
ZEWSPOMNIEŃ KONIARZY

Koń niósł go 
przez całe życie <Cz. n>

KRYSTYNA RUDOWSKA

Jest to druga część relacji o majorze Januszu Komorowskim, 
oficerze 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, uczestniku Igrzysk 
Olimpijskich w Berlinie w 1936 r.

Nadszedł rok 1936
Dla porucznika Janusza Komorowskiego 
rok 1936 oznaczał spełnienie marzeń — 
udział w Olimpiadzie.

Zanim otrzymałem nominację na wy
jazd do Berlina pracowałem bardzo solid
nie. Szczególnie intensywne były ostatnie 
dwa, przedolimpijskie lata. Mogę powie
dzieć, że były one przełomowe w moim życiu 
jeździeckim, bowiem brałem udział w pra
wie wszystkich międzynarodowych zawo
dach. Większość tamtych sukcesów zawdzię
czam wspaniałemu koniowi Owocowi II. 
Nigdy nie zapomnę naszej wspólnej drogi, w 
czasie której zawsze chcieliśmy tego samego 
— być najlepszymi. Wyskakaliśmy razem 
sporo nagród: I nagrodę w Gnieźnie w kon
kursie zepołów wojskowych, II nagrodę w 
Gdyni w konkursie pożegnania, II nagrodę 
w Warszawie w konkursie otwarcia, dwie I 
nagrody i Puchar Narodów w Rydze, kilka 
nagród i Puchar Narodów w Tallinie. Owoc 
II był tak wspaniałym skoczkiem, że udało 
nam się cztery razy przejechać parkury z 
przeszkodami po 160 m bez zrzutki.

Niestety był to nasz ostatni wspólny rok. 
Owoc II został w Rydze sprzedany...”

W 1935 r. Janusz Komorowski został I 
wicemistrzem Polski we wszechstronnym 
konkursie konia wierzchowego. Na jesieni 
tegoż roku, wraz z najlepszymi, pojechał na 
międzynarodowe zawody do Lucerny i Spa. 
Tą doborową grupą, w której skład wcho
dzili: por. A. Galica z Orlicą i Savannah, 
por. A. Gutowski z Trawiatą, Warszawianką 
i Znachorem, por. J. Mossakowski z Wene
cją i Wróżką, rtm. K. Szosland z Mylordem, 
Wysoką i Zapałem oraz por. J. Komorow
ski z Wizją i Zbójem IV kierował ówczesny 
komendant Szkoły Jazdy Konnej CWK w 
Grudziądzu mjr. A. Królikiewicz.

Konie Janusza Komorowskiego nie miały 
jeszcze zaprawy w zagranicznych bojach i 
były to dla nich pierwsze międzynarodowe 
zawody. Wizja została wypożyczona od

Por. J. Komorowski na koniu Dunkan podczas 
konkursu w Rydze, za który otrzymał Złoty 
Puchar Miasta Rygi w 1936 r. 

rtm. Niegockiego.a Zbój, można powiedzieć, 
był z odzysku. Pan porucznik spotkał go 
któregoś dnia na jednej z grudziądzkich 
dróg, kiedy zmuszany do ciągnięcia taczanki 
stawiał zaciekły opór. Był chudy, zabie
dzony i ze śladami bicia. Szlachetność jego 
wyglądu i ostra walka z ludzką przemocą 
bardzo zaintrygowały znawcę koni. Po krót
kim wywiadzie w dowództwie CWK oka
zało się, że Zbój trafił do zaprzęgu z powodu 
zbyt wybujałego temperamentu. Szkolni ujeż- 
dżacze nie dawali sobie z nim rady. Nie 
lubiący przymusu koń czuł się w zaprzęgu 
jeszcze gorzej niż pod siodłem. Porucznik 
Komorowski po sprawdzeniu jego dobrego 
pochodzenia zaryzykował. Zabrał konia na 
ujeżdżalnię i rozpoczął obserwację w kory
tarzu skoków. Koń radził sobie świetnie i do 
tego mądrze. Luzak dostał więc „piątkę” na 
kino i krótkie polecenie — za dwa tygodnie 
koń ma być zdrowy i łagodny.

Luzacy mają różne sposoby na konie. 
Stach prawdopodobnie przeprowadził się 
do boksu. Tam spał, jadł i udowadniał 
koniowi, że człowiek też może być zwierzę
ciem miłym. Polecenie zostało wykonane w 
terminie i Zbój pozostał zbójem tylko z 
nazwy.

Na zawodach w Lucernie nasi jeźdźcy nie 
wypadli najlepiej, za to ze Spa przywieźli 
Puchar Narodów, wiele nagród indywidual
nych i mnóstwo wspomnień.

„...Tak się złożyło, że mieszkaliśmy w 
koszarach, w których stacjonował belgijski 
1. Pułk Ułanów. Na proporczykach mieli te 
same barwy co i ja. Byli bardzo sympaty
czni, więc wieczory spędzaliśmy wspólnie. 
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 pożegnalnej kolacji wręczą ci 
lancę z proporczykiem i napisem — tu tea
tralnie zawiesił głos i jeszcze cichszym szep
tem dokończył — pierwszy lansjerów belgij
skich, dla pierwszego lansjerów polskich.

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

Ta noc nie była wypoczynkiem, ale za to 
zaowocowała pomysłem. Rano zerwałem 
się wcześniej i zatelegrafowałem do dowódcy 
pułku z prośbą o zgodę na mój pomysł. 
Odpowiedź była pozytywna.

Na pożegnalnej kolacji wręczono mi lancę. 
Odpiąłem z piersi mój znak pułkowy i wrę
czyłem oficerowi belgijskiemu ze słowami 
— Pierwszy pułk lansjerów polskich w mojej 
osobie przekazuje bratniemu pułkowi to, co 
jest najbliższe sercu każdego ułana.

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

W połowie 1935 r. Departament Kawale
rii ogłosił skład ekipy, która będzie się przy

gotowywać do olimpiady w Berlinie. W 
skład grupy skoczków weszli: por. J. Komo
rowski, mjr Z. Dziadulski, por. S. Czer
niawski, por. M. Gutowski, rtm. S. Star
nawski. Kierownikiem grupy został mjr A. 
Królikiewicz. Grupą WKKW w składzie: 
rtm. Z. Kawecki, rtm. S. Kulesza, por. J. 
Mickunas, rtm. H. Roycewicz, rtm. W. Zgo- 
rzelski, kierował mjr Leon Kon.

Jeźdźcy z reprezentacyjnej ekipy rozpo
częli treningi i intensywne poszukiwania 
koni. Poważnym sprawdzianem dla nich, 
przed zbliżającą się olimpiadą miał być 
udział w zawodach w Berlinie, w nowo 
wybudowanej krytej ujeżdżalni tzw. Deutsch
land Hale. Przed samym startem szef ekipy 
polskiej płk. Tadeusz Komorowski polecił 
— Dbać o czystość skoków, nie forsować koni 
za wszelką cenę. Efektem tej decyzji były 
dalsze miejsca naszych zawodników z po
wodu punktów karnych za przekraczanie 
normy czasu, mimo często czystych prze
jazdów. Tylko pan Janusz nie wytrzymał 
napięcia i w ostatnim konkursie zaryzyko
wał szybsze tempo. Pokonywał parkur w 
pięknym stylu i kiedy już się wydawało, że 
będzie zwycięstwo, Wizja „przedobrzyła” i 
wyciągając daleko do tyłu nogę potrąciła 
drąg na ostatniej przeszkodzie.

„... Czułem się, jak w deszcz. No cóż, 
bywają i takie dni w życiu. Przywiozłem do 
kraju trzecią nagrodę. Drugie miejsce naszej 
ekipy w Pucharze Narodów też nie było naj
gorsze.

W kwietniu pojechaliśmy do Nicei. Pogo
da okropna, ciągle padający deszcz, śliski i 
grząski tor nie sprzyjały dobrej jeździe. Nic 
wielkiego nie wygraliśmy, ale jak co roku 
wywieźliśmy świetny humor. Jedną z licz
nych atrakcji zawodów był konkurs o Puchar 
Perroquet (papugi). Odbywał się co roku, po 
zakończeniu zawodów, podczas pożegnal
nego bankietu w nocnym lokalu. Startując 
w tym konkursie trzeba było się wykazać 
dość osobliwą umiejętnością — picia szam
pana. Jury konkursu było wybierane spoś
ród szefów ekip. Biorący udział w zawodach 
jeźdźcy siedzieli przy elegancko nakrytych 
stolikach, pod ścianami dużej sali bankie
towej. O tym skąd przybyli świadczyły pro
porczyki z barwami narodowymi. 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. Obs
ługa sali nalewała zimny, musujący płyn i 
kiedy już wszystkie kielichy były pełne, na 
odpowiedni sygnał należało je dokładnie do 
dna opróżnić.

Widok dławiących się zimnymi bąbel
kami sław jeździeckich zawsze wywoływał u 
reszty kolegów niekłamaną radość. Niestety 
w tej konkurencji nie byliśmy zbyt mocni, a 
ja wręcz mierny. Myślę, że gdyby teraz udało 
się taki konkurs zorganizować. Puchar Papu
gi byłby u nas na stałe...”

W sierpniu 1935 r. ścisła czołówka pol
skich jeźdźców, a wśród nich porucznik 
Janusz Komorowski wraz ze Zbójem IV i 
Dunkanem, otrzymała kółka olimpijskie. 
Do olimpiady w Berlinie przystąpiły 23 
kraje, a do zmagań jeździeckich 21.

„... Pociąg wiozący nas na olimpiadę 
przyjechał do Berlina wcześnie rano. Na sta
cji czekały już autokary, które zawiozły nas 
do specjalnie wybudowanej wioski olimpij
skiej w Deberitz. Otrzymaliśmy wizytówki z 
nazwiskami i konkurencją, którą uprawiamy 
i w ten sposób zostaliśmy upoważnieni do 
wchodzenia na tereny obiektów olimpij
skich.

Mieszkaliśmy w parterowych domkach, 
w dwuosobowych pokoikach, które tak 
wyposażono, że można w nich było spokoj
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nie wypocząć i smacznie się wyspać. Przy 
każdym pokoiku znajdowała się łazierika, a 
w szafkach roiło się od bardziej lub mniej 
potrzebnych drobiazgów dobranych z iście 
niemiecką pedanterią.

Każda ekipa miała swoje kasyno, gdzie 
przyrządzane potrawy były dostosowane do 
narodowych przyzwyczajeń.

Olimpiada pod względem sportowym była 
bardzo trudna, przeszkody skomplikowane, 
a parkur ustawiony pod kątem możliwości 
koni o dużej potędze skoku. Takimi rosłymi 
i bardzo spokojnymi, świetnie ujeżdżonymi 
i o ogromnej sprężystości końmi dyspono
wali gospodarze. Nic też dziwnego, że Nie
mcy odnieśli zwycięstwo nad wszystkimi 
pozostałymi ekipami. Zdobyli najwyższe 
miejsca, trzy złote medale drużynowo i trzy 
złote medale indywidualnie.

Mimo to wracaliśmy w dobrych humo
rach, bo srebro naszej ekipy w WKK W było 
wspaniałym osiągńięciem...”

1/8 sekundy
Od 1937 r. w CWK w Grudziądzu zorgani
zowano już na stałe reprezentacyjną grupę 
jeźdźców. Szefem jej został mjr Kazimierz 
Szosland. Podlegał wyłącznie Ministrowi 
Spraw Wojskowych. Do Działu Skoków 
zakwalifikowali się: por. J.Komorowski, 
Por. R.Pohorecki, por. A.Rylke i por. B.Sku- 
licz,a do Działu WKKW: por. J.Bilwin, por. 
Z.Bilwin, por. S.Wołoszowski, por. A.Że- 
lewski.

Porucznik Janusz Komorowski jeżdżąc 
jako reprezentant Polski na zagranicznych 
zawodach zdobył wiele nagród, dyplomów, 
pucharów i zapisał się na stałe na liście naj
lepszych jeźdźców Europy.

„... Treningi z majorem Szoslandem były 
prawdziwą przyjemnością. Sam trener nie 
był może zbyt mowny, ale za to precyzyjnie 
potrafił pokazać to, czego potem wymagał. 
Jego konie były znakomicie ujeżdżone. Za
przyjaźnione z ludźmi potrafiły nas dużo 
nauczyć. Szosland podczas lekcji nie stoso
wał nigdy żadnych brutalnych metod. Tre
nował nas i konie bez pośpiechu i bardzo 
skutecznie. Ostatecznym celem naszej pracy 
było osiągnięcie idealnego porozumienia 
jeźdźca z koniem. To był według niego klucz 
do sukcesu.

Rok 1938 był dla mnie bardzo szczęśliwy. 
Dzięki treningom u majora Szoslanda i 
koniom, z którymi udało mi się wejść w 
prawdziwie przyjacielski układ, wygrałem 
wiele i to ważnych nagród. W tym też roku 
spotkała mnie jeszcze jedna i to sympaty
czna niespodzianka.

Był 19 marca, imieniny Józefa. Do gru
dziądzkich koszar przyjechał szef Departa
mentu Kawalerii gen. Skuratowicz. Wszyscy 
domyślali się, że wiezie listę z nazwiskami 
jeźdźców, którzy pojadą do Nicei.

Zbiórka przed stajniami, nastrój uroczy
sty, a generał rozpoczyna czytanie — Do 
Nicei pojedzie: rotmistrz Janusz Komorow
ski... — więcej nie słyszałem. Myślałem, że 
to pomyłka. Nie. To był awans.

W tym też roku wygrałem w Nicei jeden z 
najcięższych konkursów o nagrodę księżnej 
Aosty. Trudność jego polegała na tym, że 
parkur z przeszkodami po 1,60 m trzeba 
było przejechać na dwóch różnych koniach, 
a punktację liczono łącznie.

Rok 1939 rozpoczęliśmy międzynarodo
wymi zawodami w Berlinie, w 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 przyjechał 
osobiście obejrzeć konkurs^ Parkur był bar
dzo trudny, jak zresztą zawsze u Niemców. 

Pojechałem go czysto. Raz jeszcze Zbieg II 
nie zawiódł. W myślach odbierałem Puchar.

Niemiecki jeździec Brinckman, jadący po 
mnie, też pojechał czysto. Od zwycięstwa 
oddzieliła mnie 1/8 sekundy. O tyle był 
szybszy...”

Ostatni raz
24 sierpnia rano 1939 r. w koszarach Cen
trum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 
ogłoszono mobilizację. Zapakowano w skrzy
nie pamiątki i nagrody z sali honorowej i 
wszyscy rozjechali się do swoich pułków.

„... W pociągu do Warszawy był straszny 
tłok. Staliśmy w przepełnionych wagonach, 
ale nie opuszczał nas optymizm. Nie wierzy
liśmy w wojnę. Dojeżdżając do Augustowa 
bałem się tylko jednego, żeby nie trafić do 
pułku zapasowego. Ostra odprawa i wieczo
rem wyruszyliśmy na front.

Pierwsza poważna walka miała miejsce 
pod Zambrowem. Ochranialiśmy prawe 
skrzydło piechoty, która nacierała na zajęty 
Zambrów. Wskutek błędnych decyzji, w 
trakcie, kiedy byliśmy w ogniu niemieckim, 
zaatakował nas z boku polski 71 pułk pie
choty też nacierający na Zambrów. Sytuacja 
była tragiczna. Poległ dowódca, pułkownik 
Litewski, ciężko ranny w obie nogi jego 
zastępca z trudem walczył o życie.

Pogrzeb pułkownika odbył się za wsią 
Gogole, pochowaliśmy go pod polną gru
szą, bo miejscowy ksiądz bał się, żeby Nie
mcy nie zobaczyli „jakichś podejrzanych 
ruchów” we wsi. Pułkownik odszedł w ciszy. 
Bez salwy honorowej.

Droga przez Szumowo była drogą przez 
ogień. Wszystko się paliło. A potem budo
waliśmy mosty, grzęźliśmy w bagnach, ginę
liśmy od kul, traciliśmy konie, nie jedliśmy 
nic po kilka dni, a gdy docieraliśmy do 
wyznaczonego celu, zastawaliśmy śmierć, 
ogień i ból.

To nie była „dżentelmeńska” wojna uła
nów.

Pod Białymstokiem wziął nas pod swoje 
skrzydła generał Podhorski i wraz ze zgru
powaniem Zaza skierowaliśmy się na połud
nie. Szliśmy od majątku do majątku przez 
ogromne puste pola. Nad głowami krążyły 
messerszmity. Chowaliśmy sięza sterty siana, 
albo gnaliśmy galopem przez skiby. Czasem 
ktoś nie zdążył. Wszystko to działo się jak w 
koszmarnym śnie.

Kiedy padła Warszawa szliśmy z armią 
generała Kleeberga. Pod Kockiem usłysze
liśmy ostatni rozkaz — zakazuję walki!

Szósty październik, 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 z odznaczeniami i 
ostatni raz wsiedliśmy na konie. Odprowa
dzając je do Adamowa przejeżdżaliśmy koło 
kościoła. Wszyscy zdjęli chełmy. Bóg z 
nami — pomyślałem.

Wieczorem puściliśmy nasze rumaki na 
łąkę oświetloną reflektorami niemieckich 
samochodów, rzuciliśmy na stos karabiny i 
szable, z siodeł powstała martwa, nikomu 
nie potrzebna góra skóry.

I tylko tak okropnie było koni żal.

Bez butów
Noc spędziliśmy 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 poru
cznika Stanisława Sobańskiego. Uznałem 
go jako tubylca i zapytałem jak dalej żyć. 
Zdradził mi swoją tajemnicę. Codziennie 

rano siada przy drutach, gdzie przychodzi 
mała dziewczynka i rzuca jej pieniądze. 
A mała przynosi chleb i kiełbasę.

Ode mnie me wzięła nawet pieniędzy. 
Miała może z siedem lat. Zawsze bardzo ją 
chciałcm później spotkać.

Po trzech dniach pobytu w Radomiu zos
taliśmy przewiezieni do Kielc. Tu było już 
trochę lepiej. Mieszkaliśmy w siedmiu w 
jakimś pokoju i mieliśmy coś w rodzaju 
łazienki z wodą. Zaprzyjaźnieni z nami 
mieszkańcy miasta dożywiali nas. Szczegól
nie pomagała nam pani Komorowska, żona 
artylerzysty konnego z Kielc. Z braku ruchu 
i nie najgorszego jedzenia zaczęliśmy nawet 
tyć. Któregoś dnia z przerażeniem stwierdzi
łem, że moje buty nie wchodzą mi na łydkę. 
Poprosiłem panią Komorowską, żeby zanio
sła do szewca do poszerzenia. Tej nocy o 
czwartej rano wywieziono nas do obozu. 
Nie dość, że byłem jeńcem, to jeszcze bosym.

Murnau
Nad bramą obozu przywitały nas figury 
dwóch rycerzy z lancami, a za drutami zna
jome głosy. Trochę nam się zrobiło cieplej.

Wraz ze mną mieszkał T.Minejko, W.Olę
dzki, S.Święcicki, J.Mielżyński, T.Radziu- 
kinas, T.Domański i kilku innych. Piękne 
widoki za drutami i ciągle te same wnętrza. 
Trzeba było, coś robić.

Pisaliśmy do siebie listy. Obozowa poczta 
była najlepszą pocztą z jakiej kiedykolwiek 
w życiu udało mi się korzystać. List docierał 
do adresata już nawet po godzinie. Listy 
były zawsze miłe, a często żartobliwe. Na 
przykład*— Gdy wróci do kraju, za swoje 
zasługi, będzie Naczelnym Wodzem, Komo
rowski II.

Najwięcej różnych wieści można było 
zdobyć w Cebulce. Był to blok obozowy, w 
którym znajdowała się kuchnia, kasyno i 
tablica ogłoszeń. Dobrze redagowana gazeta 
zawierająca bieżące wiadomości, ogłosze
nia, reklamy, kupno-sprzedaż itp. Wiado
mości dotyczyły głównie życia obozowego. 
Wywieszano tematy wykładów prowadzo
nych przez świetnych profesorów, tytuły 
koncertów obozowej orkiestry, tytuły sztuk 
teatralnych wystawianych przez znakomity 
nasz teatr itp.

Któregoś dnia postanowiłem też wygłosić 
wykład. Przygotowałem się bardzo solidnie. 
Tematem było: jeździectwo polskie w dwu
dziestoleciu międzywojennym. Ponieważ 
audytorium było srogie i kiedy się coś nie 
podobało natychmiast replikowali w Cebul
ce, więc musiałem zasięgnąć porady u „lite
rata”.

Wynająłem za papierosy łazienkę (zajmo
waną najczęściej na sądy koleżeńskie) i 
przez parę godzin przy pomocy polonisty 
szlifowałem swój styl. Udało się. Zebrałem 
brawa.

Od lewej stoją: por. M. Gutowski, 
rtm. S. Kulesza, mjr A. Królikiewicz, 
rtm. Z. Kawecki, rtm. H. Roycewicz i 
por. J. Komorowski

KON POLSKI -f7



ZE WSPOMNIEŃ KONIARZY

Argentyna, rok 1969, mjr. J. Komorowski na 
koniu Orły (major ma 64 lataj

Za papierosy, czy inne towary wartoś
ciowe, jak szynka czy chałwa można było 
kupić dosłownie wszystko: nauczyciela, pa
pier listowy, pracza, prasowacza itp. Kiedyś 
wylosowałem działkę. Kawałek ziemi o wy
miarach 1x2 m. Takich działek było między 
blokami mnóstwo i każdy właściciel uważał 
za swój punkt honoru, by na jego działce 
wyrosła jak najlepsza zielenina.

Ja nie lubię pracować, a ziemia nie może 
leżeć odłogiem. Dałem w Cebulce ogłosze
nie — sprzedam działkę za pół zbiorów.

Kupił jakiś nauczyciel. Uprawiał z zami
łowaniem i uczciwie przynosił połowę tego, 
co wyrosło: to marchewkę, to cebulkę, to 
natkę.

W poszukiwaniu koni
29 kwietnia 1945 r. amerykańskie czołgi 
„zderzyły” się przed bramą naszego obozu z 
niemieckimi samochodami. Z papierów wie
zionych przez zabitych Niemców wynikało, 
że był to pluton egzekucyjny do oczyszcze
nia obozu. Amerykańskie czołgi otworzyły 
bramy. Rozbiegliśmy się jak dzieci na łąkę, 
do jeziora, do miasta. W kilka dni później 
generał Anders zabrał kawalerzystów do 
Włoch. Dostaliśmy dwa tygodnie odpoczyn
ku nad niebieskim Adriatykiem, a potem 
rozpoczęliśmy kurs brom pancernej na połu
dniu Włoch w Galipoli. Od tego czasu nie 
znoszę wszystkiego, co nie ma sierści i jest z 
żelaza.

Na jesieni 1946 r. Wojsko Polskie we 
Włoszech zostało rozwiązane i los rzucił 
mnie do Anglii, gdzie zostałem wcielony do 
Polskiego Korpusu Przysposobienia i Roz
mieszczenia. Obecny tam wraz ze mną major 
Kulesza spotkał na biegu myśliwskim dowód
cę królewskiej Gwardii Konnej. Okazało 
się, że zna nazwiska polskiej czołówki jeź
dzieckiej. Natychmiast więc zaproponował 
kilku spośród nas współpracę. Trzeba było 
ujeżdżać 70 koni, które otrzymała w prezen
cie królowa Anglii od królowej holender
skiej.

To było życie wśród róż. Piękne konie, 
piękne stajnie, dobra gaża. Nasi podopie
czni niewiele musieli umieć: długo stać spo
kojnie, chodzić ze zganaszowaną szyją stę
pem i kłusem, przesunąć się w bok, reagować 
prawidłowo na pomoce, no i pięknie się pre
zentować. Najbardziej lubiłem jazdę sze
roką aleją w Hyde Parku. Czasem galopo
waliśmy po łąkach i wtedy, jak na filmie, 
widzałem znajome obrazy Wiszniak, Augu
stów, Grudziądz.

I tylko tak okropnie było tamtych koni 
żal...”

Major Komorowski nie opuszczał koni i 
konie nie opuszczały majora. Kiedy kończył 
się kontrakt w Gwardii, przyszła następna 
oferta. Angielski Komitet Olimpijski zapro
ponował przygotowanie koni do startu w 
pięcioboju nowoczesnym na olimpiadzie w 

1948 r. Wiadomość wydawała się tak nie
wiarygodna, że nasi jeźdźcy sprawdzali ją 
kilkakrotnie. Sława naszego jeździectwa nie 
zginęła.

Sześciu polskich i sześciu angielskich jeźdź
ców zabrało się z zapałem do pracy w obozie 
wojskowym Aldershot pod Londynem. 
Przed samą olimpiadą ujeżdżający konie 
oficerowie brali udział w budowaniu prze
szkód na trasie krosu. Potem musieli tę trasę 
sami przejechać. Zrobili sobie zabawę punk
tując swoje przejazdy tak, jak na olimpia
dzie. Wygrał major Komorowski. Kros prze
jechał bezbłędnie, choć trafił na bardzo 
trudną klacz. Na olimpiadzie Delię wylo
sował Węgier i nie poradził sobie. Na drugiej 
przeszkodzie bardzo się potłukł razem z 
koniem i został wyeliminowany.

Za Oceanem w 1949
,,... W 49 r. otrzymałem od mojego przyja
ciela majora Mitraszewskiego, kartkę pocz
tową — Przyjeżdżaj, pracujesz w Klubie 
Jeździeckim.

Szóstego marca na angielskim statku 
Darro wpłynąłem do Buenos Aires. Piękne, 
oszałamiające wielkością Buenos pewnie 
wchłonęłoby mnie w swoje cztery miliony, 
gdyby nie pomoc przyjaciół.

Uczyłem się pilnie języka i kiedy po 
dwóch miesiącach byłem już w miarę zaso
bny w hiszpańskie słownictwo jeździeckie, 
stawiłem się w moim klubie. Pierwszy dzień 
zaskoczył mnie zupełnie. Na wieść o nowym 
trenerze do klubu na zajęcia przyszła jedna 
osoba. Przełknąłem spokojnie ten dowód 
nieufności i bardzo starannie zająłem się 
moją uczennicą. Poprowadziłem lekcję tak, 
jak to robiłem w Grudziądzu. Następnego 
dnia przyszło już około dwadzieścia osób.

Klub Jazdy Konnej Hippico znajdował 
się przy jednej z głównych ulic Buenos Aires 
— Juan Peron i był największym klubem z 
czterech znajdujących się w stolicy. Wszyst
kie świetnie urządzone miały ogromną liczbę 
koni prywatnych, nawet do trzystu. W budyn
kach klubowych, obok biur i łazienek, były 
restauracje i kawiarnie. W naszym klubie 
była jeszcze wspaniała weranda, na której 
goście, popijając coś chłodnego, mogli oglą
dać jeźdźców ćwiczących na placu, konkur
sowym.

Zajęcia odbywały się codziennie od 
800—1200 i od 1600—2000. Jeźdźcy zgłasząli 
się co pół godziny i w ten sposób można było 
każdemu poświęcić czas na indywidualną 
naukę. 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 kredo złotou- 
stego 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, 
kupowałem je od miejscowych hodowców, 
podjeżdżałem, naskakiwałem i sprzedawa
łem.

W Argentynie kupno koni jest trudną 
sztuką i nie każdy jeździec potrafi to dobrze 
zrobić. Mnie się to udawało i po jakimś cza
sie zyskałem rolę doradcy. Sportowcy lub 
amatorzy chcący nabyć odpowiedniego ko
nia przyjeżdżali po mnie samochodem lub 
awionetką i wyruszaliśmy do odległych pro
wincji.

Kupowanie koni od koczującch na stepie 
gauczos jest fascynującym widowiskiem. 
Gdy przyjeżdża klient, kilku gauczów na 
swych pięknych koniach wyrusza w pampę i 
po niedługim czasie przypędza rozhukane 
stadko mustangów. Teraz wiele zależy 

od oka i wyczucia klienta. Wśród tych 
kilkudziesięciu galopujących w tumanie 
kurzu koni trzeba wskazać kilka wybra
nych. Gauczowie zręcznie oddzielają je 
od stada i wpędzają do niewielkiej zagrody 
tzw. korrola. Tu następuje wyłapanie na 
lasso i później prezentacja poszczególnych 
sztuk. Jest 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 ujeż
dżony ,, od dołu”, czy,,od góry?". Wiążesię to 
z wysokością żądanej ceny.

Koń ujeżdżony „od dołu” pozwala nało
żyć na głowę kantar, dotknąć się, poklepać, 
oczyścić i podnieść nogę do oczyszczenia 
kopyta. Koń ujeżdżony „od góry” daje 
sobie nałożyć 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 ran- 
czo farmera. Sposób jest brutalny, ale daje 
szybko oczekiwany wynik. Złapanemu na 
lasso przez kilku ludzi koniowi nakłada się 
na głowę bardzo mocny skórzany kantar i 
uwiązuje do grubego, drewnianego pala. 
Ogłupiałe i przerażone zwierzę rozpaczliwie 
walczy: kładzie się, kopie, wierzga, rży, za 
wszelką cenę próbuje odzyskać swobodę. 
Zależnie od energii konia trwa to od dwóch 
do czterech dni. W tym czasie złapana ofiara 
nie pozwala się do siebie zbliżyć, nie myśli o 
jedzeniu i o piciu. Gauczo z daleka spokoj
nie obserwuje tę scenę. Kiedy widzi, że zwie
rzę opada z sił, ostrożnie podchodzi i próbuje 
podać mu wodę i siano. Rozdęte chrapy 
wydają jeszcze z siebie jakieś pomruki, ale 
wyczerpane zwierzę nie potrafi już oprzeć 
się pragnieniu i łapczywie zaczyna pić. Potem 
nieśmiało sięga po coś dojedzenia i to jest 
ten pierwszy moment, kiedy nie reaguje na 
człowieka strachem i atakiem. Teraz dzi
kusa trzeba przyzwyczaić do ciepła ręki, do 
miłego uczucia przy głaskaniu po szyi, do 
dziwnych ruchów jakie wykonuje człowiek 
przy końskiej toalecie. Punktem kulmina
cyjnym tej gry w przyjaźń jest założenie 
koniowi bocado. Rodzaj wędzidła z mięk
kiego rzemienia, zawiązywanego do języka i 
dolnej szczęki. Jeżeli i to już nie sprawia 
koniowi trudności i nie wywołuje strachu 
znaczy, że zostało wykonane „ujeżdżenie od 
dołu”. Ciekawe, że tak brutalnie pozbawiony 
swobody koń stosunkowo szybko staje 
się łagodny i przyjacielski.

Drugi etap, czyli ujeżdżenie „od góry” 
odbywa się nieco delikatniej. Starszy ga
uczo, zwany domadorem, siada na swojego 
rosłego, silnego i specjalnie przyuczonego 
do tej pracy konia, przypina do siodła 
nowicjusza i rusza gwałtownie galopem 
okładając go rebenką. Jest to umocowany 
do grubej rączki szeroki pas ze skóry, 
którego uderzenie robi wiele hałasu, a 
nie boli tak jak uderzenie batem. Zasko
czony młodzik nie ma czasu na wybryki, bo 
stary koń na nic nie zważając ciągnie 
go, jak maszyna do przodu. W tej sytuacji 
musi się poddać i rwać przed siebie. Pierw
sza lekcja kończy się po przegalopowaniu 
jednego do dwóch kilometrów. Po tym 
dystansie oba konie zgodnie wracają kłusem 
do domu.

Następnego dnia sytuacja się powtarza w 
nieco trudniejszym układzie. Na dany znak 
przez siedzącego na koniu domadora jego 
pomocnik kocim ruchem wskakuje na przy
kryty baranicą grzbiet uczniaka i znów przy 
pomocy uderzeń z dwóch stron rebenkami 
ruszają do przodu. Zaczyna się szaleńcza 
galopada. Czasem młody koń próbuje jesz
cze przy pomocy baranich skoków pozbyć 
się ciężaru, ale zawrotne tempo szybko
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wybija mu z głowy tc zdrożne myśli. Kiedy 
konie się zmęczą, jeźdźcy zawracają i trium
falnie wracają z udanej kolejnej lekcji.

Kiedy koń nosi już spokojnie jeźdźca na 
swoim grzbiecie, przystępują ujeżdźacze do 
nauki ruszania i zatrzymywania. Do tego 
celu zakłada się bocado. Oba konie, stary i 
młody znów wyruszają razem i na okrzyk — 
alto! (stój) są jednocześnie zatrzymywane. 
Koń-nauczyciel staje na głos natychmiast, 
koń-uczniak doznając bardzo nieprzyjem
nego uczucia szarpnięcia za język, też 
szybko orientuje się czego się od niego 
wymaga. Zależnie od zdolności uczącego 
się, czynność powtarza się od kilku do 
kilkunastu razy.

Użycie przy ujeżdżeniu bocada oszczędza 
delikatne części pyska i jest bardziej huma
nitarne niż żelazne wędzidło. Konie argen
tyńskie są przez to zawsze miękkie w pysku, 
nie ciągną i wspaniale nadają się do tak 
trudnej konkurencji sportowej, jak gra w 
polo.

W Klubie Hippico pracowałem ciężko, 
ale najbardziej dawał mi się we znaki argen
tyński klimat, prawie osiem miesięcy lata z 
temperaturą do 35°C i dużą wilgotnością. 
Dokuczają też niesamowicie niezliczone ilo
ści małych, prawie niewidocznych muszek, 
komarów (moskitos) oblepiających całe cia
ło. Dopiero w domu można było od nich 
odetchnąć zapalając kadzidełka — małe spi- 
ralki powodujące wydzielanie pod wpływem 
spalania jakiegoś nieprzyjemnego dla koma
rów zapachu powodowały, że uciekały pod 
sufit, tam rozsiadały się i chociaż brzęcze
niem starały się być natrętne.

Oprócz zajęć klubowych, urządzania kon
kursów, przygotowywania własnych koni i 
pomocy przy kupnie cudzych, miałem raz w 
roku dodatkowe zajęcia. Organizowałem 
zawody jeździeckie podczas Wystawy Zwie
rząt Hodowlanych w Rurelu. Była to wielka 
impreza, w której brali udział prawie wszys
cy argentyńscy hodowcy bydła, owiec, trzo
dy chlewnej i koni. Hasło przewodnie wysta
wy w polskim tłumaczeniu brzmiało — 
Uprawianie ziemi jest służbą dla ojczyzny.

Organizatorzy urozmaicali tę wielką imp
rezę różnymi atrakcjami. Między innymi 
przez trzy dni odbywały się różnego rodzaju 
konkursy jeździeckie. W trakcie całego moje
go pobytu w Argentynie byłem proszony o 
ustawianie parkurów. Każdego roku stawia
łem inne kombinacje, przestrzegając paru 
podstawowych zasad: ładnie, kolorowo, cie
kawie, fachowo, bezpiecznie dla koni i jeź
dźców. Zawsze uważam, że konkurs to nie 
jatka, to piękne widowisko.

Któregoś upalnego popołudnia 1958 r. 
spotkał mnie pułkownik Alsogaray. Zna
liśmy się jeszcze z londyńskiej olimpiady i 
często wiele czasu spędzaliśmy na rozmo
wach o koniach i jeździectwie. Tego dnia 
zwierzył mi się, że otrzymał nominację na 
dyrektora Szkoły Kawalerii w Campo de 
Mayo i chętnie widziałby mnie jako trenera 
kontraktowego w Szkole Jazdy Konnej. 
Przystałem na tę propozycję chętnie, uznając 
ją jako awans i zaszczytne uznanie dla pol
skiej szkoły jazdy.

W Argentynie było dwanaście pułków 
kawalerii zmotoryzowanej, w których wyma
gano, by dla zdrowia i kondycji każdy kawa- 
lerzysta uprawiał jedną z czterech konku
rencji jeździeckich: skoki, ujeżdżenie, 
WKKW lub polo. Dobrze widziany był też 
udział w zawodach. Znowu więc obok co
dziennej pracy soboty i niedziele spędzałem 
na konkursach.

W Campo de Mayo gażę miałem nieco 
wyższą niż w klubie, a w wojskowych staj
niach mogłem trzymać dwa swoje konie. W 
tych latach udało mi się kupić i przygotować

kilka skoczków, które zrobiły karierę mię
dzynarodową, jak np. Caribe w Szwajcarii, 
Boy Friend we Włoszech oraz Orły w Brazy
lii.

Pożegnanie z Argentyną po 23 latach było 
tak samo wspaniałe, jak cały mój pobyt. 
Przyjaciele urządzili mi specjalne przyjęcie, 
tzw. asado, na którym specjalnie zamówiony 
mistrz w sobie tylko znany sposób przyrzą
dzał znakomicie pieczone nad żarem ogni
ska mięsiwa, polewane troskliwie sosem 
Chimichurri. Przy napełnionych winem szkla
nicach wygłoszono kilka serdecznch mów.

Otrzymałem Złotą Odznakę Jeździecką 
San Jorge nadawaną dekretem państwo
wym, dyplom z podziękowaniem za współ
pracę od wojska argentyńskiego, z pod
pisem prezydenta i kilkudziesięciu oficerów 
oraz depesze od wszystkich pułków kawale
rii...”

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