piechotę, krył się po krzakach dwunożny 
lis. Nie pamiętam już, kto udawał lisa, ale znako
micie pamiętam, że ja go złapałem.

Nagroda była odpowiednia do całej zabawy. 
Przyprowadzono konia i zwycięzca na oklep 
musiał przeskoczyć niewielki parkur. Skacząc 
myślałem o moich nauczycielach jazdy z Korpusu 
Kadetów i o moich kolegach z podchorążówki, 
którzy też mogli zerwać lisi ogon i znaleźć się na 
moim miejscu.

Na pierwszym roczniku było nas 57. Zajęcia z 
jazdy konnej prowadził znakomity jeździec i ins
truktor Józef Najnert z 10. Pułku Strzelców 
Konnych.

Jeździliśmy codziennie na dwóch dobrze przy
gotowanych koniach po 50 minut na każdym. 
Jazdy odbywały się na jednej z dwóch ujeżdżalni 
CWK. Czasem jednak wyjeżdżaliśmy poza teren 
koszar na duże, piaszczyste pole zwane popular
nie „Saharą”.

Tutaj dopiero była zabawa. Konie czując pod 
nogami piach, a przed sobą przestrzeń, robiły 
wszystko ażeby pozbyć się jeźdźców i poszaleć 
trochę na swobodzie. Kiedy więc padła komenda: 
„rojem marsz”, a za chwilę „galopem marsz”, 
wiedzieliśmy co się święci. Każdy mocniej ściskał 
kolanami siodło i mógł już tylko liczyć na łaska
wość swojego rumaka. Na szczęście piach nie był 
taki twardy, a kości łamały się rzadko.

Jeszcze większą atrakcją była jazda w teren. 
Tak się dziwnie składało, jak mówił nasz instruk
tor, że każda droga w terenie prowadziła przez 
wysoką (40 m) skarpę wzdłuż prawego brzegu 
Wisły. Doskonałe miejsce do ćwiczenia zjazdów. 
Skarpę porastały różnego rodzaju drzewa, któ
rych gałęzie wisiały nisko nad ziemią. Czasem, w 
czasie zjazdu strach okazywał się silniejszy od 
ambicji i złapanie się gałęzi wydawało się jedynym 
rozsądnym rozwiązaniem.

Przechadzający się wtedy nad brzegiem rzeki 
ludzie mogli zobaczyć wiszące na gałęzi sylwetki 
przerażonych jeźdźców, spod których wybiegały 
konie”.

Drugi rok jazdy w swym władaniu miał „Zło- 
tousty”, czyli sam major Michał Antoniewicz — 
dwukrotny medalista olimpijski. Jazdy były już 
nieco trudniejsze i dodatkowo trzeba się było 
wykazać umiejętnością samodzielnego przygotowa
nia zupełnie surowego konia, tzw. remonta.

Na zakończenie szkoły odbywały się różnego 
rodzaju konkursy. Pierwsze nagrody zagarnęło 
dwóch młodzieńców: Janusz Chrzanowski w kon
kursie hipicznym i Janusz Komorowski w kon
kursie władania białą bronią. Panu Januszowi 
dzielnie w tym pomagał koń Inocenty. W sierpniu 
1928 r., u stopni ołtarza potowego, poczet sztan
darowy szwadronu absolwentów CWK przekazał 
sztandar szkoły młodszemu rocznikowi.

I spełnił się sen o szabli
Skończyła się szkoła i podchorąży Janusz Komo
rowski opuścił Grudziądz. Pojechał do Augu

stowa do wymarzonego 1. Pułku Ułanów Kre- 
chowieckich. Amarantowe barwy zapamiętane z 
11 listopada 1918 r. były nareszcie jego. Zamel
dował się u dowódcy pułku i zgłosił gotowość roz
poczęcia służby. Trafił do Szwadronu, którym w 
1917 r. dowodził jego wuj generał Aleksander 
Pajewski. Zamieszkał w koszarach w oficerskim 
bloku i stał się jednym z tych „o gorących 
sercach”.

„...Augustów — miasteczko smutne i prowin
cjonalne, jak i sama kwatera zrobiły na mnie dość 
smętne wrażenie. W koszarowym pokoiku mebli 
było niewiele, jakieś łóżko z materacem, szafa, 
może fotelik. Nie miało to dla mnie specjalnego 
znaczenia, bo po całodziennych zajęciach i jeździe 
konnej czułem się tak zmęczony, że było mi 
wszystko jedno gdzie i na czym śpię.

W pułku przydzielono mi dwa konie, bardzo 
piękną i mądrą Surmę i nieco mniej atrakcyjnego 
Wałka. Razem z Surmą pojechaliśmy na pierwszy 
w życiu rajd długodystansowy. Do pokonania 
było 300 kilometrów od wyznaczonego startu do 
wyznaczonej mety, trasą ustaloną przez siebie. 
Oczywiście liczył się czas przejazdu. W pełnym 
wyposażeniu potowym: siodło oficerskie, płaszcz, 
koc, lornetka, szabla i pistolet wyruszyłem w 
drogę. Na podstawie mapy określiłem sobie miejsco
wości, przez które musiałem przejechać, były to: 
Augustów, Grajewo, Osowiec, Białystok, Kryn
ki, Niemen, Piski Trzeba było tak rozplanować w 
czasie poszczególne odcinki jazdy, żeby koń i jeź
dziec podczas drogi nie doznali żadnego uszczer
bku. Na mecie lekarz medycyny i weterynarz 
dokonywali szczegółowo oględzin.

Jechaliśmy niecałe trzy dni. Wygraliśmy.
Moje pułkowe doświadczenia jeździeckie nie 

byłyby pełne, gdybym nie spróbował jazdy wyści
gowej. Jest to zupełnie inna jazda, niż jazda spor
towa, inny dosiad, inne prowadzenie konia. 
Porównanie dżokeja z jeźdźcem byłoby podobne 
do porównania rybaka z wędkarzem lub foto
grafa z fotografikiem, pierwszy dobry rzemieśl
nik, drugi artysta.

Ponieważ pułk utrzymywał stajnię koni wyści
gowych, więc w sezonie letnim ułani mogli pró
bować na nich swych sił, a jednocześnie wygrać 
trochę pieniędzy dla pułku.

W dziedzinie wyścigów konnych byłem abso
lutnym laikiem, korzystałem więc skrzętnie z 
każdej dobrej rady, no i ze swojego doświadcze
nia jeździeckiego. Moim niedoścignionym wzo
rem i absolutnym autorytetem był jeździec wszech
czasów Karol Rómmel. Miałem przyjemność ści
gać się z nim na pięknym torze w Łodzi i w 
Piotrkowie. Szczęście mi dopisywało, bo miałem 
wspaniałego konia — Jemiołę II. Była wybitną 
steeplerką, miała rzadką zdolność skakania przez 
przeszkody na torze (tzw. płoty) z dużą szybkoś
cią. Jej wyczucie miejsca odbicia się przed przesz
kodą, umiejętność czesania płotów oraz szybkość 
osiągana na prostej były wprost imponujące. Czę
sto więc razem wygrywaliśmy. Największym jed
nak naszym sukcesem było zajęcie trzeciego miej
sca w międzynarodowym, Wielkim Handicapie w 
Łodzi.

Cały wyścig przebiegał dość dziwacznie. Obsa
da była bardzo mocna. Stawka koni i jeźdźców od 
startu ruszyła w ostrym tempie. Na pierwszej

Rok 1935, Spa. Belgia, Puchar Narodów. Major na koniu Wizja (wszystkie fot. 
w artykule pochodzą ze zbiorów mjr J. Komorowskiego)Grudziądz 1933 r.. major na koniu Wróżka
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przeszkodzie przywieziony z Niemiec koń majora 
Sosnowskiego wyłamał i na chwilę odciął reszcie 
koni drogę do przeszkody. Tylko cztery konie 
przebiły się przez gromadę stłoczonych jeźdźców i 
pokonały szeroki rów z wysokim murem, były to: 
koń Rómmla, Bohdanowicza, moja Jemioła i 
jeszcze jakiś jeden. Oczywiście dystans, jaki się 
wtedy wytworzył między nami a resztą stawki był 
już nie do odrobienia. W takiej też kolejności 
ukończyliśmy ten wyścig. Uratował nas refleks i 
umiejętność panowania nad końmi...”

I tylko konie

Rok 1931 rozpoczął w życiu Janusza Komorow
skiego erę prawdziwych sukcesów. Pierwszym z 
nich było otrzymanie powołania do Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu na kurs 
instruktorów jazdy konnej. Wezwanie do ponow
nego stawienia się w tak dobrze już znanej szkole 
wysłał ówczesny szef ekwitacji major Antonie
wicz, który dobrze zapamiętał zdolnego ucznia ze 
Szkoły Podchorążych.

W czasie swojego tak jeszcze krótkiego istnie
nia CWK często zmieniało nazwy i składy kur
sów, którymi dysponowało. W tym czasie szkole
nie odbywało się na:
— Normalnym Kursie Instruktorów Jazdy Kon

nej,
— Wyższym Kursie Instruktorów Jazdy Konnej,
— Kursie Podoficerów Ujeżdżaczy Koni Remonto

wych.
Również zakres materiału, który był przera

biany na poszczególnych kursach nieco się różnił. 
Program na Normalnym Kursie Instruktorów 
przewidywał: jazdę konną na czterach komach, 
teorię jazdy, hipologię. A jeździć było naprawdę 
na czym, bo szkoła utrzymywała 140 koni. Więk
szość z nich co roku była wymieniana, podjeż- 
dżonc szły do Szkoły Podchorążych jako tzw. 
podjezdki, uzupełniając skład regulaminowy ko
ni, a zupełnie surowe były ujeżdżane przez uczestni
ków kursu instruktorów. Kierownictwo szkoły 
dbało o to, żeby były to konie najwyższej jakości, 
zarówno pod względem pochodzenia jak i przy
datności sportowej.

’’...Grudziądz przyjął mnie jak zwykle serde
cznie, bo można bez przesady powiedzieć, że z 
nas, kawalerzystów, żył. Większość mieszkańców 
kwaterowała u siebie uczniów CWK. Istniała 
swoista giełda mieszkań, które polecali jedni dru
gim. Oczywiście w najwyższej cenie były dobre 
gospodynie i pokoje z osobnym wejściem. Na 
ogół byliśmy kawalerami, czasem jednak zda
rzyło się, że ktoś poczuł wolę Bożą i ożenił się. 
Taki, w naszych oczach, nieszczęśnik, musiał 
mieć od rodziców wystawioną gwarancję, że będą 
mu pomagali finansowo, przynajmniej do wyso
kości gaży rotmistrza (kapitana). Wojsko honor 
swój umie cenić. Nie mogąc wszystkim początku
jącym zapewnić dostatecznego utrzymania dbało 
o to, żeby żołnierze trzymali fason choćby przy 
pomocy rodziców.

Dzienne życie towarzyskie Grudziądza toczyło 
się głównie w kawiarni „Wielkopolanka” lub 
przy małym barku „Pod dzikiem" zwanym poto
cznie „Bardzikiem”. Dosłownie za parę groszy 
można tu było zjeść kawaleryjski bigos lub flacz
ki. Kto nie lubił spać w nocy, odwiedzał lokal 
„Mazurka”.

Oczywiście życie towarzyskie „sfer wyższych” 
płynęło nieco dalej od nas, w świetnej restauracji 
o majestatycznej nazwie „Królewski Dwór”. Tu
taj odbywały się wszystkie eleganckie bale i spot
kania. Dodatkową atrakcją były znakomicie przyrzą
dzane potrawy z dziczyzny, można powiedzieć, 
prosto z lasu. Bowiem właściciel restauracji, 
radca Klarowski, rozmiłowany w polowaniu, co 
tydzień wracał z wyprawy ze świeżym łupem.

Wtedy na biurku szefa Centrum pojawiała się 
elegancka karteczka z zaproszeniem na potrawy z 
dziczyzny, którą na ten dzień polecał sam szef 
kuchni.

Nasza gaża porucznikowska wystarczała od 
czasu do czasu na kuropatwy w śmietanie.

Na kursie instruktorów było nas dziesięciu, w 
tym dwóch oficerów amerykańskich. Wówczas 
polska szkoła jazdy była bardzo ceniona i wielu 
cudzoziemców przyjeżdżało do nas na naukę.

Kurs trwał dwa lata. Pierwszy rok nauki był 
podstawowy, drugi doskonalący. Każdy kursant 
przywoził z pułku swoje dwa konie. Zabrałem z 

Augustowa oczywiście Surmę i Wałka. Surma w 
Grudziądzu spisywała się świetnie, była posłu
szna i skoczna. Nie znosiła wychodzenia na par- 
kur, kiedy na trybunach było pełno ludzi.

Pamiętam konkurs skoków w Gdyni w 1932 r. 
Wiedziałem, że mam szansę zająć tam dobre 
miejsce. Gdy zbliżaliśmy się do wjazdu na parkur 
Surma rozejrzała się i postanowiła zrobić to co 
zawsze, czyli zignorować konkurs. Czas naglił, a 
ja jechałem, delikatnie mówiąc, w przeciwnym 
kierunku niż start. Wtedy podjąłem szybką decy
zję. gwałtownie odwróciłem Surmę w bok i na
jechałem na metalowe ogrodzenie parkuru. 
Klacz, nic widząc publiczności, a lubiąc skakać 
wzięła tę przeszkodę z wielkim rozmachem. No i 
kiedy się zorientowała w „co” wskoczyła, było już 
za późno. Pojechaliśmy konkurs bezbłędnie.

Czas spędzony w Grudziądzu był to czas przy
jaźni, humoru, większych lub mniejszych sukce
sów, ale przede wszystkim solidnej pracy. Po do
brze wykonanych zadaniach, z równie wielką 
ochotą oddawaliśmy się w mieście życiu towarzy
skiemu.

Z naszych wojskowych koszar do Grudziądza 
było dość daleko, żadnej komunikacji na tej trasie 
nie było, więc ułatwialiśmy sobie jej pokonywanie 
jeżdżąc na rowerach. Oczywiście jako jeźdźcy 
konni nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby 
ktoś pomyślał, że jesteśmy cyklistami. Każdy 
więc stawiał sobie za punkt honoru doprowa
dzenie roweru do takiego stanu, żeby można było 
przy jego pomocy dojechać, ale żeby wygląda, jak 
najgorzej.

Było to dość komiczne, kiedy przed kasynem 
stawało 10 czy 15 dwukołowych dziwolągów.

Któregoś dnia, kiedy po obiedzie wyszliśmy z 
kasyna, stwierdziliśmy z przerażeniem, że w żad
nym kole nie ma powietrza. Później okazało się, 
ze to synek rotmistrza Szoslanda odkręcił nam 
wentyle, bo „sycało”. Oczywiście żaden z nas nie 
posiadał pompki. Wracaliśmy parę kilometrów 
na piechotę, prowadząc nasze połamańce. żeg
nani gromkimi śmiechami spotkanych cywi
lów...”

Po ukończeniu Kursu Instruktorów Jazdy Kon
nej porucznik Janusz Komorowski w 1934 r. zos
tał zatrudniony w CWK jako etatowy instruktor.

Był to wielki zaszczyt. Współpraca na stopie 
koleżeńskiej z wybitnymi postaciami jeździectwa 
dawała młodemu instruktorowi możliwość zdo
bycia ogromnej wiedzy i doświadczenia. W tym 
czasie w CWK można było spotkać same sławy, 
komendantami byli kolejno płk Zygmunt Pod- 
borski, płk Marian Smoleński, płk Tadeusz 
Komorowski, a szefami ekwitacji: Michał Anto
niewicz i por. Adam Królikiewicz. Drugim ins
truktorem był znakomity jeździec, porucznik 10. 
pułku strzelców konnych, Seweryn Kulesza. A 
ponieważ talent rodzi talent, spod ich ręki wyszli 
równie wybitni jeźdźcy jak: Adam Galica, Zyg
munt Bilwin, Bronisław Skulicz, Aleksander Rył
ko i inni.

Porucznik Janusz Komorowski ucząc innych 
sam jeździł i brał udział w zawodach. Były nie
wielkie porażki i wielkie sukcesy.

Jako jeden z najlepszych został zakwalifiko
wany do grupy olimpijskiej przygotowującej się 
do olimpiady w Berlinie w 1936 r. W skład sekcji 
skoków wchodzili: Z. Dziadulski, S. Starnawski, 
M. Gutowski, T. Sokołowski, S. Czerniawski, J. 
Komorowski, kierownikiem grupy był mjr Adam 
Królikiewicz, a w skład sekcji WKKW wchodzili: S. 
Kulesza, Z. Kawecki. H. Roycewicz, W. Zgorzel- 
ski, kierownikiem grupy był rtm. Leon Konn.

...„Przed olimpiadą było dużo różnych konkur
sów i dużo szczęścia. W 1934 r.: 1 nagroda w 
Sopocie na koniu Wenecja, II nagroda w Rydze 
na koniu Owoc II, I nagroda indywidualnie w 
Pucharze Narodów w Rydze na Owocu II, II 
nagroda w Konkursie Szczęścia w Rydze na 
Owocu II, Puchar Narodów w Tallinie na Owocu 
II.

W 1935 r.: Puchar Narodów w Spa na Owocu II 
i cztery wygrane konkursy w Rydze. Owoc II to 
był wspaniały koń, na nim to w tamtych latach 
dokonałem dużego wyczynu, przejechałem cztery 
razy parkur z przeszkodami o wysokości 1,60 m 
bez ani jednej zrzutki... I przyszedł rok 1936, ale o 
tym roku i następnych latach w następnym już 
numerze KP.” ■

Na
pustynnych 

szlakach
Pułku 

Ułanów 
Karpackich

EMIL S. MENTEL

Fotografia autora 
Z okresu dziaiań 
wojennych na 
obszarze Afryki i 
Włoch M’ mundur z 
Pułku Ułanów 
Karpackich. Na 
proporczyku kołni 
rza charakterysty
czne ,, palemki" 
noszone przez żoł
nierzy tego pułku.

Niewielu polskich kawalerzystów z 1939 r. 
po wrześniowym, tragicznym rozstaniu z 
koniem było w stanie przewidzieć, że znów 
wypadnie im go dosiąść i to w niezwykłych, 
egzotycznych warunkach. Byłem jednym z 
nich, którzy na szlakach wiodących do two
rzącej się w Syrii Brygady Karpackiej, wśród 
licznych dyskusji snuli i takie właśnie 
marzenia... A potem doszło do tego, że for
mujący się wiosną 1940 r. Dywizjon Ułanów 
przy Brygadzie Karpackiej w Syrii rzeczy
wiście otrzymał konie i to gdzieś w podłym 
półpustynnym garnizonie Homs. W tym 
czasie pancerne oddziały niemieckie doko
nywały z dnia na dzień potężnych wyłomów 
w Linii Maginota i wdzierały się w głąb 
Francji.
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