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KSIĄŻKA NINIEJSZA WYDRUKOWANA ZOSTAŁA W NAKŁA
DZIE 5250 KOLEJNO NUMEROWANYCH EGZEMPLA

RZY. W TEM 150 EGZEMPLARZY NA PAPIE
RZE KREDOWYM. ZAS 5100 NA

PAPIERZE WELINOWYM.

o 
o 
o

SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADÓW GRAFICZNYCH 

—I „DRUKARNIA POLSKA" 1= 
WARSZAWA, ULICA SZPITALNA Nr. 12.
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,,Jacek i „Picador" rtm. Królikiewicza 
dwa najwięcej zasłużone konie

W et etanom z wojny światowej i polsko*  
bolszewickiej, nieodłącznym wiernym towa*  
rzyszom żołnierskich trudów polskiego kawale*  
rzysty, kochanym zacnym czworonogom, tym 
które po wojnie z szeregu wzięte, niepowołane, 
potrafiły jeszcze na wielkiej międzynarodowej 
arenie sportowej przyczynić się do rozsławienia 
imienia Polski po szerokim świecie — naszym 
starym Jaśkom, Picadorom, Jackom, Hamletom, 
Cezarom, Faworytom, Fagasom i innym zaslu*  
żonym koniom — pracę niniejszą poświęca

AUTOR.
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p ot rzęba rozwoju sportu w społeczeństwie 
nowoczesnem nie jest nigdy zbyt silnie pod-

kreślana.
Każdy sport wymaga napięcia i treningu 

mięśni, nerwów i jeżeli jest rozwijany normab 
nie i racjonalnie, przyczynia się u’ wyniku swo*  
im wybitnie do odrodzenia moralnego i fizycz- 
nego narodu.

Sport konny a przedewszystkiem hippika, 
wpływają pozatem bezpośrednio i rozwijają 
bystrość, decyzję i odwagę.

Wojna, która zmuszając ludzi do życia wys 
tężonego, da je sprawdzian fizycznej i duchowej 
mocy narodu, skazuje społeczeństwa słabe i nie- 
przygotowane na niechybną klęskę i wszystkie 
jej smutne konsekwencje.

By naród przygotować do tych największych 
zmagań, do tej najtrudniejszej próby sportowej, 
której termin i czas trwania nie są nigdy zgóry 
znane, trzeba ustawicznie podkreślać wagę wy= 
sil ku ludzkiego na każdem polu, a więc zachęcać 
do ciągłej pracy sportowej.
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Trzeba pamiętać o tern że naród, który 
skarleje fizycznie, nie będzie mógł hapewno 
stać się mocarzem moralnym i umysłowym.

Kawalerja polska ma tak świetne tradycje 
w dawnej Polsce przedrozbiorowej i w walkach 
o niepodległość narodu, że nie jest rzeczą dziw: 
na, gdy współcześni spadkobiercy tych tradycji, 
po skończonej zwycięskiej wojnie, postanowili 
również na polu sportowem sięgnąć po laur 
sławy.

Dzięki nieocenionym wysiłkom naszych 
jeźdźców na licznych torach w Europie i Ame> 
ryce, osiągnęliśmy niejednokrotnie pokojowe 
zwycięstwo sportowe współzawodnicząc z naro: 
darni, które pracowały bez przerwy nad rozwoź 
jem swej „broni11 jeździeckiej od dziesiątków 
lat i miały wielką przewagę nad nami swym ma: 
ter jąłem końskim.

Każdy dorobek na niwie sportowej powinien 
być dumą narodową i bodźcem do dalszej wytę: 
żonej pracy.

Dobrze się stało, że ukazuje się właśnie ten 
znak widomy naszych sukcesów kilkuletnich 
w współzawodnictwie z jeźdźcami na konkur: 
sach międzynarodowych Europy i Ameryki.

Rotmistrz Królikiewicz, nasza chluba spor: 
towa na polu hippiki, oddaje sportowi polskie: 
mu niesłychaną usługę wydającą w tak milej 
i pięknej szacie zarys rozwoju sportu konnego 
na arenie międzynarodowej.
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U7 zestawieniu z innemi narodami, dorobek 
naszych jeźdźców nabiera właściwego blasku, 
a książka staje się dokumentem drogim sercu 
każdego polaka.

Nie dość bowiem jest osiągnąć chwalebne 
wyniki i osiąść na laurach — zdobytą pozycję 
trzeba utrzymać za wszelką cenę i stać się wzo= 
rem niedościgłym dla jeźdźców innych narodów.

Kończę ten wstęp do książki rotmistrza 
Królikiewicza serdecznem źołnierskiem życzę? 
niem dalszych jeszcze świetniejszych sukcesów 
dla szczerych przyjaciół konia — polskich kas 
wal erzystó wss portsmenó w.

General Brygady
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Rtm. Adam Królikiewicz
Rotmistrz Adam Królikiewicz, syn Karola 

i Julji z Brunarskich, urodził się 1894 r. we Lwo*  
wie, gdzie uczęszczał do początkowych szkół.

Rok 1914 zastaje go w Saksonji, odbywają- 
cego studja w Wyższej Szkole Technicznej 
„Mittweida“. W lipcu 1914 r. przyjeżdża do 
Lwowa, gdzie na wieść o mobilizujących się od- 
działach strzeleckich, 2 sierpnia wstępuje w sze
regi tychże, wyjeżdżając natychmiast do Kra? 
kowa.

W „Oleandrach“ przenosi się jednak na*  
stępnego dnia do przybyłego ze Lwowa oddzia
łu konnego Sokola, będącego pod dowództwem 
Śniadowskiego.

W parę tygodni później cały oddział lwow» 
skich Sokołów łączy się z oddziałem Beliny*  
Prażmowskiego, tworząc szwadron i jednocześ- 
nie przechodząc pod jego komendę.

Rtm. Królikiewicz bynajmniej nie urodził 
się — jak to mówią — na koniu.

1T
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Jako mieszczanin z koniem nie miał nic 
wspólnego. Przedtem, zanim go dosiadł, widział 
konia po raz pierwszy jedynie z daleka pod au
striackimi ułanami lub dragonami, maszerującym 
mi na Janowskie błonia, dla odbycia tam ćwim 
czeń. Czasem też spotykał podobne do konia 
zwierzę lichej dorożce lwowskiego t. zw. „fjam 
kra“.

Pierwsza bliższa znajomość rtm. Królikiem 
wieża z koniem zawarta została zupełnie przym 
padkowo, w warunkach zgoła niecodziennych. 
A stało się to nie na maneżu, pod okiem jakiem 
gokolwiek instruktora, choćby nawet i kaprala, 
ani też nie przy gospodarstwie.

Jego pierwszym nauczycielem była wojna 
i smutna, nieprzewidziana konieczność.

Będąc kawalerzystą bez konia w konnym 
oddziale Śniadowskiego, w czasie odwrotu z pod 
Kielc dnia 13 sierpnia 1914 r., Królikiewicz złapał 
w lesie błąkającego się, osiodłanego konia rom 
syjskiego. Z trudem wdrapawszy się na niego, 
jeździec objął konia kurczowo nogami i wyjem 
chał na szosę. W jakimś dzikim, rozpaczliwym 
galopie, pomknęło zacne zwierzę za znikającym 
mi konnymi Sokołami.

Ta pierwsza jazda, pełna okropnych męm 
czarni, skończyła się szczęśliwie na chęcińskim 
rynku. Bolesny, piekący ból obtartych ud byl 
pierwszą, niezbyt zachęcającą, lekcją konnej jam 
zdy. Ale najgorsze minęło i dalej poszło już jam 
ko tako.

.12
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Przebywszy cala wojnę w 1 pułku ułanów 
Leg. Polsk. i dosłużywszy się wreszcie stopnia 
kaprala, na wiosnę 1917 roku w Ostrołęce, Krót 
likiewicz kończy kurs oficerskiej szkoły.

Po rozwiązaniu Legionowego / p. ułanów, 
jako były poddany austr., zostaje wcielony do 
armji austr., skąd jednak znika, nie ma jąc ochot 
ty służyć w wrogiem wojsku.

Jesienią 1918 r., na wieść o formującym się 
w Chełmie 1 p. Ułanów, obecnie Szwoleżerów, 
melduje się u Dtcy pułku, mjra, obecnie genet 
rała, OrlicztDreszera. Jako ppor. Dtca plutonu 
przechodzi kampanję ukraińską.

W roku 1919 na 1920 kończy oficerską Szkot 
łę Kawalerji w Starej Wsi pod Warszawą. Tam, 
pod kierunkiem instruktora rtm., obecnie pułk., 
Bzowskiego, Dtcy 8 p. ułanów, poznaje podstat 
wy nauki konnej jazdy i ujeżdżania remont.

Jednocześnie pod koniec kursu pod kierum 
kiem mjra, obecnie ppłk., Rómmla, nabiera nieco 
wiadomości z dziedziny sportu konnego.

Po skończeniu kursu zostaje przydzielony 
do Szwadronu Zapas. 1 p. Szwol., jako instrut 
ktor i Dtca szwadronu rekrutów. Później jest 
dwukrotnie Dtcą pułkowej Szkoły Podoficert 
skiej.

W roku 1920 mjr. Rómmel zorganizował 
drużynę, mającą brać udział VIItmej Olimt 
pjadzie. Z drużyną tą mjr. Rómmel ćwiczył co 
dzień rano w Agricoli, obok obecnego boiska 
sportowego.

13
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U/ tym czasie ppor. Królikiewicz jako jeż: 
dziec i sportowiec jeszcze nie istniał, i nietylko 
że w skład owej drużyny nie wchodził, lecz w O: 
gole nie mógł nawet marzyć o tern, a temmniej 
o kar jerze sportowej, jaka zupełnie niespodzia: 
nie miała się wkrótce przed nim otworzyć.

Co dzień, w wolnych od zajęć chwilach, 
ppor. Królikiewicz przypatrywał się treningowi 
drużyny olimpijskiej, poczem pędził do stajni, 
wyciągał swego służbowego konia, starego „Jaś: 
ka“, (późniejszego sławnego skoczka) i powta: 
rżał mniej więcej to samo, co widział przez że*  
lazny parkan Agricoli.

W niedługi czas później, w czerwcu 1920 r., 
odbyły się w’ Warszawie, na mokotowskiem po: 
lu wyścigowem, zawody konne, których naj: 
większą atrakcją miały być oczywiście popisy 
drużyny olimpijskiej.

Ppor. Królikiewicz po raz pierwszy w życiu 
odważył się na wzięcie udziału w tych publicz: 
nych konkursach, współzawodnicząc z owcze: 
sną grupą olimp. w konkursie, podzielonym na 
dwie ser je (ze względu na zastosowany wtedy, 
jedyny raz u nas, totalizator). Ppor. Królikie: 
wicz zupełnie niespodzianie w serji drugiej wy: 
suwa się na pierwsze miejsce. Za „fuksa“ Jaś: 
ka płaci totalizator 431 marek za 20.

Po rozegraniu totalizatora nastąpiła ponow: 
na rozgrywka o miejsca w konkursie. W rezub 
tacie ostatecznym Królikiewicz na „Jaśku" 

14
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otrzymuje nagrodę ll (pierwszą mjr. Rómmel 
na Huraganie).

Nagroda wygrana w tak poważnej konku: 
rencji, była pierwszym wspaniałym i niemniej 
bardzo szczęśliwym krokiem w kar jerze spor
towej rtm. Królikiewicza, który od tej pory wy: 
stępując na Jaśku, Picadorze, korzystając z wie: 
lu wskazówek mjr. Rómmla, rok po roku zy: 
skuje w kraju coraz większe na tern polu sukce: 
sy. Między innemi w roku 1921 na Jaśku Kró: 
likiewicz wygrywa puhar Naczelnego Wodza 
marszałka J. Piłsudskiego, a w rok później, 
w 1922 znów na Jaśku puhar Naczelnika Pań: 
stwa, marsz. J. Piłsudskiego.

W roku 1923, wraz z pułk. Zahorskim i ma: 
jorem Rómmłem, wchodzi w skład l:szej naszej 
reprezentacyjnej drużyny jeździeckiej, udają: 
cej się na Wielkie Międzynarodowe Wojskowe 
Konkursy Hippiczne do Nicei i Rzymu.

Rtm. Królikiewicz Adam jest udekorowany 
orderem „Virtuti Militari“ V kl., Srebrnym 
Krzyżem Zasługi za pracę przy rozwoju nasze: 
go sportu hippicznego, orderem Korony Włoch, 
oraz orderem Kawalerskim „Gwiazda Rumunji“.
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Nicejski for iv dniu konkursu „Grand Prix de la Ville de Nice", wygranego przez por. Króli*  
kiewicza na „Jaśku" iv roku 1924. Z prawej strony wysoko na maszcie chorągiew polska 

jako oznaka zwycięstwa Polski
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Od Wydawnictwa
Rozmaite są sposoby i środki do wykazania 

siły i tężyzny narodu i wielkich dokłada się sta*  
rań, by imię jego rozsławić i zainteresować nim 
cały świat.

Wszystkie państwa dążą do tego, by wy
kazać się nadzwyczajnemi wynikami w dziedzi
nie postępu umysłowego, czy też u> fizycznem 
odrodzeniu, i dlatego też, przez celową propa*  
gandę, na terenie międzynarodowym zdobycze 
te wykorzystują w celu wykazania siły żywot*  
nej narodu.

Ostatniemi czasy sport, jako wykładnik 
tejże siły żywotnej, został umiejętnie wygrany 
dla propagowania samego państwa, bo specjał*  
nie dobre rezultaty w tej dziedzinie osiągnięte, 
zniewalają prawie wszystkich do zainteresowa*  
nia się narodem, który wydal jednostkę czy gru*  
pę, osiągającą takie fenomenalne wyniki.

Wyczyny sportowe polskie nie bywały pra*  
wie wykorzystywane w celu zainteresowania 
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nami państw obcych. Stan taki trwał długo, aż 
przyszła VIII Olimp jada iv Paryżu i w związku 
z nią — wyjazd ekipy polskiej na rozgrywki mię- 
dzynarodowe.

Rezultaty osiągnięte przez polskich kawale- 
rzystów zadziwiły świat sportowy, bo cóż to za 
rzadki gość zatrzepotał na maszcie zwycięzców? 
Często widziano tam barwy amerykańskie, fiń- 
skie, angielskie, francuskie.

Co robi ta chorągiew czerwono-biała?
To rotmistrz Królikiewicz nasze barwy na

rodowe umieścił na Olimpijskim maszcie zwy
cięzców w Paryżu.

Przyszedł rok 1925 i z nim konkursy w Ni
cei. U7 9 konkursach Polska zdobywa 7 pier
wszych miejsc, w tern rtm. Królikiewicz sam 
zdobywa 5. Wywołało to ogólny podziw i uzna
nie, miarą którego niech będą przytoczone po
niżej glosy prasy francuskiej.

„Le Petit Nicois“ tak o tych zwycięstwach 
pisze:

„Raz jeszcze drużyna polska wyróżniła się i za
lśniła największym blaskiem, lak jak to czyniła zre
sztą od dnia otwarcia konkursów, potwierdzając swą 
niezaprzeczalną wyższość, przez swą postawę i przez 
swą równość"...

...„Drugą serję wygrał najlepszy jeździec polski, 
as asów ekipy, sympatyczny rtm. Królikiewicz, który 
dokonał zdumiewającego wyczynu, jakim było zdoby
cie pierwszego miejsca na Jaśku, trzeciego na Picado- 
rze i czwartego na swym znanym koniu Cezarze, któ
ry już z brawurą (auec brioj zdobył wiele nagród 
w konkursie.
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Rtm. Królikiewicz nu sławnym „Picudorze", zdobywcy 
licznych nagród

Należy również powinszować pułk. Rómmlowi, te
mu kawalerzyście o wspaniałym stylu, który zakwa
lifikował się jako doskonały 5-ty, po parkusie bez 
punktów karnych".
„L‘Eclaireur de Nice“ tak pisze o „Prix de 

Monaco":
tym konkursie tryumfuje najlepszy jeź

dziec".
„Nikogo więc nie zdziwiło, że przyniósł on świet

ne zwycięstwo (une eclatante uictoire) ekipie polskiej". 

Dalej następuje opis przebiegu konkursu 
pełen dytyrambów na cześć naszej jazdy. 
Z większym jeszcze entuzjazmem pisze „L'E= 
claireur de Nice“ o konkursie dnia następnego, 
o „Grand Prix de la Ville de Nice“, stanowią

19
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cym clou meetingu. Po emocjonującym opisie 
pierwszych prób, tak kończy:

„Czwarty handicap. Rów poszerzony jest o 80 
cm., przeszkody podwyższone; par kurs staje się po
ważny. Jeden koń tylko ma go zaatakować: to zwy
cięzca roku zeszłego, Picador!, a prowadzi go najlep
sza szpicruta starego Kontynentu: rtm. Królikiewicz. 
Czy pełen blasku jeździec polski zdoła go przebyć raz 
jeszcze?"

„Oto z cudowną łatwością Picador przechodzi po 
kolei wszystkie przeszkody. Przed trybuną sędziow
ską jest płot. Słońce rzuca cień przeszkody. Zmylo
ny tern Picador zrzuca poprzeczkę. Ale kończy bez 
błędu, fruwając ponad belkami i rzekami. Burza 
oklasków rozlega się, i flaga biało-czerwona wznosi się 
na maszt. Gdyby nie ten cień, parkurs odbyłby się 
napewno bez błędu".

„Rtm. Królikiewicz zdobywa poraź drugi puhar 
Nicei".

O tym samym konkursie pisze „Le Petit 
Nicois“:

t „Niezrównany jeździec zrobił pierwszy parkurs 
na swym starym Cezarze, i zaczął od arcydzieła (un 
coup de maiłre) jakiem było zakwalifikowanie się ex 
aequo z p. de Barbandere. Dalej rtm. Królikiewicz 
zrobił drugi parkus na znakomitym Picadorze, zwy
cięzcy zeszłorocznym w Grand Prix de la Ville de 
Nice, i zdołał zdobyć pierwsze miejsce, dokonywując 
czynu, jaki nie zdarzył się dotąd w dziejach Kon
kursu".

Nie pierwszy to i nie ostatni jego sukces, 
będący zarazem sukcesem całego narodu. W cią
gu kilku ostatnich lat odniósł liczne zwycięstwa 
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na torach hippicznych Nicei, Lucerny, Paryża, 
Londynu, Rzymu, Neapolu i Medjolanu. Zgar
nia najpoważniejsze nagrody, zwycięża najpo- 
ważniejszych rywali i niepisany zdobywa tytuł 
„najlepszego jeźdźca świata". Jego „Picador" 
zbiera taką sumę nagród, że w roku 1926 w han*  
dicapach nie mógł już startować, gdyż nie moż? 
na było dla niego wyżej podnosić przeszkód.

Rotmistrz Królikiewicz doprowadził swą ja- 
zdę do perfekcji. Konia opanował w stopniu 
niemal niedościgłym.

Jedzie brawurowo, ale spokojnie, najtrud*  
niejsze przeszkody bierze czysto w najwięte 
szym tempie. Punkty karne są dla niego czemś 
przypadkowem, przypadają mu jakoś nielogicz? 
nie, na skutek nieoczekiwanych, pechowych błęs 
dów.

Pojawienie się Królikiewicza na torze zapoz 
wiada zawsze emocje wyższego rzędu.

Z zapartym oddechem śledzi kawalerzysta 
i laik imponującą w tempie i piękną w łinji jazdę 
mistrza.

Rotmistrz Królikiewicz jest symbolem 
świetności naszej kawalerji.

Tern większe są zasługi naszych jeźdźców, 
iż nie poprzedzała ich sława zdobywców nagród, 
nie mieli oni koni, którychby rodowody mogły 
z.aimponować znawcom heraldyki końskiej, lecz 
mimo to odnieśli niebywałe tryumfy i kawalerji 
polskiej przysporzyli nowej sławy.
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Chcąc szerszemu ogółowi społeczeństwa 
dać możność zapoznania się z wszystkiemi etat 
parni pięknych zdobyczy hippiki polskiej, wy? 
dajemy tą książkę w przeświadczeniu, iż przy: 
czyni się ona do wzmocnienia wiary w żywot: 
ność Narodu i Jego ekspansję w wszelkich 
dziedzinach.
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Pik. S. G. Serjusz Zahorski
Inicjalor i uczestnik pierwszej wyprawy sportowej, obecnie Szef 

Gabinetu Wojsk. P. Prezydenta Rzeczypospolitej
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Motto: „Sport io potęga ducha, 
hart woli i ciała".

Faktem jest, że sport z dnia na dzień zatas 
cza coraz szersze kręgi wśród cywilizowanych 
narodów świata, stając się bardzo ważnym 
czynnikiem w wychowaniu zdrowych spotes 
czeństw.

W noworocznym numerze „Przeglądu Spors 
towego“, będącego najwspanialszą i najbardziej 
wierną, aktualną rew ją wszelkich uprawianych 
sportów, na tytułowej stronie widnieje fotos 
grafja i taki autograf pierwszego Marszalka 
Polski: „Sporty rozpowszechniły się w Polsce 
tak, że sam ze zdziwieniem oglądałem w zapas 
dłych kątach wiejskich bosonogie dzieciaki, kos 
piące zawzięcie piłkę, zamiast po starodawnemu 
łapać ją — rękami. Czyżby nadszedł do Polski 
czas, gdy wyrasta tężyzna siły i mocy? Jakbym 
tego życzył. Może byśmy zaczęli zatracać przes 
wagę bezwolnego i niskiego rozumowania bez 
siły — naszego dziedzictwa niewoli”. (—) J. Pils 
sudski.
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Ppłk. Karol Rómmel, kierownik i uczestnik pierwszej 
reprezentacyjnej drużyny jeździeckiej
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By sport mógł się rozpowszechniać i speb 
niać swe zadanie, musi mieć za sobą nietylko 
masy zwolenników czynnych, lecz musi mieć 
też poparcie władz.

Jak ważnym czynnikiem iv wychowaniu 
zdrowego społeczeństwa jest sport, świadczy 
fakt doniosły, że opiekę nad wychowaniem 
fizycznem młodzieży i sportem w Polsce, na 
skutek uchwały Rady Ministrów z dnia 10 li*  
stopada 1926 r., przyjęło na siebie Państwo 
i Rząd, wzywając do pomocy wojsko.

Różne są rodzaje sportów. Każdy ma swo*  
ich zwolenników mniej lub więcej licznych, za*  
leżnie od upodobania i możności uprawiania go.

Jednym z najtrudniejszych z pośród wszyst*  
kich jakie istnieją jest bezsprzecznie sport kom 
ny — hippiczny.

Sport ten jednoczyć musi wysiłki, pracę 
mięśni i nerwów, oraz zespolenia sil w jedną 
całość dwojga żywych istot —człowieka i konia.

Prócz całkowitej znajomości trudnej sztuki 
jeździeckiej, oraz stosowania przeróżnych ćwi*  
czeń, często wychodzących poza ramy znanego 
zwykłego szematu ujeżdżania konia i postępo*  
wania z nim iv przeróżnych wypadkach, sport 
hippiczny wymaga też dużej znajomości psy*  
chologji tego zwierzęcia.

Na znajomości tej opierając swe postępo*  
wanie z koniem, jeździec dochodzi do całkowi*  
tego opanowania go i narzucenia mu swej woli, 
zmuszony nieraz do użycia specjalnych sposo*  
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bów, chwytów i całego szeregu nigdzie nie pisat 
nych t. zw. trick‘ów, których stosowanie zależne 
jest od indywidualnego charakteru konia.

Z powodu wysokiej ceny konia, oraz koszt 
tów jego utrzymania, u nas w Polsce poza ban 
dzo nieliczną zamożniejszą garstką osób cywilt 
nych, sport hippiczny uprawia jedynie tylko 
armja, głównie zaś oddziały konne, t. j. kawat 
lerja i artylerja konna. Dla szerszych mas spot 
leczeństwa naszego, ten najstarszy, odwieczny, 
rycerski, można rzec, narodowy sport polski, 
z przyczyn powyżej przytoczonych, niestety nie 
jest dzisiaj dostępny.

Niemniej społeczeństwo nasze i naród kot 
cha konia, sportem konnym wielce się interet 
suje, śledząc jego postępy i wyniki.

Pierwsa Polska drużyna na Konkursach ii' Nicei w 1923 r.
Mjr. Karol Rómmel, pik. Sergiusz Zahorski, 

rtm. Adam Królikiewicz
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Nie od dzisiaj rośnie serce każdego Polaka 
na widok sylwetki ulana czy szwoleżera.

Szczególnie wzrasta zainteresowanie, gdy 
mające już wyrobioną reputację nasze wojsko*  
we drużyny jeździeckie udają się za granice 
Państwa. Wtedy wszyscy, nawet ci, którzy 
z wojskiem i koniem nie mają bliskiej styczno*  
ści, z niecierpliwością i niepokojem oczekują 
zagranicznych telegramów z odległej areny 
sportowej.

Tak było i tym razem niedawno, gdyśmy 
popłynęli na drugą półkulę, by w mundurach 
naszej armji poraź pierwszy na wielkiej amery*  
kańskiej arenie sportowej stanąć do walki o ho*  
nor naszych narodowych barw.

Zanim przeniesiemy się myślą na teren no*  
wojorskich zawodów, pragnę w krótkości wspo*  
mnieć o pierwszych krokach naszych kawale*  
rzystów na międzynarodowej arenie sportowej.

Chcę nadmienić o tern dlatego, że ta pierw*  
sza z roku 1923 Nicejska i obecna niedawna na*  
sza zamorska wyprawa, ma bardzo wiele współ*  
nych cech; jest prawie analogiczna, tak pod 
względem technicznej organizacji, jak i przygo*  
towania się do niej.

Pierwsze kroki naszej hippiki, przy nie*  
zwykle groźnej konkurencji Włochów, Francu*  
zów, Belgów oraz przedstawicieli innych naro*  
dów, łączyły ze sobą te same prawie uczucia 
wśród nas jeźdźców, reprezentujących w mun*  
durach polską kawaler je, jak i wśród społeczeń*  
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stwa, oczekującego z niecierpliwością wieści 
z zagranicy, wtedy z południa Europy, jak nie: 
dawno dziś z za oceanu, ze wschodu Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Z historją zapoczątkowania i rozwoju na: 
szego sportu hippicznego w Odrodzonej Polsce 
wiąże się nazwisko i osoba Ppłk. Karola Kóm: 
mla, zarówno wspaniałego i niesłychanie uzdob 
nionego jeźdźca, jak i instruktora i kierownika 
wielu dotychczasowych naszych zagranicznych 
wypraw, a głównie jako tego, który w dobie po: 
wojennej polskiej kawalerji w największej 
mierze przyczynił się do stworzenia naszego dzi:

Ppłk. Rómmel skoku nu „Jacku" Nicei 1923 r.
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Pik. Zahorski na klaczy „Zorza" zdobył bszą nagrodę na 
konkursach u’ Nicei 1923 r.

siejszego .sportu konnego, z wielkim rozmaz 
chem, w nadzwyczajnie krótkim przeciągu 
czasu, nadając tej dziedzinie najbardziej nowoz 
czesny, wybitny kierunek.

Nieco później nad rozwojem sportu konnez 
go iv polskiej armji również pracowali rozrzuz 
ceni po pułkach: pułkownik S. Zahorski, major 
D. Exe i rtm. L. Kon, przyczyniając się do ustaz 
lenia i pogłębienia obecnego naszego kierunku 
iv tej gałęzi sportu.

Za inicjatywą znanego iv kraju i zagranicą 
jeźdźca — sportowca Pik. S. G. Sergjusza Zaz 
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Korskiego, ucznia stawnych włoskich szkół kas 
waleryjskich iv Pinerollo i Tor Di Quinto, obce? 
nego Szefa Gabinetu Wojskowego Pana Prezys 
den ta Rzplitej, zorganizowana a przygotowana 
pod fachowym kierunkiem majora obecnie Ppłk. 
K. Rómmla, na wiosnę r. 1923 rozkazem M. S. 
Wojsk, wysłana została pierwsza nasza repre-

Por. Adam Królikiewicz iv skoku nu „Picadorze“ — Niceu 1923

zentacyjna drużyna jeździecka na Wielkie Mięs 
dzynarodowe Wojskowe Konkursy Hippiczne 
do Nicei i Rzymu.

W skład ówczesnej drużyny weszło trzech 
jeźdźców wraz z 9 pułkowymi i służbowymi 
końmi:

Płk. 16 p. ul. Zahorski z końmi — Zorza, 
Nagroda, Krokodyl.
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Mjr. 1 p. szwol. Rómmel— Jacek, Huragan, 
Kleopatra.

Por. 1 p. szwol. Królikiewicz — Jasiek, Pi? 
cador, Kuba (koń 16 p. ułanów wielkop.).

Niektóre z nazw wyżej wymienionych koni 
od tej pory niejednokrotnie spotykać będziemy, 
jako chlubnie zapisane, nierzadko na pierw? 
szych miejscach w licznych sprawozdaniach 
z najpoważniejszych europejskich konkursów 
hippicznych, nie mówiąc o krajowych odbywam 
jących się w Stolicy.

Po krótkim, bo zaledwie miesięcznym tre? 
ningu w krytej ujeżdżalni 1 p. szwol., w czasie 
panującej u nas zimy, w ostatnich dniach marca 
udaliśmy się na południe.

Podróż nasza, u/ wagonach wraz z końmi, 
przez Czechosłowację, Austrję i Wiochy, trwa? 
la wtedy koleją 11 dni, prawie tak długo, jak 
niedawna za Atlantyk.

Niepokój i obawa wobec sławnych jeźdź? 
ców europejskich, z którymi poraź pierwszy 
mieliśmy się zmierzyć na międzynarodowym 
zielonym torze, w najpoważniejszych w Europie 
Nicejskich konkursach, radosne pragnienie wal? 
ki i tryumfu, oraz silna wola zajęcia honorowe? 
go dla Polski miejsca, targały naprzemian na? 
szemi uczuciami. Przytem nie mogła nam 
dobrze wróżyć kondycja naszych koni. Poro? 
śnięte jeszcze zimowym włosem i w terenie zu? 
pełnie z powodu zimy niegalopowane, w końcu 
marca załadowane do wagonów, gdy znalazły
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się w Nicei i Rzymie i nagle ujrzały jasny palący 
blask słońca południa, odczuły je ujemnie, 
a zrzucając gwałtownie zimową sierść — znacz: 
nie na siłach opadły.

A jednak już wtedy w Nicei, w niekorzy: 
stnych dla nas warunkach i groźnej konkurencji 
reprezentowanej tam Belgji, Francji, Holandji, 
Norwegji, Szwecji i Włoch w ilości 32 oficerów 
i 97 koni, przy naszym lichym, na szarym końcu 
stojącym, materjale końskim, zdobyliśmy znacz: 
ną ilość nagród, a mianowicie:

Płk. Zahorski miejsc pierwszych 1, dru: 
gich —, trzecich —, dalszych 2 — razem 3.

Mjr. Rómmel miejsc pierwszych —, drut 
gich—, trzecich 2, dalszych 6 — rażeni 8.

Por. Królikiewicz miejsc pierwszych —, 
drugich —, trzecich 1, dalszych 5, razem 6.

W drużynowym konkursie o Puhar Naro: 
dów otrzymaliśmy 2 nagrodę przed Belgją, 
Francją, Holandją, pierwsze miejsce ustępując 
jedynie najlepszym jeźdźcom włoskim.

W rezultacie w siedmiu konkursach polska 
drużyna zdobyła: miejsc pierwszych 1, dru: 
gich 1, trzecich 3, dalszych 13, razem 18, oprócz 
tego niewliczone 3 nagrody w konkursie czwór: 
kami.
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W konkursach rzymskich, dokąd udaliśmy 
się wprost z Nicei, konkurencji 136 koni, przes 
ważnie oficerów włoskich, drużyna nasza święs 
cila znowu liczne i piękne tryumfy w obecności

Na konkursach iv Rzymie.
Przybycie pary królewskiej angielskiej i włoskiej.
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Paru królewska angielska i wioska na konkursach tv> Rzymie

Oficerowie polscy iv Rzymie składają wieniec na grobie 
ffieznunego Żolnieiza Włoskiego
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królewskiej pary włoskiej i angielskiej, zdobyć 
wając następujące nagrody:

Pik. Zahorski 1 drugą i 3 dalsze — razem 4.
Mjr. Rómmel 1 trzecią, 6 dalszych — ra

zem 7.
Por. Królikiewicz 1 pierwszą i puhar, 1 dru

gą, 2 trzecie, 2 dalsze — razem 6.
W konkursie drużynowym o Puhar Naro: 

dów zajęliśmy drugie miejsce po Wiochach 
przed Belgją.

Polska razem w 8 konkursach miejsc: pierws 
szych 1, drugich 3, trzecich 3, dalszych 11 — rat 
zem 18.

Tak więc szczęśliwie w kwietniu i maju 
r. 1923 nasza pierwsza reprezentacyjna drużyna 
jeździecka wkroczyła śmiało na międzynarodo^ 
wą arenę, gdzie zapisując chlubnie miody polski 
sport hippiczny, stała się tern samem odrazu 
poważnym współzawodnikiem nawet dla Wio- 
chów, którzy w tej dziedzinie, górując ponad 
innemi narodami, nie mieli sobie równych.
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Rok 1924
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IF roku 1924 nasza drużyna, wyjeżdżająca 
do Nicei, zwiększyła się znacznie. Z dawnych 
jeźdźców udział bierze: Ppłk. Rómmel i Por.Kró*  
likiewicz, następnie dochodzą nowi: Rtm. Su*  
ski — 6 p. ul., Por. Dziadulski — I p. szwoleże*  
rów, Por. Skupiński — 16 p. ul., i Por. Brzezin*  
ski — 1 p. uł.; trzej ostatni z t. zw. Grupy Olim*  
pijskiej, sformowanej przy Centr. Szkole Ka*  
wal. Grudziądzu. Razem 6 jeźdźców i ich 17 
następujących służbowych koni:

Ppłk. Rómmel — Mumm Extra*Dry,  Zefer, 
Pepper.

Rtm. Suski—General, Qui Vive, Kleopatra. 
Por. Królikiewicz — Jasiek, Picador, Orkan. 
Por. Dziadulski—Gustaw, Jupiter, Dumny. 
Por. Skupiński—Zorza, Negresco, Lampart. 
Por. Brzeziński — Jodła, Łobuz. Gustaw, 

Jupiter, Dumny, Lampart, Jodła i Łobuz konie 
Grupy Olimpijskiej.
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Drużyna polska na konkursach w Nicei w roku 1924.
1) por. Królikiewicz, 2) i 3) rtm. Daszewski i pik. Przeżdziecki, 
członkowie jury. 4) ppłk. Rómmel, 5) rtm Suski, u góry od le? 
wej ku prawej stoją: por. Dziadulski, por. Brzeziński i mjr. Glos 

goxvski i por. Skupiński.

Współzawodnicząc z 44 oficerami i 86 kom 
mi Belgji, Czechosłowacji, Francji, Holandii, 
Szwajcarii, Szwecji i Włoch, zgarnęliśmy znów 
mnóstwo nagród. Między innemi Ppłk. Rómmel 
na Zeferze w pierwszej serji konkursu „Korni: 
tetu Święta i Sportu" zdobywa pierwszą nagro: 
dę, oraz dodatkowo czwartą premję. Przez 
Por. Królikiewicza wygrany został poraź pierw: 
szy najcięższy konkurs „Wielka Nagroda Mia: 
sta Nicei" wraz z puharem wędrownym, który, 
by się stal własnością jeźdźca, musi być przez 
tegoż jeźdźca 3 razy wygrany, niekoniecznie 
rok po roku. Dalej Por. Królikiewicz na Pica: 
dorze, handicapowanym za poprzednie wygrane, 
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jest pierwszym w drugie j serji wielkiego kom 
kursu myśliwskiego „Monaco", otrzymując 
prócz tego wysoką pierwszą premję za najlepszy 
parcours z pośród wszystkich koni I. i ll serji 
konkursu „Monaco", który odtąd będzie co ro
ku tradycyjnie przez polskich jeźdźców wygryź 
wany.

Już wtedy uważano nas jako czołowych 
w Europie jeźdźców z którymi bardzo liczyć 
się musiano, szczególnie wobec zbliżającej się 
VIII Olimpjady.

Niestety nasz materjal koński tak wiele

Ppłk. Rómmel na „Zeferze" zdobył Uszą nagrodę w konkursie 
„I’rix du Comite des Fetes et des Sports”
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Rtm. Suski Kazimierz u> skoku na „Generale" na konkursach 
iv Nicei u’ roku 1924

Por. Brzeziński iv skoku na „Łobuzie" na konkursach ir Nicei 1924
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jeszcze pozostawiał do życzenia. Za wyjątkiem
8 koni, t.j.Mumm, Zefera, Generała, Qui Vive‘a, 
Jaśka, Picadora, Orkana i Zorzy, pozostałe
9 niewiele zrobiły, nie mogąc przyczynić się do 
pomnożenia naszych sukcesów, które w cyfrach 
przedstawiały się następująco:

Por. Skupiński skoku na ki. „Zorza" na konk. Nicei 1924

Ppłk. Rómmel — l/Usza, O/lbch, O/IIbch, 
dalszych 6, razem 7.

Rtm. Suski — l/Ifea, dalszych 4, razem 5.
Rtm. Dziadulski — dalszych 2, razem 2.
Rtm. Królikiewicz — 3fUsze, 2/IIkcie, dal- 

szych 6, razem 11.
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Porucznik Królikiewicz na „Jaśku" ze zdobytym puharem wędrows 
nym w konkursie „Grand Prix de la Ville de Nice"

Por. Skupiński — dalszych 2, razem 2.
Por. Brzeziński — dalszych 2, razem 2.
Drużyna w Puharze Narodów — dalszych 

1, razem 1.
Razem w 9sciu konkursach 4/1, 1/11, 2/111, 

dalszych 23, razem 30. Nie wliczone 6 nagród 
w konkursie czwórkami.

Dla porównania przytaczam trzy pierwsze 
miejsca zajęte u’ tychże konkursach przez inne 
narodowości:

Francja 5/1, 5/11, 3/111.
Holandja 3/1, 2/11, —
Wiochy 1/1, 3/11, 4/1II.
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Belgja 1/1, l/ll, 4/111.
Szwajcar ja — 2/11, —
Szwecja — — —
Czechoslow. — — —
Z Nicei wróciliśmy do kraju, gdzie nastąp 

piło zestawienie nowej drużyny, mającej poraź 
pierwszy reprezentować Polskę na igrzyskach 
VIII Olimpjady w Paryżu.

W skład drużyny weszli: Ppłk. Rómmel, 
Mjr. Komorowski z 8 p. ułanów, Rtm. Suski, 
Rtm. Dziadulski, Rtm. Królikiewicz i Por. Szos*  
land z 2 p. ułanów. Mjr. Komorowski, por. Szos^ 
land i rtm. Dziadulski przybyli z Grupy O.lims 
pijskiej, utworzonej przy Centr. Szkole Kawa: 
lerji w Grudziądzu, gdzie do Olimpjady przy*  
gotowywano kilkunastu jeźdźców pod kierum 
kiem majora D. Exse i porucznika L. Kona.

Por. Dziadulski skoku na „Dumnym"
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Lucerna
Ponieważ przed igrzyskami Olimpijskiemi 

zaprosili nas Szwajcarzy do Lucerny na między: 
narodowe zawody konne, przeto, dobrawszy 
jeszcze kilka koni więcej, za zezwoleniem M. S. 
Wojsk., chętnie skorzystaliśmy z tej milej 
okazji, tembardziej, że było to po drodze do 
Paryża. Poszło z nami następujących 18 koni:

Na konkursach iv Lucernie konie polskiej drużyny w drodze 
na for
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Na konkursach ir Lucernie
Ppłk. Rómmel w rozmowie z pułkownikiem szwajcarskim

Ppłk. Rómmel — Krechowiak, koń 1 p. ula*  
'nów, Faworyt (koń służb, mjra Toczka z 10 
D. A. K.), Mumm Extra Dry, Zorza.

M jr. Komorowski — Amon, Lady (koń rtm. 
Antoniewicza 2 p. szw.), Feluś. (Mjr. Komorowa 

‘ ski nie brał udziału w zawodach lucerneńskich,
jedynie w Olimpiadzie).

Rtm. Suski — Qui Vive, General, Hannibal 
(koń por. Starnawskiego z C. S. K. Grudziądz).

Rtm. Dziadulski — Zefer, Łobuz, Jodła.
Rtm. Królikiewicz — Picador, Orkan.
Por. Szosland — Helusia, Jacek, Fagas (koń 

służb, por. Kona z C. S. K.).
W pięknej Lucernie, nad malowniczem jes 

ziorem Czterech Kantonów, urządziliśmy nie^ 
bywały pogrom.
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IF czterech konkursach, jakie się tam wo» 
góle odbyły, współzawodnicząc ze 110 końmi, 
Włochów, Francuzów, Belgów, Węgrów, nie? 
oficjalnych Niemców i gospodarzy — wygra? 
liśmy 3 pierwsze nagrody, nie licząc prawie 
wszystkich czołowych i dalszych.

Pierwsze miejsca dostały się: Rtm. Dziadul? 
skiemu na Zeferze, Por. Szoslandowi na Jacku 
i Rtm. Królikiewiczowi na Picadorze. Jeden 
puhar zdobywa Rtm. Dziadulski, drugi por. Szo? 
sland, i trzeci — Rtm. Królikiewicz.

W udziale przypadły nam następujące na? 
grody:

Ppłk. Rómmel — 0/1, O/Il, O/IJI, dalszych 
9 — razem 9.

Por. Szosland Kazimierz na Jacku" zdobył bszą nagrodę 
na konk. u/ Lucernie
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H" Lucernie po rannej robocie powrót od koni

Rtm. Suski — dalszych 4 — razem 4.
Rtm. Dziad ulski — 1/1, l/II, O/III, dalszych

3 — razem 5.
Rtm. Królikiewicz — 1/1, O/II, l/III, dab 

szych 5 — razem 7.
Por. Szosland — 1/1, O/II, l/III, dalszych

4 — razem 6.
Razem: 3/1, 1/11, 2/111, dalszych 25 — ras 

zem 31. Nie wliczone 3 nagrody w konkursie 
parami.

Porównanie:
Wiochy 1/1, l/ll, O/III.
Niemcy — l/ll, —
Szwajcar  ja — l/II, —
Belgja — — l/III.
Francja — — l/III.
Węgry — — —
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VIII Olimpjada — Paryż
Z Lucerny wędrowny nasz cyrk udał się do 

Paryża na VIII Olimpjadę. Tu rozdzieliliśmy 
się na dwie części:

1) grupa mająca brać udział „Szampjo? 
nacie Konia":

Ppłk. Rómmel — koń Krechowiak.
Mjr. Komorowski — Amon.
Rtm. Suski — Lady.
Por. Szosland — Helusia.
2) grupa mająca brać udział w konkursie 

o „Nagrodę Narodów":
Ppłk. Rómmel — koń Faworyt.
Por. Dziadulski — Zefer.
Rtm. Królikiewicz — Picador.
Por. Szosland — Jacek.
Niestety na igrzyskach VIII Olimpjady nie 

udało się nam w takim stopniu powtórzyć 
sukcesów Nicei i Rzymu, a ostatnio Lucerny.

W „Szampjonacie Konia", do którego sta? 
nęły drużyny 13 narodów w liczbie 44 zawodni?
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Rtm. Leon Kon, jeden z instruktorów Grupy Olimpijskiej 
przy Centr. Szkole Kawał, w Grudziądzu iv r. 1924
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ków, otrzymaliśmy 7tme miejsce za Holandją, 
Szwecją, Wiochami, Szwajcar ją, Belgją i Anglją 
W ogólnej klasyfikacji Szampjonatu — rezub 
taty jednostkowe były następujące:

1) Van der Voort van Zijp Holandja na ko
niu Silver Piece.

2) Kirkebierg Dania.
3) Doag U. S. A.
Najbliższe miejsca naszych jeźdźców są 

następujące:
10 — ppłk. Rómmel na Krechowiaku.
23 —- por. Szosland na Uelusi.
24 — rtm. Suski na Lady.
26 — mjr. Komorowski na Amonie.
W konkursie skoków „Prix des Nations1', 

w którym brały udział drużyny llttu narodów 
w liczbie 43 zawodników, też nam się nie pot 
wiodło.

Por. Szosland na Jacku dwukrotnie pada na 
przeszkodzie. Aczkolwiek liczyliśmy na bliższe 
miejsca, jednak drużyna nasza osiągnęła tylko 
6Ae za Szwecją, Szwajcar ją, Portugal ją, Belgją 
i Włochami, mając za sobą Anglję, Hiszpanję, 
oraz zdekompletowane drużyny Francji, Czet 
chosłowacji i Stanów Zjednoczonych.

Jednostkowo pierwsze trzy miejsca pot 
szczególnych jeźdźców w konkursie skoków 
były następujące:

1) Por. Gemuseus — Szwajcarja — na klat 
czy Lucette.

2) Por. Leąuio — Włochy — na Trebecco.
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Jeden z najlepszych jeźdźców holenderskich, uczeń włoskiej szkoły, 
porucznik Van der Yoorl Van Zijp na koniu „Silrer Pićce".

Obaj zwycięzcy olimpijscy

3) Por. Królikiewicz-Polska-na Picadorze. 
Miejsca pozostałych naszych jeźdźców są: 
10 — ppłk. Rómmel na Faworycie.
25 — por. Dziadulski na Zeferze.
32 — por. Szosland na Jacku.
Tylko por. Królikiewicz na Picadorze zdo*  

bywa 3:cią nagrodę jednostkową i w ten sposób, 
w dziejach igrzysk Olimpijskich, na jednym 
z trzech masztów zawisła poraź pierwszy nasza 
chorągiew narodowa.

Rozejrzawszy się w powyższych rezultat 
tach, tak naszych jak i innych narodów, dojdzie: 
my do przekonania, że lepsze wyniki naszego 
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sportu hippicznego na igrzyskach VIII Olimp ja*  
dy nie leżały w mocy jeźdźców, lecz tylko 
w klasie i jakości, której naszym koniom tak 
bardzo jeszcze i dzisiaj ciągle brakuje.

Tak w „Szampjonacie“, jak i w konkursie 
skoków „Prix des Nations“, podkreślić należy' 
dość lichy materjal naszych koni w stosunku 
do materjalu, jakim rozporządzali inni zawodni^ 
cy, a mimo to polska drużyna jedynie z drużyną 
angielską, belgijską i holenderską Szampjonat 
ukończyła w całości, nie tracąc nawet ani 
jednego jeźdźca, jak drużyna Szwajcarji 
Szwecji i Włoch, które ukończyły Szampjonat 
w 3 konie, tracąc każda po jednym jeźdźcu, zaś 
drużyny Czechosłowacji, Francji i Stanów 
Zjednoczonych zostały zdekompletowane po? 
nownie jeszcze raz w konkursie skoków Prix 
des Nations, nie zająwszy wogóle żadnego miej- 
sca obydwu próbach działu hippiki.

Wypadek
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Fontainebleau
Po skończonej Olimp jadzie wszystkich 

jeźdźców zaproszono na jeden dzień do pięknej 
historycznej miejscowości Fontainebleau, gdzie 
dnia 30. 7. na pięknej, falistej, leśnej polanie,, 
urządzono tylko jeden konkurs, t. zw. Szampjo^ 
nów Olimpijskich.

W warunkach najzupełniej naturalnych, 
w ciężkim, piasczystym, porosłym bujną trawą 
i wrzosem terenie, na niezwykle poważnych 
przeszkodach, dochodzących do 180 cm. wyso*  
kości i 5 mtr. szer., rozegrano tam jeden z naj- 
wspanialszych i najcięższych konkursów, jakie 
widziałem.

Lecz szczęście, które pozostało za nami 
w cudnej, gościnnej Szwajcarji, w dalszym cią& 
gu dziwnie i tu od nas stroniło.

Upada na jednej z przeszkód wraz z ko*  
niem ppłk. Rómmel na Faworycie, por. Dziadul- 
ski na Zeferze i por. Królikiewicz na Orkanie. 
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IF rezultacie tylko ten ostatni na Orkanie otrzyj 
muje 10=tą nagrodę a na Picadorze wstęgę ho? 
norową. Ppłk. Rómmel na Faworycie i por. Szos 
stand na Jacku również otrzymują wstęgi ho= 
norowe.

Na tern w roku 1924 kończą się sukcesy 
naszej hippiki, by znowu na wiosnę r. 1925 na 
znanym nam już dobrze zielonym Nicejskim to*  
rze zajaśnieć niebywale.
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Rok 1925
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Ni c e a
Tym razem, jak zresztą co roku, na dwa 

zaledwie miesiące przed wyjazdem, ligo lutego 
rozkazem M. S. Wojsk, zostali powołani do 
Warszawy z pułków wraz z końmi, celem przy: 
gotowania się pod kierunkiem ppłk. Rómmla, 
następujący oficerowie, mający wejść w skład 
drużyny Nicejskiej:

Ppłk. Rómmel z końmi — Jacek, Rewcliff, 
Zefer (konie t. zw. reprezentacyjne).

Rtm. Dobrzański 2 p. szwol. z końmi — Qui 
Vive (koń reprez.), Lump, Mumm Extra:Dry.

Rtm. Królikiewicz 1 p. szwol. z końmi — 
Jasiek, Picador, Cezar (koń 16 p. ułanów).

Por. Szosland 2 p. ul. z końmi — Morinus, 
General (koń rtm. Suskiego), Fagas (koń por. 
Kona).

Por. Zgorzelski 15 p. ul. z końmi — Zuch, 
(koń płk. S. G. Andersa), Jaskrawy (por. Gzów: 
skiego), Gigant (por. Święcickiego).

Razem 5 jeźdźców i 15 koni.
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Trening naszych koni ze względu na zimo*  
wą porę musial się odbywać oczywiście w itjeź*  
dżalni, jak zresztą co roku przed Niceą.

Nagrody, jakie wtedy zdobyliśmy w Nh 
cejskich zawodach w konkurencji 20 oficerów 
i 59 koni Francji, Belgji, Portugalji i Czechoslo*  
wacji, zadziwiły cala Europę, interesującą się

Drużyna polska Nicei w roku 1925.
1) ppłk. Rómmel, 2) por. Zgorzelski, 5) szef misji pik. S. G. Anders, 

4) rtm. Dobrzański, 5) por. Szosland, 6) rlm. Królikiewicz

sportem hippicznym. Polska flaga nieustannie 
powiewała na pierwszym miejscu, prawie nie 
schodząc z masztu. Dzień po dniu przynosi nam 
coraz to nowy i większy sukces. Wygrywamy 
wszystkie tamtejsze puhary i pierwsze nagrody 
w najcięższych konkursach. Rtm. Dobrzański 
na Qui Vive jest pierwszym w pierwszej serji

64

BoberTeam - 2019



wielkiego konkursu myśliwskiego „Monaco“. 
Tuż za nim drugim jest por. Zgorzelski na Ja*  
skrawym.

Ił/ drugiej serji tegoż konkursu (handicap) 
dla koni, mających za sobą wygrane Nicejskie 
nagrody, stary 22*letni  Jasiek pod Rtm. Króli*  
kiewiczem handicapowany wagą do 80 kgl. wy*  
grywa pierwszą nagrodę. (W poprzednim roku 
1924 ten sam konkurs druga serja wygrał rów*  
nież Rtm. Królikiewicz na Picadorze). Prócz 
tego w tejże serji ten sam jeździec na Picadorze 
wygrywa trzecią, a na Cezarze czwartą, zaś ppłk. 
Rómmel na Zeferze piątą nagrodę.

Niezależnie od 6 czołowych nagród, jakie 
jeźdźcy polscy zdobyli w tym konkursie, będą*  
cym sprawdzianem opanowania i zręczności 
tak konia, jak i jeźdźca, z przewidzianych 6 do*  
datkowych premji dla jeźdźców serji I. i II*ej,  
mających najlepsze parcoursy, 5 przyznano Po*  
lakom, a jedną Francuzowi, według następują*  
cej kolejności:

Rtm. Królikiewicz na Jaśku — premja I, 
Picador III, Cezar IV.

Rtm. Dobrzański na Qui Vive — premja V. 
Ppłk. Rómmel na Zeferze — premja VI.
Por. franc. Pizard na Moise — nagroda 

i premja II.
Wielka Nagroda Miasta Nicei (puhar wę*  

drowny), zdobyta poprzedniego roku 1924 przez 
Rtm. Królikiewicza na Jaśku, zostaje poraź dru*  
gi przez tegoż jeźdźca wygrana na Picadorze,
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Ppłk. Rómmel na „Rewclifie" zdobył 2*gq nagrodę u’ konkursie 
..Potęgi Skoku" u- Nicei 1925 r.

mimo najcięższego handicapu, jaki dla tego ko*  
nia, z racji jego wygranych dotychczasowych 
sum — zastosowano. W tym samym konkursie 
Cezar pod Rtm. Królikiewiczem jest drugim. 
Prócz tego Picador z Cezarem pod tym samym 
jeźdźcem wspólnie wygrywają poraź pierwszy 
jeszcze jeden wędrowny puhar — księżnej 
D^Aoste, poczem Picador jest znowu pierś 
wszy w konkursie „Victoire“ Puissance et 
Adresse t. j. w Próbie Siły i Zręczności.
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W konkursie „Victoire“ Puissance, t. j. 
potęgi skoku, ppłk. Rómmel na Rewcliffie otrzyj 
mu je drugą nagrodę, ustępując pierwsze miej: 
sce por. franc. Gibault na sławnym Mandarin, 
specjaliście od tego rodzaju konkursów. Wreszs 
cie wspólnemi siłami drużyna nasza wygrywa 
poraź pierwszy najważniejszy konkurs i wę
drowny „Puhar Narodów".

Za najlepsze rezultaty z pośród wszystkich 
jeźdźców rtm. Królikiewicz otrzymuje specjab 
ną nagrodę w postaci kubka.

Nie wyliczę tu wielu innych jeszcze nagród, 
które stały się wtedy naszą zdobyczą. Polska

Rlm. Dobrzański zdobył Uszą nagrodę i 4--ta premję ir / serji 
konkursu myśl. „Monaco"
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Ali 4

Rtm. Królikiewicz na „Jaśku" zdobył hszą nagrodę i l--szą premję- 
w 2-ej serji konkursu myśliwskiego „Monaco"

13. minister Spraw Wojsk. gen. Sikorski na konkursach w Nicei 
ii' r. 1925 u' rozmowie z franc. generałem de Tinan
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I

Por. Zgorzelski iv skoku na „Gigancie"

Rtm. Królikiewicz po raz. drugi z.dobyl tym razem nu „Picadorze" 
pierwszą nagrodę oraz puhar wędrowny u- konkursie „Grand Prix 

de la Ville de Nice"
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drużyna święciła sukcesy niebywałe w dziejach 
Nicejskich konkursów, wysuwając się bez
sprzecznie na pierwsze miejsce wśród narodów 
Europy.

Porucznik Rizard. jeden z najlepszych jeźdźców francuskich 
w skoku nu „Pantin"

U7 cyfrach Nicea 1925 r. przedstawia się 
następująco:

Ppłk Rómmel — O/I, l/ll, 0/111, dalszych 
10 — razem 11.

Rtm. Dobrzański — l/l, O/ll, 0/111, dalszych 
6 — razem 7.

Rtm. Królikiewicz—5/1, l/ll, 4/111, dalszych 
5 — razem 15.
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Por. Szosland — 0/1, O/II, 0/1II, dalszych
6 — razem 6.

Por. Zgorzelski — 0/1, 1/11, O/III, dalszych
7 — razem 8.

Drużyna w Puharze Narodów — 1/1.
Razem w 9 konkursach — 7/1, 3/II, 4/111, 

dalsz. 34 — razem 48.
Nie wliczone 5 nagród iv konkursie czwór*  

kami.
Dla porównania przytaczam 3 pierwsze

Rtm. Królikiewicz nu „Cezurze", który wraz z „Picadorem" zdobył 
Uszę nagrodę i wędrowny puhar Ks. D‘Aoste

miejsca zajęte w tychże konkursach przez inne 
narodowości:
Francja — 11 jeźdź.—33 konie—4/1, 6/II, 3/III.
Portugalia — 3 „ 9
Belgja —5 „ 15
Czechoslow. —1 „ 2

„ —3/1,1/11,1/111.
„ —1/1,4/11,2/111.
„ -0/1,0/11,0/111.
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Ciekawy wypadek
Po przeszkodzie nad rowem

Ciekawy wypadek,
przy przejeździć przez mostek nad rzeczką
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Jeden z najlepszych jeźdźców szwajcarskich, kpi. Kuhn, 
uczeń włoskiej szkoły

Ciekawy wypadek na bankiecie przed zeskokiem
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4

/ „pewniakowi" „Picadorowi" czasem zdarzały się leż wypadki

Drużyna polska roku 1925 zdobyła u' Nicei wędrowny „Puhar 
Narodów".

Z puharem stoi Szef misji pułk. S. G. W. Anders, od lewej ppłk. 
Rómmel na „Rewcliffie", rtm. Dobrzański na „Mum Extra Dry", 

rlm. Królikiewicz na „Picadorze" i por. Szosland na „Cezarze"
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J 2 3

Przechodnie puhary w między naród. Wojsk. Konk. iv Nicei, które 
dopiero po Irzykrotnem zdobyciu przechodzą na własność zwycięzs 
kiego jeźdźca, lub drużyny narodowej (Puhar Narodów). 1) Puhar 
„Grand Prix de la Vile de Nice" dwukrotnie wygrany przez rtm. 
Królikiewicza, w r. 1924 i 1925. 2) „Puhar Narodów" wygrany przez 
polską drużynę iv roku 1925. 3) Puhar „Księżnej D‘Aoste" zdoby: 
ty również przez rtm. Królikiewicza ir 1925 roku. Pozostałe puha*  

ry przeznaczone dla konkursów cywilnych

^1% 7WJt.K
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Londyn
Nieco później, po powrocie do kraju, 

w czerwcu następuje wyjazd drużyny do Lon
dynu. Jada ci sami jeźdźcy, oprócz por. Zgo- 
rzelskiego, na którego miejsce wszedł rtm. 
Dziadulski zip. szwol.

Skład drużyny następujący:
Ppłk. Rómmel — konie: Cezar, Rewcliff, 

Jacek.
Rtm. Dobrzański — konie: Qui Vive, Gene- 

rał, Lump.
Rtm. Dziadulski — konie: Banzaj (koń 

służb, rtm. 2 p. szwol. Antoniewicza), Jaskrawy.
Rtm. Królikiewicz—konie: Picador, Jasiek, 

Zefer.
Por. Szosland — konie: Morinus, Fagas.
Razem koni 13.
Specjalny, niespotykany u nas charakter 

i nienaturalne warunki londyńskich zawodów, 
odbywających się przeważnie nocą przy oświeć 
tleniu w krytej sali kolosalnego pałacu sportom
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Jeden z najlepszych jeźdźców belgijskich, kpi. Mesmackers.

wego Olympja, nie mogły dodatnio wpłynąć na 
nasze, poraź pierwszy w tak dziwne warunki 
postawione, konie. Mimo bardzo ciężkiej kom 
kurencji z wielką ilością jeźdźców (104) i całą 
masą, bo 386 najwspanialszych koni 7 reprezem 
towanych tam narodów, z czego na samą Am 
glję wypadało koni 300, dalej Belg ja 9, Francja 
28, Portugal  ja 3, Szwecja 5, Szwajcarja 4 i Wio*  
chy 24, aczkolwiek z trudem, jednak i w tych 
nowych niespodziewanych dla nas i dla naszych 
koni warunkach, zdołaliśmy i fam godnie zapre
zentować nasze barwy.

Oprócz kilku innych nagród, pierwszą zdo
bywa ppłk. Rómmel na Jacku, por. Szosland na 
Morinusie i rtm. Królikiewicz na Picadorze. Rtm.
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Ciekawy wypadek na bankiecie przed zeskokiem

Jeden z najlepszych jeźdźców włoskich, kpi. Lequio, na sławnym 
„Trebecco". Obaj zwycięzcy olimpijscy
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Dobrzański otrzymuje piękną złotą papierośnic 
cę iv nagrodę za wykonanie dwóch najlepszych, 
bo dwukrotnie czystych, parcoursów z pośród 
wszystkich jeźdźców w konkursie o Puhar Nac 
rodów, w którym nasza drużyna staje na druc 
giem miejscu, narówni z angielską, za Wlochac 
mi, przed Francją, Szwecją i Belg ją.

Londyn w cyfrach:
Ppłk. Rómmel — 1/1, l/II, l/III, dalsze 2 — 

razem 5.
Rtm. Dziadulski — dalsze 1 — razem 1.
Rtm. Królikiewicz 1 /I — razem 1.
Por. Szosland — 1/1, dalsze 2 — razem 3. 
Puhar Narodów — l/II — razem 1.
Razem nagród 3/1, 2/11, l/III, dalsz. 5 — rac 

zem 11.
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Aldershot
Po zakończeniu konkursów londyńskich 

udaliśmy się do wielkiego ang. obozu wojsko*  
wego w Aldershot, gdzie dnia 8 i 9 lipca roze*  
graliśmy próbę „Militari“, oraz 2 wszystkiego 
konkursy, urządzone na naturalnej arenie 
w pięknej, lesistej okolicy. To też konie nasze 
odrazu pierwszego dnia wykazały swą właściwą 
wartość. W konkurencji 100 koni gospodarzy 
i 50 koni gości zagranicznych Francuzów, Wio*  
chów, Belgów i Portugalczyków — na cztery 
wszystkiego nagrody, jakie w konkursie istnia*  
ly — pierwsze trzy z kolei zdobyli Polacy, a mia*  
nowicie:

1 nagroda Rtm. Dobrzański na Generale.
Ił 99 Rtm. Królikiewicz na Picado*

rze.
III 99 Rtm. Dziadulski na Jaskrawym.
IV 99 Por. franc. Bizard na Moise.
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W następnym drugim konkursie rtm. Dzias 
dulski na J askrawym otrzymał drugą nagrodę 
i również drugą w „Militari“ na Banzaju.

Razem w Aldershot nagród 5.
Na tern kończy się niezwykle bogaty dla 

dorobku naszej hippiki rok 1925.
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Rok 1926
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Nicea, Rzym,
Neapol i Medjolart

Kwiecień i maj 1926 r. daje nam znowu 
wspaniałą okazję uczestniczenia w konkursach, 
jak co roku, w Nicei a oprócz tego Rzymie, 
Neapolu i Medjolanie.

Tym razem drużyna wyjeżdża już nie jak 
dotąd z Warszawy, lecz z Obozu Szkolnego 
Kawalerji w Grudziądzu, gdzie na kursie im 
■struktorskim znaleźli się prawie wszyscy do? 
tychczasowi jeźdźcy, oprócz ppłk. Rómmla, ko? 
rzystającego w tym czasie z dłuższego urlopu.

Przewidywana na wyjazd drużyna zasilo*  
na zostaje częściowo świeżym mat er jąłem ko- 
ni i jeźdźców, którzy od lat kilku wyróżniali się 
na zawodach, odbywających się rok rocznie 
w Stolicy.

Jako nowy wchodzi więc mjr. Toczek z 10 
D. A. K. wraz ze swoimi wspaniałymi końmi 
Hamletem i Faworytem. Ten ostatni znany nam 
z Lucerny i Olimpjady, gdzie chodził pod ppłk.
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Drużyna polska ii' Nicei w r. 1926.
Ił'7 pierwszym rzędzie stoją od lewej: mjr, M. Toczek 10. D. A. K., 
puik. S. G. J. Kleeberg, attache Milit. w Paryżu, szef misji pułk. 
S. G. Zahorski, rtm. L. Kon 2 p. ul. instruktor Konnej Jazdy Kursu 
instrukt. Obozie Szkol. Kawał, w Grudziądzu, rtm. E. Chojecki 
23 p. ul,, rtm. zl. Królikiewicz 1 p. Szwol., rtm. M. Antoniewicz 2 p. 
Szwol. II'7 drugim rzędzie: por. K. Szosland 2 p. ul., rtm. Z. Dzia

dulski 1 p. Szwol., rtm. II. Dobrzański 2 p. Szwol.

Rómmlem. Przybywa rtm. Chojecki z 23 p. ul. 
i wreszcie rtm. Antoniewicz z 2 p. szwol.

Skład drużyny zatem przedstawia się na
stępująco:

Mjr. Toczek — z końmi Hamlet, Faworyt.
Rtm. Dobrzański — z końmi Lump, Mumm 

Extra Dry.
Rtm. Chojecki — z końmi Dymitr, Kora 

(dawniej Nagroda), Jacek (jako rezerwowy).
Rtm. Antoniewicz — z końmi Panzaj, Jo^ 

wisz, Zefer (jako rezerwowy).
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-V

Prezentacja wszystkich drużyn wojskowych przed rozpoczęciem konkursów nicejskich.
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Mjr. Toczek Michał na „Hamlecie" zdobył hszę nagrodę w kom 
kursie „Prix des Grand Ilólels de Nice" i Uszą ip konkursie „Prix 

du Comife Techniyue"

Rtm. Dziadulski — z końmi Amant, Hans 
nibal (konie z C. S. K.), Qui Vive (rezerwowy).

Rtm. Królikiewicz — z końmi Rewcliff, 
Cezar.

Por. Szosland — z końmi Fagas, Morinus.
Razem 7 jeźdźców, 17 koni.
Do wyżej wymienionych koni dochodzi 

rtm. Królikiewicza Picador, zabrany na konkurs 
sy tylko włoskie, gdyż z powodu wygranych 
nagród w poprzednich latach — udziału więcej 
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brać nie może w wojskowych zawodach Nicejs 
skich.

Współzawodnicząc z 36 oficerami, oraz 72 
końmi Belgji, Francji, Hiszpan ji, Portugalji, 
Szwajcarji i Wioch, polska drużyna zdobyła 
w Nicei następujące nagrody:

M jr. Toczek 3/1, O/ll, O/III, dalszych 7 — ras 
zem 10.

Rtm. Dobrzański — dalszych 4 — razem 4. 
Rtm. Chojecki 1/1, dalszych 3 — razem 4. 
Rtm. Antoniewicz 1/1, dlaszych 9 — ras 

zem 10.

Rtm. Chojecki Edmund na klaczy „Kora" („Nagroda") zdobył hszą 
nagrodę iv hej serji konkursu myśliwskiego „Monaco"
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Amazonka na konkursach cywilnych iv Nicei

Rtm. Dziadulski 1/1, l/ll, dalszych 2 — ras 
zem 4.

Rtm. Królikiewicz 1/1, dalszych 4 — ras 
zem 5.

Por. Szosland 1/1, dalszych 4 — razem 5.
Razem w 11 konkursach 8/1, l/ll, O/III, dals 

szych 33 — razem 42.
Nie wliczone 7 nagród w konkursie czwórs 

kami.
Dla porównania:
Francja 10 jeźdźców, 20 koni — 8/1, 2/11, 

4/1II.
Wiochy 7 jeźdźców, 14 koni — 6/1, l/ll, 

2/111.
Belgja 4 jeźdźców, 8 koni — 5/1.
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Portugal ja 6 jeźdźców, 12 koni — 5/1.
Szwajcarja 4 jeźdźców, 8 koni — 1/1, 2/11. 
Iliszpanja 5 jeźdźców, 10 koni — 1/1, 2/111. 
Wielki Konkurs Myśliwski, dzielący się na 

dwie ser je: I „Monaco" dla koni, które nie wy? 
grały w Nicei i II serja „Monte Carlo" (handb 
cap) dla koni, które wygrały 1.000 i więcej fram 
ków — trzeci rok z rzędu zostaje tradycyjnie 
znowu wygrany przez polskich jeźdźców.

W I serji tegoż konkursu rtm. Chojecki na 
Korze otrzymuje nagrodę pierwszą, a rtm. Dzia- 
dulski na Hannibalu drugą.

60-cioletni sportowiec, francuz de Royer, jeden z najlepszych 
jeźdźców na cywilnych konkursach u1 Nicei
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W poprzednich latach konkurs powyższy 
wygrali:

Rok 1924 — rtm. Królikiewicz na Picado*  
rze — l nagroda.

Rok 1925 — I ser ja — rtm. Dobrzański na 
Qui Vive — l nagroda, oraz por. Zgorzelski na 
Jaskrawym — druga nagroda.

Rok 1925 — II ser ja (handicap) — rtm. Kró
likiewicz na Jaśku I*sza  nagroda, III na Picado*  
rze oraz IV na Cezarze.

Rtm. Królikiewicz na swoim Picadorze, nie 
mając prawa uczestniczenia tv zawodach woj
skowych, brał udział w trzech konkursach cy*  
wilnych, gdzie w najcięższych handicapach 
otrzymał nagrodę 1 i III, prócz tego Picador wy*  
pożyczony amazonce p. Courouble w konkur*  
sie dla amazonek „Prix de Dianę", będąc i tu 
niesłychanie handicapowany, zdobywa I nagro*  
de i puhar.

W Rzymie, Neapolu i Medjolanie, dokąd 
po zakończeniu konkursów Nicejskich udaliś*  
my się w komplecie wraz ze wszystkiemi zagra*  
nicznemi drużynami, przy znacznie zwiększonej 
ilości jeźdźców i koni włoskich, zdobyliśmy ra*  
zem następującą ilość nagród:

Mjr. Toczek 1/1 i 2 puhary, 2/11, 5/111, dal*  
szych 9 — razem 17.

Rtm. Dobrzański 2/III, dalszych 5—razem 7.
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Od roku 1926 rozgrywany jest u' Nicei jeden z ważniejszych kon
kursów o polską nagrodę wędrowną „Prix de 1'armće Polonaise" 

(Challenge), ofiarowaną przez nasze M. S. Wojsk.
Jest to wykonany w*  Paryżu piękny i bardzo cenny odlew z bronzu 

przedstawiający polskiego kawalerzystę w skoku

Kpi. Marlinez Hombre (Iliszpanja) na „Zapatillero“, zdobywca poh 
skiej nagrody w roku 1926

BoberTeam - 2019



Rtm. Chojecki dalszych 3 — razem 3.
Rtm. Antoniewicz, dalszych 17 — razem 17.
Rtm. Dziadulski, dalszych 6 — razem 6.
Rtm. Królikiewicz 2/1 i puhar, 2/II, l/III, dab 

szych 9 — razem 14.
Por. Szosland 1/1 i puhar, l/II, l/III, dab 

szych 7 — razem 10.
Puhar Narodów w Rzymie l/III.
Puhar Narodów w Neapolu l/III.
Razem w 23 konkursach 4/1, 5/11, 1 l/III, dab 

szych 56 — razem 76.
Nie wliczone trzy nagrody w konkursie trójs 

kami.
Dla porównania:

Wiochy
Francja
Portugal ja
Hiszpanja
Szwa jcarja

11/1, 9/II, 8/III. 
6/1, 5/II, 2/III. 
6/1, 1/11, 3/111. 
1/1, 2/11, 1/111. 
1/1, 2/11, 0/111.

Belgijska drużyna brała tylko udział w kom 
kursach Rzymskich, zdobywając jedną trzecią 
nagrodę.

Wiochy były reprezentowane przez około 
50 jeźdźców i przeszło 120 koni.

W Puharze Narodów w Rzymie drużyna 
polska osiągnęła 3 miejsce za Włochami i Hisz: 
panją, przed Belgją, Portugal  ją, Francją 
i Szwajcarją. W tym konkursie z pośród koni 
wszystkich narodów jeden Picador pod rtm.
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Królikiewiczem przebył dwukrotnie cały par*  
cours bez błędu.

W Neapolu w Puharze Narodów również 
3 miejsce przypadlo Polsce za Wiochami i Frań*  
cją, przed Portugal ją i Iliszpanja.

Na konkursach medjolańskich, odbywają*  
cych się w krytej hali „Palazzo Delio Sport“ 
w Szampjonacie skoku na wysokość, Polska zdo
bywa trzy czołowe miejsca w konkurencji 16 
koni różnych narodowości.

Pierwszą nagrodę w tym konkursie zdobys 
wa rtm. Królikiewicz na świeżo kupionym tam 
włoskim koniu „U nigeno“, ustanawiając jedno
cześnie rekord polski w skoku wzwyż — 220 
cm. przy jednorazowem strąceniu górnego drą*  
ga przodem i dwukrotnie zadem.

Drugą nagrodę w tym konkursie zdobywa 
mjr. Toczek na kłamiecie, skacząc również 220 
cm. przy dwukrotnem strąceniu górnego drąga 
przodem i jednorazowem strąceniu zadem.

Trzecią nagrodę dzieli znowu mjr. Toczek 
na Faworycie z por. włoskim Nisco na Vidor, 
skacząc przeszkodę 210 cm. wysoką.

Na tern, wraz z dotychczasowym dorobkiem 
polskiego sportu hippicznego, kończą się narad
zie w roku 1926 chlubne występy naszych repre*  
zentacyjnych drużyn jeździeckich na między*  
narodowych najpoważniejszych torach Europy, 
a zmaganie się, wysiłki polskich jeźdźców i ko*  
ni, oraz osiągnięte przez nich sukcesy sportowe, 
przedstawiają w cyfrach załączone tabelki.
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TABELKA Nr. 1.

Jeździec
Met- 
tin- 
gów

Zdobył nagród w wielu 
konkur
sach brat 

udziałI II III Da\| szych Razem

pułk. Zahorski 2 7 3 - 5 9 około 16
ppłk. Rómmel 8 3 5 4 40 52 52
rtm. Królikiewicz . 14 17 8 15 41 81 „ 94

„ Suski . . . 4 — 1 -J 9 10 „ 16
„ Dziadulski 10 2 4 — 14 20 „ 60

por. Skupiński 1 — - 3 3 „ 9
„ Brzeziński 1 — — 2 2 „ 9

mjr. Komorowski 2 — — 1 1 „ 2
por. Szosland . . 11 9 2 61 22 39 „ 73
rtm. Dobrzański . 7 2 1 2 16 21 54
por. Zgorzelski . 1 — 1 —1 7 8 „ 9
mjr. Toczek . . 5 5 3 8 15 31 .. 44
rtm. Chojecki . . 4 1 — — 6 7 „ 34

„ Antoniewicz . 4 1 — 1 26 28 „ 34

Razem nagród 41 28 36 207 312

Oprócz wyżej wymienionych zdobyto 30 nagród w kon
kursach parami, trójkami i czwórkami, w tern pierwszych 
miejsc 3 (rtm. Królikiewicz, rtm. Dobrzański i por. Zgo- 
rzelski), drugich 2 (rtm. Dobrzański i por. Szosland), trze
cich 3 (ppłk. Rómmel, rtm.Królikiewicz i rtm. Dziadulski).

We wszystkich dotychczasowych zawo? 
dach, u’ których brały udział nasze reprezenta? 
cyjne drużyny jeździeckie, skład ich prawie każ? 
dorazowo z różnych względów, jeśli nie całko? 
wicie to częściowo, ulegał zmianie.

Zmieniały się też i konie.
Stosunkowo najdłużej i najdzielniej pod 

każdym względem służyły nam trzy konie, któ? 
re wchodziły już do pierwszej reprezentacyjnej
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TABELKA Nr. 2.
Lista wszystkich koni, które wchodziły w skład dotychczasowych naszych drużyn według kolejności

chronologicznej z uwzględnieniem jakości i ilości wygranych nagród.

B = oznacza, że wymieniony koń brał udział w konkursach powyżej zaznaczonych miejscowości. 
Miejsca puste — ,, „ nie wchodził w skład drużyny, a więc nie był tam obecny.

Nazwa konia Pochodzenie
Bral u d z i a l w zawodach n a s t ę p Uj ący c h Zdobył nagród

przez kogo 
dosiadany« o-i

u fil i"
la

ojSJ
2 jg
o 'i

o
h

3 ”• O’2-*' 0-0 —
u,-

2 50
U

e
r>4

3 o
-4

aCU
U CM
* ac-

1 2, - o ha I II III . -1 5 
Ś N S -1

Zorza . . . Polska B B B B 4 1 3 1 16 pułk. Zahorski
Nagroda (Kora) Polska B B • • B B B B 6 1 — — 7 8 ~ Różni
Krokodyl . . Węgry B B •

B B B
2 — — — — — pułk. Zahorski

Jacek . . . Ameryka B B B 5 B B B B B B 13 3 5 2 12 22 Różni
Huragan . . Polska B B 2 — — 1 2 3 ppłk. Rómmel
Kleopatra . . Rosja B B B 3 — — 1 4 5 Różni
Jasiek . . . Węgry B B B B B 5 5 2 3 6 16 rtm. Królikiewicz
Picador . . Ameryka B B B B B B B B B B B B B 13 11 4 6 18 39 tf
Kuba . . .
Mum Extra-Dry

Francja
Anglja

B B
B B B B B B B B

2
8 1 — r— 1

12
1

13
Różni

Zefer . . Niemcy B B B B B B B B B B B 11 3 / — 22 26 f,
Pepper . . .
General . .

Anglja
Węgry

B
B B B B B B

i 1
6 / 1

_
9 11

ppłk. Rómmel
Różni

Qui-Vive . . Francja B B B B B B B B B B 10 1 — — 12 13
Orkan . . . Francja B B • B 3 — — 1 5 6 rtm. Królikiewicz
Gustaw . . Francja B 1 — — — 2 2 rtm. Dziadulski
Jupiter . . . Polska B

B B B
1 — — — 1 1 99

Dumny . . . Francja B B 5 — — — 2 2 Różni
Negresco . . Polska B 1 — — — — — por. Skupiński
Lampart . . Niemcy B

B
1 — — — — — •9

por. BrzezińskiJodła . . . Polska B 2 — — — —
Łobuz . . . Polska B B 2 — — — 4 99
Krechowiak . Rosja B B

B
2 — — — 4 — ppłk. Rómmel

Faworyt . . Ameryka B B B B B B B 8 2 1 4 13 20 Różni
Helusia Polska B B

B
2 — — 1 2 3 por. Szosland

Fagas . . . Niemcy B B B B B B B 8 2 1 1 14 18
mjr. KomorowskiAmon . . . Polska B 1 — — — _ —

Lady . .. .
Reweclifł .

Polska
Anglja

B
B B B B B B B

1
7 2 I

—
8 11

99
Różni

Lump Polska B B B B B B B 7 — — / 5 6 rtm. Dobrzański
Cezar . . . Ameryka B B B B B B B 7 1 1 4 12 18 Różni
Morimus . . Węgry B B B B B B B B 8 1 1 — 7 9 por. Szosland
Zuch . . . Ameryka B

B B
1 — — — 7 7 por. Zgorzelski

Jaskrawy . . Ameryka B ■ • 3 1 2 1 4 8 Różni
Gigant . . . Polska B

B B B
1 — — — 4 4 por. Zgorzelski

Banzaj . . . Węgry B B B 6 — 1 8 9 Różni
Hamlet . .
Jowisz . . .

Francja
Francja

• • B
B

B
B

B
B

B
B

B 5
4

3 2 2 8
11

15
11

mjr. Toczek 
rtm. Antoniewicz

Amant . . . Polska B B B B 4 — — — 4 4 Różni
Hannibal . Polska B B B B 4 1 2 1 99
Unigeno . . Włochy B B 2 / — — 7 2 rtm. Królikiewicz
Redgledt . . Anglja ■ • * ■ B 1 2 3 por. Szosland
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naszej drużyny w roku 1923, a mianowicie: Jas 
siek i Picador — konie służbowe rtm. Królikiem 
wieża, oraz Jacek — początkowo koń służbowy 
rtm. Chojeckiego, ostatnio od dwóch łat zaliczo? 
ny w skład koni t. zw. reprezentacyjnych.

Rtm. Antoniewicz Michał skoku na ,,Zeferze“ w Nicei 1926 r.

Wałach Jasiek, angloarab, węgierskiego 
pochodzenia, lat 25, maści gniadej, wzrost 154 
cm., weteran wojny światowej z szeregów armji 
austrjackiej i ostatnio z wojny polskotbolszes 
wickiej, po licznych, nad miarę jego sil i wieku 
sukcesach, znajduje się obecnie już na łaskawym
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„Picador" na trawie

i dobrze zasłużonym chlebie u' swoim pułku 1. 
szwoleżerów Warszawie.

Amerykańskiego pochodzenia, 17-letni wa- 
łach, gniady, kurtyzowany, Picador, wzrost 156 
cm., oraz jego rówieśnik ziomek, też 17-letni, 
tej samej miary, wałach, skarogniady, kurty zo- 
wany Jacek, skończywszy wojnę światową 
w szeregach armji amerykańskiej, przybyłej z za 
Oceanu na front zachodni, po odbyciu w naszych 
szeregach wojny polsko-bolszewickiej (Picador 
w 1. p. szwoleżerów, Jacek w 16 p. Ułanów) wraz 
z „profesorem" Jaśkiem, u' największej mie
rze przyczyniły się do naszych zwycięstw też 
i na terenie sportu hippicznego, który na zacho
dzie stoi przecież bardzo wysoko.
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Sukcesy, z taborów wyciągniętego, 17-leU 
niego dziś Picadora zyskały mu szybko sławę 
europejską. Już w r. 1926 nie wolno mu było 
brać udziału w Nicejskich wojskowych konkurs 
sach hippicznych, ponieważ był zdobywcą 
wszystkich tamtejszych najważniejszych nas 
gród i puharów. W cywilnych zawodach, w któs 
rych próbowałem iv Nicei brać udział, Picador 
był handicapowany ponad miarę jego sil.

Ze względów powyższych, jak również 
z powodu poważnego już wieku, przez co nie 
mógł rokować wielkich nadziei na dłuższą przys 
szlość, zmuszony byłem rozejrzeć się za nowym 
koniem.

Czekałem tylko na okazję, by wartość Pis 
cadora podnieść możliwie najwyżej. Przeszłoś

Ktm. Królikiewicz na „Picadorze" iv Nicejskich konkursach cywila 
nych
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roczne jego wielkie sukcesy w Rzymie wysunę
ły go jeszcze raz na czoło najlepszych skoczków 
Europy. Amatorów na niego było wielu, jednak

Rtm, Królikiewicz nu „Picadorze" Fotografja przedstawia niezwy
kły skok „Picadora", kióry pomimo zaplątania się w przeszkodę, 
w sposób zdawałoby się bez wyjścia, potrafił przeskoczyć ją, nie 

zasługując na karny punkt

cena jaką postawiłem (5.000 dolarów), nawet na 
tamtejsze stosunki okazała się nie do przyjęcia. 
Odstraszyłem nią wszystkich, czując jednoczeń 
śnie prawie zadowolenie z takiego obrotu spra
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wy, gdyż myśl o rozstaniu się z Picadorem była 
dla mnie zbyt przykra. Koń ten był w moich rę*  
kach 5 lat. Z dzikiego, nieokiełznanego mustan*  
ga, stal się wkrótce instrumentem niezwykle czu*  
lym i posłusznym. Jego inteligencja, spryt i feno*  
menalny wprost spokój przy braniu najtrudniej*  
szych przeszkód, wobec tysięcy otaczających 
go widzów, dawały mu zawsze przewagę nad 
końmi, w których żyłach płynęła krew wyso*  
kich rodów i najlepszego nieraz pochodzenia.

Włosi mawiali o Picadorze, że był brzydki, 
jak „toskańskie cygaro". Dla mnie byl najdroż*  
szem w życiu zwierzęciem.

„Osobny panegiryk należy się Picadorowi*).  
Nie jest to jedyny koń, na którym jeździ Króli*  
kiewicz, — jest to jednak najdawniejszy jego 
wychowanek, który, przyznać należy, zaszczyt 
przynosi swemu mistrzowi.

Gdy wchodzi na tor spokojnie, skupiony, 
bez fochów i objawów zdenerwowania — otu*  
cha wstępuje w widza: ten nie zawiedzie. Pica*  
dor wbiega truchtem, zlekka charakterystycznie 
pokręcając łbem. Jeździec przed biegiem zazna*  
jamia go po przyjacielsku z przeszkodami, po*  
kazując mu co najtrudniejsze. Picador przy*  
gląda się każdej z uwagą, poczem słyszę jak mó*  
wi do swego pana: „Wszystko w porządku. Mo*  
żesz być spokojny. Wiem co do mnie należy".

P. Z. Ch. w korespondencji z Rzymu, zamieszczonej 
w N-rze 135 „Kurjera Warsz." z 1926 r. doskonale podejrzał 
„Picadora" na torze i charakterystyką tą podają w całości.
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Jeden z najlepszych jeźdźców hiszpańskich kpi. Cayanillas

Roztropnie, w pełni poczucia własnej odpowie*  
dzialności, zajmuje miejsce przed sygnałem 
„partenza“. W chwilę potem rozlega się dzwo*  
nek — i zaczyna się najpiękniejszy z biegów. 
Jeździec tu z koniem nie walczy, zwierzęcia nie 
poskramia — stanowią jedną myśl i wspólny 
harmonijny wysiłek. Bez trudności, ruchem na*  
turalnym i celowym, przesadza najmilsze zwie*  
rzę ploty, barjery, murki i cokolwiek mu ludzka 
przemyślność na drodze ustawiła, a robi to z ta*  
kim wdziękiem, tak rzeklbyś łatwo i bez wy*  
sitku, że zdumienie ogarnia, iż każdy tego nie 
potrafi. Czemuż to przeszedł na czysto, nie 
zrobiwszy ani jednej omyłki, gdy poprzednie 
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konie wszelkich narodowości strącały przeszko= 
dy jedną po drugiej? Z uczuciem niesamowi*  
tej wdzięczności patrzę na bieg Picadora, z gar? 
dlem ściśniętem jakiemś dziwnem wzruszeniem: 
ten koń — to przecież nie jest zwykle zwierzę, 
które sobie oto harcu je po lace. On wie, że 
patrzą na niego tysiące oczu krytycznych, on 
wie, że musi przejść bez błędu — on wie, że 
walczy o honor i imię polskiej jazdy.

Ten znajda bez rodowodu, wzięty pod 
wierzch „od wozu“, jak z lubością powtarzają 
nasi oficerowie — skacze pewniej i lepiej od

Rtm. Dziadulski Zdzisław na ..Hannibalu" zdobył łaszą nagrodę 
u' konkursie „Prix des Grands Hófels de Nice"
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setek rasowych rumaków, pyszniących się 
wielkiemi koligacjami i wspaniałą budową ciała. 
Nasz Picador nie jest ładny. Nie obrazi się, gdy 
mu to powiem. Urocza, młoda rzymianka siei 
dząca obok mnie, mówi z pewnym zawodem 
w głosie: „Ma come e brutto questo cavallo! 
Parę un sigaro toscano“.*)  — Ale od swego to? 
warzysza, bardziej wtajemniczonego arkana 
sztuki, otrzymuje lakoniczną, pełną zachwytu 
odpowiedź: „Quello non cammina come un ca*  
raiło: cammina come un orologio“.**).

*) „Jakże brzydki jest ten koń! Wygląda jak toskań
skie cygaro!".

**) „On nie chodzi jak koń: chodzi jak zegarek!".

Ma rację. Rozumne ruchy zwierzęcia 
świadczą, iż nie pędzi na oślep, licząc na szczęt 
śliwy traf. Picador nawet natężenie wysiłku 
stopniuje odpowiednio do trudności przeszkol 
dy, nie zadając sobie nigdy niepotrzebnego trm 
du skoczenia wyżej, niż tego dana przeszkoda 
wymaga. Poprostu jakby świadomie stosował 
ekonom ję w swej pracy, wiedząc, że niepotrzeb? 
ny wysiłek przy łatwej bar jerze może się zem- 
ścić niemożnością wzięcia trudniejszej z powo? 
du przemęczenia. A choć tempo jego biegu byt 
lo zawsze rekordowe — najszybsze ze wszyste 
kich dwustu współzawodników w obecnych kom 
kursach — nigdy nie robiło wrażenia dzikiego 
pędu nieokiełznanej bestji. Jego galop równy, 
spokojny, a niesłychanie szybki (mimo małego 
wzrostu konia), — oceniało się dopiero, gdy na 
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trybunie sędziowskiej ukazywały się liczby. 
Oczom się wierzyć nie chcialo, tak w biegu Pb 
cadora nic nie jest obliczone na tani efekt, na 
popis. W biegu o Puhar Narodów, gdzie obowiąs 
zywalo dwukrotne powtórzenie całego parcour 
dla wypróbowania regularności koni, jedynie 
Picador ze wszystkich 21 koni zrobił za każdym 
razem bieg czysty. Nie jego też to wina, że 
w rezultacie zajęliśmy trzecie miejsce po ekipie 
włoskiej i hiszpańskiej. To też takiego brawa

Wypadek przed bankietem

„przy otwartej kurtynie“ nie dostał żaden z kos 
ni — o żadnego też nie ubiegano się tak pożądlb 
wie jak o niego.

Jeźdźcy zagraniczni poprostu licytowali się 
w swych ofertach, chcąc skusić rtm. Króli: 
kiewicza do sprzedania Picadora. Padały licz: 
by fantastyczne: 80 tysięcy lir, sto tysięcy...“
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Wypadek między bankietami

Drugi amerykanin, Jacek, pochodzący z sze
regów 16 p. Ulanów Wielkopolskich, aczkolwiek 
nie może się poszczycić świetną kar jera kolegi 
„Picadora“, jednak ma też swoje niemałe zasłuż 
gi. Bral udział we wszystkich naszych dołycht 
czasowych występach zagranicznych, za wyjąb 
kiem Nicei 1924 r. — podobnie jak i tamten, nie 
opuścił ani jednej okazji. Biegał z rożnem powo
dzeniem, a jeśli mimo ogromnych swych zdób 
ności, nie wybił się więcej niż mógł i powinien, 
to tylko z winy swoich nerwów. Nie przy czy nb 
la się też do jego sukcesów zbyt częsta zmiana 
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właściciela. Bardzo trudny ten koń dosiadany 
byl przez wielu doskonałych i doświadczonych 
jeźdźców. Każdy starał się na swój sposób 
ujarzmić jego gwałtowny temperament — na? 
próżno. W pewnej chwili, w większem tempie, 
szczególnie na zakrętach, z Jacka nagle wyłazi 
rogaty djabel. Pysk jego staje się martwy, nie? 
czuły, jak pień, jak żelazo. I tam, gdzie w kom 
kursie niezbędne jest maksimum zgody i łagodź 
nego porozumienia się jeźdźca z koniem, tam 
właśnie na Jacku zwykle zaczyna się cicha, roz? 
paczliwa nieraz walka człowieka z rozszalałym 
żywiołem. Taki stan rzeczy dobry jeździec sta? 
ra się za wszelką cenę ukryć przed okiem wi? 
dzów. Lecz z Jackiem nie łatwa to sztuka.

Jeden z najlepszych jeźdźców portugalskich, porucznik 
lvenz Ferraz
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W takich wypadkach bydlę Jacek nie uzna? 
je koleżeńskiej zgody. Nie ma za grosz ambicji. 
„Trzymany za mordę" z zadartym do góry py- 
skiem „taszczy jeźdźca", wydając ze swej krta: 
ni zgoła niesamowite, niekońskie dźwięki. 
Szczególnie, gdy zobaczy przeszkodę, za nic 
„dziada" nie utrzymasz, pędzi w nią, jak ćma 

ogień.
W takich chwilach jeździec zostaje bezrad? 

ny. Włosy mu się jeżą pod czapką, oczy pot za- 
lewa, a z zaciśniętych zębów na blade usta wy- 
dobywają się słowa mało używane.

Rtm. Antoniewicz Michał na „Zeferze" zdobył fcsza nagrodę w kon
kursie „Prix des Armees Etrangeres“
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Kpt, Lussardiere, jeden z najlepszych jeźdźców francuskich

Jednak Jacek dlatego może właśnie wzbu
dza naogól bardzo wielkie zainteresowanie i, mie
rno swoich wybryków i dzikiego w takich chwi- 
lach wzroku, jest łubiany i ceniony za swoją wy*  
trwałość, pracowitość i rzadko spotykane praw- 
dziwę „końskie zdrowie“.

Walach gniady „Fagas“ lat 15, wzrost 162 
cm., pochodzenia niemieckiego, do roku 1923 
byl służbowym koniem D-cy 16 p. Ułanów Wiek 
gdzie też na froncie przebył w szeregach wojnę 
polsko-bolszewicką. Na skutek zamiany w lip- 
cu 1923 r. staje się koniem służbowym por. Ko
na, jednego z instruktorów ówczesnej grupy 
olimpijskiej przy Centralnej Szkole Kawalerji

109

BoberTeam - 2019



Nasi duchowni sportowcy na konkursach w Rzymie

Por. Szosland na „Fagasie" zdobył bszą nagrodę i puhar 
na konkursach u’ Rzymie

(
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iv Grudziądzu. Ujeżdżony i do konkursów przy*  
gotowany przez swego ostatniego i obecnego 
właściciela rtm. Kona, „Fagas“ ukazuje się na 
międzynarodowym torze w Lucernie w roku 
1924 pod porucznikiem Szoslandem.

Jedna z najlepszych amazonek pani Stoffel (Szwajcarja) na kon? 
kursach iv Nicei— Rzymie — Neapolu i Medjolanie u' roku 1926, 
odniosła liczne i piękne zwycięstwa, współzawodnicząc niejednokro?

Inie z najlepszymi jeźdźcami

W dotychczasowej swej kar jerze zagraniczs 
nej miał rzadkie, lecz niemniej piękne chwile, 
szczególnie w Londynie w r. 1925, gdzie między 
innemi doskonalemi parcoursami pod por. Szos= 
landem, wykonał pod rtm. Dobrzańskim impo? 
nujące dwa wspaniałe, z pośród wszystkich tam 
obecnych koni jedynie czyste, parcoursy w kom 
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kursie o Puhar ks. Walji (tamtejszy Puhar Na? 
rodów).

We wszystkich krajach, w których jako za? 
proszeni goście, braliśmy udział urządzanych 
tam międzynarodowych zawodach, począwszy 
od leżącej nad jasnym brzegiem Śródziemnego 
morza, gwarnej, rozbawionej Nicei, wiecznego

Kpt. Leyuio, jeden z najlepszych jeźdźców włoskich

miasta Rzymu, stolicy słonecznej, cudnej Italji, 
przez uroczą, cichą Lucernę, ruchliwe, tętniące 
życiem mrowisko Paryża, historyczne Fontaines 
bleau, mglisty poważny Londyn, gorący Neas 
poi i piękny Medjolan — wszędzie tam spotys 
kala nas niezwykła sympatja, gościnność 
i opieka.
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P. Prezydent Rzeczypospolitej iv ożywionej rozmowie z Marszah 
kiem J. Piłsudskim iv czasie wielkich zawodów konnych Warszaw 

wie 1926 roku
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Oprócz realnych sukcesów iv postaci nas 
gród, których wygranie, u' znacznej mierze, nieś 
raz zależne jest też od pewnej dozy szczęścia, 
zyskiwaliśmy każdorazowo zdobycz również 
cenną, nie tak nieuchwytną jak szczęście — to 
doświadczenie.

Stosunkowo najwięcej pod tym względem 
dały nam, stojące na najwyższym poziomie

Rtm. Antoniewicz i Eugenja jednej z figur najnowszego Char: 
lestona na nicejskim lorze konkursowym tv roku 1926

sportowym i organizacyjnym, zawody urządza*  
ne we Francji (Nicea) i Włoszech, których słas 
wna od lat sztuka jeździecka wywarła wielkie 
dodatnie piętno na naszą obecną polską szkolę 
jazdy, a głównie na kierunek i dotychczasowy 
błyskawiczny wprost rozwój naszego sportu hip*  
picznego.
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Marszalek .1. Piłsudski z zainteresowaniem śledzi bieg konkursów 
u’ Warszawie 1926 r.

Dlatego też my, jeźdźcy, głęboko wdzięcz*  
ni jesteśmy tym wszystkim, którzy do tych i im 
nych naszych sukcesów u' jakikolwiek sposób 
się przyczynili.

W pierwszej linji część zasług należy się 
naszym władzom wojskowym (Min. Spraw 
Wojsk., Dep. II Kawał.), oraz Min. Spraw Za*  
granicznych, które każdorazowo, z calem zro*  
zumieniem, gorąco popierało powyższe imprezy 
i w największej mierze przyjmowało na siebie 
ciężar finansowania wszystkich dotychczaso*  
wych naszych sportowych wypraw zagranicz*  
nych.

Od czasu pierwszego udziału naszej repre*  
zentacyjnej drużyny jeździeckiej w zawodach
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międzynarodowych, czterokrotnie w Nicei, 
dwukrotnie w Rzymie, w Lucernie, Paryżu, Fon- 
tainebleau, w Londynie, w Aldershot, Neapolu 
i Medjolanie— każdorazowo imię Polski, w róż- 
norodnych językach wymieniane, znajduje się 
na ustach tysięcy osób.

Ilekroć razy mundur polski zjawi się na are- 
nie, biało-czerwona chorągiew jaśnieje na masz
cie coraz częściej.

Coraz częściej Imię zwycięskiej Polski wi
tane jest niejednokrotnie z niekłamanym entu
zjazmem i uznaniem.

Na europejskiej arenie sportu konnego ro
śnie w znaczenie polska sztuka jeździecka, 
a polski sport hippiczny śmiało, pewnym i szyb
kim krokiem, wysuwa się na czoło narodów sta
rego kontynentu.

Wyprawę za ocean do New Yorku, Chica
go, Toronto i Filadelf ii widzieliśmy jedynie 
w naszych marzeniach.

O zwycięskim udziale naszych kolegów 
Francuzów i Belgów w powyższych zawodach, 
czytaliśmy tylko w niejasnych sprawozdaniach, 
nie przypuszczając nawet, że wkrótce wraz z ni
mi znajdziemy się na wielkiej ziemi amerykań
skie j.
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Pierwsza wyprawa 
jeźdźców polskich 

do Ameryki Północnej
Od lat czterdziestu przeszło Stany Z jedno: 

czone Ameryki Północnej urządzają co roku 
wielką wystawę koni. IVZ związku z nią w ostał: 
nich latach odbywają się tam jednocześnie, na 
wzór Londynu, międzynarodowe zawody konne, 
w formie konkursów, skoków przez prze: 
szkody.

O zawodach nowojorskich dotąd czytaliś: 
my tylko niejasne sprawozdania, nic dokładne: 
go o nich nie wiedząc.

Słyszeliśmy, że w roku 1925 byli tam mię: 
dzy innymi Belgowie i Francuzi.

Jedni i drudzy wsławili tam imię swoich na: 
rodów. Szczególnie odznaczyli się Francuzi, któ: 
rzy w roku 1925 iv Nowym Jorku zdobyli wie: 
le nagród wraz z największą wojskową, t. j. „Pu: 

BoberTeam - 2019



harem Narodów". Na liście zaproszonych go: 
ści w roku 1926 po raz pierwszy znalazła się też 
Polska.

Zaproszenie przyszło niespodzianie, w ostat: 
niej chwili, i to głównie dzięki pułk. Zahorskie: 
mu, oraz w dużym stopniu dzięki staraniom na: 
szego posła w Waszyngtonie, p. Ciechanowskie: 
go, jak również i generalnego konsula w Nowym 
Jorku, p. I)r. Gruszki.

W Ameryce dotąd niewiele wiedziano 
o polskiej kawalerji, o naszej sztuce jeździe:

Drużyna polska w kraju przed wyjazdem do Ameryki: 
rtm. Królikiewicz, mjr. Toczek i por. Szosland
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ckiej i o tern, że w Polsce sport konny stoi na 
bardzo wysokim poziomie, pozwalającym na 
zmierzenie się z najwybitniejszymi jeźdźcami 
świata.

Stosownie do zaproszenia, które wyraźnie 
określało ilość jeźdźców, koni i ordynansów, na~ 
sze M. S. Wojsk, wyznaczyło 3 oficerów, mają' 
cych się udać na zawody nowojorskie: mjr. To? 
czka z 10 D. A. K., rtm. Królikiewicza z 1 p. 
Szwoleżerów i por. Szoslanda z 2 p. ułanów.

Wymienieni, oprócz rtm. Królikiewicza, 
znajdującego się na miejscu, wraz z 9:ma kom 
mi, z których ostatecznie 6 miało się udać za 
ocean (3 służyły jako rezerwa do ostatniej chwfe 
ii), zostali wezwani do Warszawy, gdzie w pot 
bliżu Dep. Kawał, przy 1 p. Szwoleżerów zaczę- 
liśmy pośpiesznie trenować nasze konie.

Niespełna 3 tygodnie czasu, jaki mieliśmy 
do rozpoczęcia i zakończenia przygotowania, 
było stanowczo za mało. Tembardziej, że konie 
nasze wyszły zupełnie z formy i pracy, gdyż po 
wiosennych zawodach ir Nicei, Rzymie, Nea? 
polu i Medjolanie, a później po warszawskich, 
ostatnio nie spodziewając się udziału w żadf 
nych konkursach, od dłuższego czasu wypoczy- 
wały.

Taki stan rzeczy nakazywał nam wielką 
ostrożność w pracy, a jednocześnie bliski ten 
min wyjazdu naglił do pośpiechu.

Na dobitek nie wiedzieliśmy nic o warum 
kach. w jakich odbywają się zawody w Nowym 
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Jorku — ze względu na spóźnioną porę roku 
(22 — 30 listopada był terminem zawodów), jak 
i ze względu na pokrewieństwo z Anglikami, 
przypuszczałem, że zawody Ameryce odbyt 
wać się będą pod dachem w ujeżdżalni. Należat 
lo się spodziewać tego samego, cośmy już wit 
dzieli w Londynie w roku 1925, biorąc udział 
w zawodach, odbywających się pięknej hali 
pałacu sportowego „Olympja".

Jak lat ubiegłych, tak i teraz, 1 p. Szwoleżet 
rów udzielił nam swej gościny i pomocy, oddat 
jąc do naszej dyspozycji najlepszą stajnię, u jeż*  
dżalnię, przeszkody ect.

Wreszcie po dwukrotnej, generalnej prót 
bie, wieczorem przy świetle, orkiestrze i publit 
czności (chcąc w ten sposób choć w części 
otrzaskać nasze konie z nocnemi występami, jat 
kie ewentualnie mogły' nas spotkać za oceat 
nem) zakończyliśmy ten krótki trening.

Mimo, że konie nasze dalekie były jeszcze 
od należytej formy konkursowej, musieliśmy 
dnia 28 października wyjechać do Antwerpji, 
gdzie oczekiwał nas okręt ,,Lapland“, który zat 
brać miał też drużynę francuską, belgijską i hot 
lenderską.

Poszły z nami następujące konie:
Mjr. Toczek „Faworyt" i własny „Hamlet"; 

rtm. Królikiewicz „Jacek" i własny „Unigeno"; 
por. Szosland „Redgledt" i własny „Morinus". 
„Jacek", „Redgledt" i „Rewcłiff" konie t. zw. 
reprezentacyjne, zostały sprowadzone z Obot
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zu Szk. Kawał, z Grudziądza. „Rewcliff“, jeden 
z najpoważniejszych naszych skoczków, na któ
rym wygrałem ostatnio w Warszawie konkurs 
P. Prezydenta, nie poszedł, gdyż w drodze 
z Grudziądza do Warszawy został w wagonie 
dotkliwie przez drugiego konia skaleczony. Po: 
nieważ w ostatniej chwili odpadł mi też poży: 
czony od pułk. Andersa „Zuch“, na którego 
dość liczyłem, przeto jako drugiego konia zmie
szony byłem zabrać „Jacka“, nie mającego arna: 
tora.

Przez Zbąszyn — Berlin — Aachen — Brus 
ksellę, przybyliśmy do Antwerpji na kilka dni 
przed załadowaniem na okręt.

W Antwerpji

Umieściwszy nasze konie w stajni 3?go pub 
ku ułanów belg., dowiedzieliśmy się, że jestem 
śmy ostatnią drużyną, udającą się do Nowe: 
go Jorku, bowiem Francuzi, Belgowie i Holem 
drży, znacznie wcześniej przed nami wyjechali, 
chcąc zdążyć jeszcze na zawody do Toronto 

Kanadzie.
Żal nam było tej okazji, tembardziej, że po 

długiej i ciężkiej podróży morskiej, mogłyby 
i nasze konie nieco dłużej pobyć na lądzie, wy: 
poczywając przed nowojorskiemi zawodami.

Francuzi i Belgowie nie po raz pierwszy uda: 
wali się na zawody do Nowego Jorku. Tamtejsze 
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warunki były im już dobrze znane, to też sko
rzystali oni chętnie z wcześniejszego wyjazdu.

U7 czasie kilkudniowego pobytu w Antwen 
pji złożyliśmy wizytę generałowi Komendantom 
wi garnizonu oraz d>cy pułku, który podlega 
tym mu oddziale dał kwaterę naszym koniom 
i luzakom.

Nasz konsul w Antwerpji, p. Downarowicz 
przyjął nas śniadaniem, na którem oprócz 
urzędników konsulatu i kilku osób z Antwerp- 
skiej polonji byl też obecny belgijski pułkownik 
klamer, wielki przyjaciel Polaków, d*ca  5 p. 
piechoty, stacjonowanej w Antwerpji.

Z niecierpliwością wyczekiwaliśmy dnia, 
w którym mieliśmy stanąć na pokładzie okrętu. 
Ziemia paliła nam stopy. Ciekawa Antwerpja 
mało nas interesowała. Wabiło nas nieznane 
morze. Myśli nasze nieustannie biegły przez 
ocean, goniąc Francuzów, Belgów i Holendrów.

Wreszcie nadszedł ów dzień upragniony, 
który długo pozostanie w mej pamięci. Rano 5 
listopada o godzi. 8>ej, wraz końmi, udaliśmy się 
do portu. Po godzinnym marszu doszliśmy na 
miejsce, gdzie na kotwicy nieruchowo stal nasz 
„Lapland“.

Ze zdziwieniem obejrzałem to wielkie nieru
chome zwierzę, w którego wnętrzu, jak w ots 
chłani, ginęły ładunki furgonów i ciężarowych 
samochodów.

„Lapłand“ ani okiem nie mrugnął. Potykał 
niesłychane ilości przeróżnego towaru, ciężkich
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Ładowanie koni iv zln/iuerp/i. „Unigeno" rtm. Królikiewicza wchos 
dzi z nieufnością do windy, w której ma być przeniesiony na pokład 

okrętu 
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skrzyń i worków, jakby oczekując na naszą 
grupkę, dookoła której zgromadził się tymcza< 
sem tłum ciekawych próżniaków.

Kręciłem się to tu, to tam, chcąc się przyj
rzeć wszystkiemu.

Hałas i zgiełk nie do opisania. Kolosalny 
ruch zdenerwował nasze konie, które niepokoi*  
ły się coraz bardziej, czekając na swoją kolej. 
Zmierzyłem długość okrętu, wynoszącą 240 kros 
ków, a następnie znalazłem boks, służący do 
przenoszenia koni do wnętrza okrętu.

Jest to duża, mocno okuta skrzynia, u góry 
odkryta, posiadająca dwie ruchome otwierane 
przeciwległe ściany. Konia wprowadza się jak
by w ciasny kur yt ar z długości dwu dużych kro
ków, a następnie czemprędzej, zanim on zauwa*  
ży zasadzkę, zamyka się otwarte, przeciwległe 
ściany kurytarza. W taki sposób koń całkowi*

Przenoszenie koni na okręt
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cie ze wszystkich stron zamknięty, nie może ru*  
szyć się ani naprzód, ani tyk

Gdy tego dokonano, gromadka ludzi, prze*  
znaczonych do ładowania okrętu, rzuca się na 
klatkę i ze wszystkich stron, z boków i z góry, 
krępuje jeszcze różnymi pasami, biedne, oszu*  
kane, drżące ze strachu, przerażone zwierzę.

Po chwili odskakują wszyscy. Naprężają 
się liny elewatora i chwiejąca się klatka powoli 
wznosi się w górę. Zwierzę napróżno szarpie 
się raz i drugi, chwytając w komiczny sposób 
równowagę w rozkołysanym boksie. Wychy*  
lony jego leb i wystraszone poczciwe oczy, pa*  
trzą z żalem, jakby szukając ratunku u ludzi.

Widocznie podróż taka do przyjemności 
końskich bynajmniej nie należy, gdyż stary wy*  
ga i doświadczony już podróżnik, amerykańskie*  
go pochodzenia, walach „Jacek", który na pień 
wszy poszedł ogień, nie dal się w żaden sposób 
namówić, ani pachnącem sianem skusić do 
przejścia zdradliwego kurytarza, zmieniające*  
go się w więzienie.

Nie pomogły delikatne słowa zachęty, ani 
ostrzejsze przemówienia do jego końskiej inte*  
ligencji.

— Jacuś, Jacek, Jacenty, włażże cholero 
jedna! — prosiliśmy go grzecznie i oczywiście 
po polsku, by nas nikt ze zgromadzonych nie 
zrozumiał.

Nic nie pomogło. Niemy zwierzak, szelma 
„Jacenty", czterema nogami zarył się w ziemię, 
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teb w górę zadarł, jedno ślepie wystawił na klat
kę, a drugie, białe z przerażenia, na majora Tot 
czka, który, rozgniewany uporem bydlęcia, sta: 
rai się przez swe binokle, jak przez chińskie oku*  
lary, wywrzeć hypnotyczny wpływ na „Jacka".

W końcu Jacenty wszedł do klatki i dal się 
w niej zamknąć. Dalej już spokojnie poddał 
się tej operacji: „Unigeno", „Hamlet", „Fawo*  
ryt", „Morinus" i „Redgledt".

Na spodzie okrętu urządzono naszym ko*  
niom dość wygodne boksy. Zamiast słomy do: 
stały torfu na ściółkę i doskonale siano 
na zakąskę. Nasi chłopcy luzacy w mig się 
urządzili i rozkwaterowali.

Rozejrzawszy się, czy wszystko u» porząd: 
ku, wyszliśmy na pokład. Została nam zaledwie 
niecała godzina do odjazdu.

Konsul polski iv Antwerpji p. Downarowicz na pokładzie okrętu 
, Lapland" żegna naszych oficerów udających się na konkursy do 

NewcYorku
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Kilka kartek, wydartych z notesu, zawias 
damiających o załadowaniu się naszem na okręt 
i o tern, że za chwilę opuszczamy stary kontys 
nent, pisane w pośpiechu słowa pożegnania i pa- 
mięci, wysyłam do swoich już w ostatniej chwili.

Konsul p. Downarowicz przybył na okręt, 
by nas pożegnać i życzyć szczęśliwej podróży. 
Ił/ tym samym celu zebrało się też kilku student 
tów—Polaków, kształcących się antwerpskiej 
akademji handlowej.

Po chwili na pokładzie zostali sami pasaże^ 
rowie. Naraz „Lapland“ obudził się. Zadrgało 
jego nieruchome cielsko. Cichutko, zwolna za: 
częliśmy się oddalać od przystani.

Na morzu
Omijając często spotykane pasażerskie 

okręty i holowane ciężarowe statki, wypłynę- 
łiśmy na Morze Północne. Następnie biorąc 
kierunek zachodni, znaleźliśmy się w Kanale La 
Manche, płynąc wzdłuż brzegów Anglji.

Drugiego dnia rano przystanek w pobliżu 
angielskiego portu Southampton. Zmiana kilku 
pasażerów, poczem prosto na południe ruszamy 
do francuskiego portu Cherbourga, dokąd przy: 
bywamy tegoż dnia późnym wieczorem. Korzy: 
stamy więc z tej okazji wysyłając listy, gdyż 
następne wysłać będzie można dopiero z Nowe: 
go Jorku, a nim to nastąpi i zanim one do Polski

BoberTeam - 2019



Na okręcie „Lapland". II” drodze do NewsYorku. 
Rtm. Królikiewicz, mjr. Toczek, por. Szosland.

dojdą, minie dobre 3 tygodnie, a może i więcej 
czasu.

Po godzinnym postoju „Lapland" cala pas 
rą rusza na zachód, wypływając na pełny ocean. 
Europa ginie nam z oczu, a przed nami 3070 mil. 
ang. czyli około 5.500 kim. wodnej przestrzeni 
do przebycia.

Trzeciego dnia rano, gdym wyszedł na pos 
kład widziałem już tylko dokoła wodę, nad 
sobą zachmurzone niebo, a wkoło okrągłe sta*  
do mew.

Po śniadaniu zajrzałem do koni.
— Co słychać chłopcy. Jak tam konie? — 

zapytałem, wchodząc do naszej okrętowej stas 
jenki.

— Dobrze, panie rotmistrzu, tylko Żygala 
już... leży.
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I w samej rzeczy, luzak por. Szoslanda, stan 
szy ułan Zygala pokazał co to nomen omen.

Luzacy gospodarowali jak u siebie w domu, 
a mając niemałe doświadczenie podróżne, rozt 
kwaterowali się na dobre.

Rej między nimi wodzi oczywiście mój łut 
zak, starszy szwoleżer Bieńkowski, jako że już 
niejedno widział i z niejednego pieca jadł chleb. 
Bo i gdzie on już nie był. Od czterech przeszło 
lat, co roku jeździ ze mną po wszystkich mięt 
dzynarodowych zawodach konnych, gdzie tylko 
Polska dotąd była reprezentowana. Nawet na 
audjencji u Papieża miał szczęście być dwa razy.

Szpital
Sprawdziwszy stan koni, które bynajmniej 

nie wyglądały na morskich podróżników, pot 
biegłem czemprędzej na górę, czując... jakiś 
dziwny niepokój w okolicy żołądka. Dostałem 
zawrotu głowy, zrobiło mi się słabo. Wbiegłem 
do kajuty. Choroba morska!

Przeleżawszy najgorsze cztery dni w kajut 
cie, wywlokłem się wreszcie na górny kryty pot 
kład okrętu. Zastałem tu cały szpital... Mnót 
stwo leżaków, a w nich prawie wszystkich pat 
sażerów hej klasy, wymęczonych, bladych, 
przykrytych pledami...

Chwiałem się na nogach, jak trup na urlot 
pie, więc i mnie czemprędzej przysunięto do tej 
kompanji.
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Toczek i Szosland jakoś nic sobie nie robią 
z morskiej choroby, a w każdym razie do niej 
się nie przyznają.

Konie początkowo czuły się nieźle, jednak 
u' czasie dwudniowej „niepogody", która z opi: 
sów czytanych przypominała mi burzę, niektóre 
nasze szkapska straciły apetyt, a stojąc na szero: 
ko rozstawionych nogach, przeciwstawiały się 
gwałtownym odchyleniom okrętu, którym fale 
rzucały raz po raz jak zabawką.

IF tym czasie, schorowany, leżąc na kry: 
tym pokładzie okrętu, wodziłem blędnemi oczy: 
ma po szerokim oceanie, myśląc o szalonej wy: 
prawie dzielnego Kolumba, który, przed pięciu: 
set z górą laty, z uporem manjaka i niezwykłą 
energją wodza marynarza, w ciągu dwóch prze: 
szło miesięcy podróżując jakże odmiennych 
niż dzisiejsze warunkach, walcząc z buntem 
własnej załogi i falami Atlantyku, szukał nowej, 
nieznanej nikomu ziemi...

Siódmego dnia podróży dość niska dotych: 
czasowa temperatura nagłe się podniosła. Zro: 
bilo się zupełnie ciepło — prawie duszno.

Jak powiew afrykańskiego „Sirocco" dzia: 
lal Gulf Streamin, którego bieg przecinając, mi: 
jałiśmy o jakieś 50 kim. leżącą na północ No: 
wą Funlandję. Jednocześnie zjawiły się nad 
nami, dawno na morzu nie widziane, pierwsze 
zwiastuny niedalekiej ziemi — mewy.

Z niecierpliwością wyczekując końca mor: 
skich przyjemności i okrętowych nudów, co:
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dzień w południe oglądaliśmy na mapie zakres 
śloną przez kapitana okrętu przebytą w ostats 
nich 24 godzinach — drogę.

Do koni, po wąskich, stromych schodkach, 
schodziliśmy po kilkanaście razy dziennie, ogląs 
dając ich nogi nabrzmiałe od ciągłego, niewys 
godnego stania z powodu braku ruchu, masując 
ścięgna i cale ciało — chcąc w ten sposób 
pobudzić cyrkulację i dopływ krwi. Były to 
dla nas najważniejsze i najmilsze zajęcia.

Nowy Jork

Po 10 dniach długiej morskiej podróży 
i gwałtownego kołysania, w czasie którego nie 
wiem co bym robił z nudów gdyby’ mnie sw 
objęcia nie wzięła morska choroba, dnia 15. 11 
cichutko, spokojnem morzem, podpływaliśmy 
nareszcie do lądu.

Było wczesne rano.
Narazie zarysowały nam się na horyzoncie 

ciemne, w mgłę spowite kontury ziemi.
Przedtem nim nas wpuszczono w gościnne, 

lecz niezbyt chętnie dla wszystkich cudzoziems 
ców otwierające się, podwoje najszczęśliws 
szego na świecie kraju, z należnym szacunkiem 
zatrzymał się nasz okręt na odległość armatnie^ 
go strzału przed Nowym Jorkiem.

Wszystko co żyło wyległo na pokład. 
Wschodzące słońce odbijało się w morzu, zna*  
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cząc na wodzie swój ślad, sięgając długim krwa^ 
wym blaskiem aż do naszego okrętu.

Ziemia stawała się coraz bliższa i widocz*  
niejsza.

Ameryka! Kraj miljarderów, zawrotnych 
sum, wspaniałych pomysłów, cudownych wynas 
lazków i urządzeń! Kraj, który we wszystkiem 
chce być pierwszy! Kraj kolosów i jeszcze więk*  
szych cyfr!

Nie dojeżdżając do doków największego 
na kuli ziemskiej portu, zwraca na siebie uwagę 
zegar olbrzym, też największy na świecie. Dalej 
jadać, mijamy wspaniały, potężny, na wodach 
oceanu stojący, pomnik „Wolności".

W zbitej gromadzie pomniejszych „dra? 
pączków nieba" takich od 20 — 30 pięter, już 
w samem sercu Nowego Jorku, który ma naj- 
liczniejszą ze wszystkich miast świata ludność— 
bo liczy aż 9 miljonów mieszkańców — widać 
gmach niezwykłych rozmiarów, liczący ni mniej, 
ni więcej, tylko 56 pięter. Jest prawie tak wyso*  
ki jak wieża „Eifla", a więc „znowu" najwyższy 
na globie budynek mieszkalny.

Nim dojechaliśmy do 56 doku „Red Star 
Linę'u" stałem się... malutki, prawie niewi' 
d oczny.

Na ziemi amerykańskiej, po wyjściu z okrę*  
tu, powitał nas urzędnik konsulatu polskiego p. 
Lacher oraz p. Jechalski, przyjaciel pułk. Zahon 
skiego, ziemianin z pod Warszawy, hodowca 
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i znawca koni, zamiłowany sportsmen, który 
przebywa w Ameryce od lat wielu.

Dzięki interwencji jego, oraz naszego ge> 
neralnego konsula w Nowym Jorku p. Gruszki, 
znajdujemy się na liście zaproszonych na kom 
kursy gości.

Nasz spóźniony wyjazd jest już teraz zm 
pełnie zrozumiały. Zaproszenie dła nas przy? 
szło w ostatniej chwili, gdy Francuzi, Belgowie 
i inni mówili nam o tern już w maju podczas 
konkursów medjolańskich. W Ameryce nie 
wiedziano, że Polska posiada liczną kawalerję, 
której sztuka jeździecka, już od lat kilku, stoi na 
czele narodów Europy.

Zaopiekowano się nami natychmiast sen 
decznie.

Jeszcześmy na dobre nie zeszli z okrętu, 
gdy zjawił się, jak z pod ziemi, korespondent jat 
kiegoś dziennika, pytając, czy jesteśmy oficer 
rami polskimi, przybywającymi na konkursy. 
Między pytaniami, jakie nam zadał, jedno 
z pierwszych było:

— Jakiej wartości są konie panów?
Oczywiście zmyśliliśmy zaraz fantastyczs 

ne, zawrotne cyfry w dolarach, gdyż nie chcim 
liśmy wybijać się skromnością, która tu Amm 
ryce ma kurs najgorszy.

Nasze konie miały „ujrzeć światło dzienne11 
dopiero o godz. 14>ej. Udaliśmy się przeto do 
hotelu na śniadanie.

Hotel „Baltmore", leżący w sercu Nowego 
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Jorku, bo tuż przy 5sej Avenue t. j. na jbogatszej 
i najbardziej eleganckiej części miasta, ma 22 
piętra i posiada 1500 numerów, każdy z laziem 
ką. Wcale niczego sobie „drapaczek nieba“. 
Winda z szalona szybkością wynosi nas na 18de 
pięterko naszego hotelu. Wyjrzałem przez 
okno — dostałem zawrotu głowy.

Po śniadaniu udaliśmy się do portu. Tu 
stal już samochód — karetka, a w niej 3 nasze 
konie, gotowe do przewiezienia do stajni.

Biedne koniska zupełnie były zrozpaczone! 
Ledwo je po l(Lciu dniach na chwilę wydobyto 
na światło dzienne, gdy już z powrotem zapchać 
no do jakiejś ciasnej budy. Na szczęście podróż 
do stajni trwała tylko 20 minut.

Zajechaliśmy przed duży budynek. Konie 
zupełnie mokre ze zdenerwowania, wyskakiwać 
ły z auta, jak szalone.

Po równi pochyłej, pokrytej karbowanym 
grubym gumowym dywanem, udały się nasze 
zacne czworonogi aż na 3ćtie piętro tego dziwć 
nego domu. Tam je oczekiwał nareszcie po dłut 
giej, ciężkiej podróży, zasłużony odpoczynek 
w wygodnych boksach.

W stajni zastaliśmy już konie Holendrów 
i Hiszpanów. Tym ostatnim w drodze, w czasie 
podróży morskiej na okręcie, padl jeden z ósciu 
transportowanych wierzchowców. Spuścili go 
do morza.

Budynek, w którym ulokowano nasze kot 
nie t. zw. „Durnland Riding Academy“ jest pryt 
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watnym tatersalem i iv danej chwili mieścił na 
piętrach i w podziemiach około 600 wierzchom 
wych koni. ujeżdżalni wspaniale urządzonej, 
mieszczącej się na parterze, zastaliśmy wielką 
ilość amatorów konnej jazdy. Codzień, od godz. 
8-ej rano do KPej wieczorem, panuje tam ruch 
niesłychany. Jedne konie przychodzą odrabiać 
swoją godzinę, inne już po pracy wychodzą, 
krętemi kurytarzami same udając się do swych 
stajen, znajdujących się na różnych piętrach. 
Panie, panowie, starzy, młodzi i dzieci, beraje 
terzy, nauczyciele konnej jazdy i służba stajem 
na — wszyscy zajęci koniem. Jednych zmusza 
do tej pracy obowiązek, drugich ciągnie zamiloz 
wanie do sportu i przyjemność. Wreszcie trze? 
cia, dość liczna grupa miłośników konnej jazdy 
płci obojga, uprawia ją naskutek zaleceń łez 
karzy.

W oszklonych lożach publiczność przypa*  
truje się jeżdżącym, lub oczekuje swej lekcji. 
Obok biuro, magazyn siodlarski i restauracja. 
U góry dokoła ujeżdżalni balkon z kilkoma 
rzędami krzeseł i orkiestra przygrywająca od 
rana do wieczora.

Następnego dnia, na godzinnym rannym 
spacerze w ręku, obserwując ruchy naszych kot 
ni, przekonaliśmy się że w podróży zbytnio nie 
ucierpiały. Jedynie „Morinus“ zesztywniał zm 
pełnie.

Poranne dzienniki w rubryce sensacji dnia 
doniosły o sprowadzeniu z łndyj białego słonia 
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mającego wziąć udział w filmie, oraz... o przy*  
byciu na konkursy polskich jeźdźców.

Około południa udaliśmy się do sekretarjat 
tu wystawy celem zasiągnięcia informacyj ty? 
czących się konkursów hippicznych. Głównie 
interesowała nas lista przyszłych wspólzawod^ 
ników, ilość reprezentowanych narodów, ilość 
mających brać udział koni i jeźdźców — teren 
zawodów, dokładny termin rozpoczęcia, ilość 
i sposób urządzenia konkursów, rodzaj i typ 
przeszkód, dnie i godziny, jednem słowem pros 
gram zawodów i organizacja.

Jeszcze będąc w kraju, gdzie nie mieliśmy 
żadnych wiadomości tyczących się powyższych 
szczegółów nowojorskich zawodów, przypuszs 
czałem, że na ziemi amerykańskiej możemy 
spotkać coś podobnego do londyńskiej „Olyms 
pji“. Wszedłszy do Sekretarjatu oczom mos 
im przedstawił się obraz, który wyjaśnił mi od~ 
razu od tylu dni dręczącą nas zagadkę t. j. jaki 
rodzaj konkursów nas czeka?

Oto naprzeciwko wejścia zawieszona, udes 
rzyla mnie swemi rozmiarami, wspaniale ude*  
korowana fotograf ja, przedstawiająca pięk*  
ną arenę londyńskiego pałacu sportowego 
„Olympja“.

Jeden rzut oka, a byłem całkowicie zorjem 
towany.

Naszymi współzawodnikami w czterech 
wszystkich konkursach wojskowych, jakie mia- 
ly się odbyć, okazały się następujące drużyny: 
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Francja — Belg ja — Iliszpanja — Holandja — 
Stany Zjednoczone i Kanada.

Gdy zapytałem o rodzaj przeszkód i czy 
stosowane są „takiety“, odpowiedziano mi: 
„wszystko zupełnie jak w Londynie, nawet 
przeszkody do Nowego Jorku sprowadzono z 
„Olympji".

Skopjowano wszystko w najdrobniejszych 
szczegółach, nawet format programu i czas 2 mk 
nuty na przebycie każdego parcoursu, wprowas 
dzono taki sam jak u' Londynie.

W przeddzień zawodów wieczorem udas 
liśmy się na zwiedzenie i zbadanie terenu wałki, 
miejsca naszych przyszłych utrapień.

Madison Square Garden

Pałac sportowy „Madison Square Garden" 
znajduje się w centrum Nowego Jorku w pobli
żu Broadway1 u. Jest to ogromny, „jak zresztą 
wszystko w Ameryce", budynek, w którego oL 
brzymich murach urządzane są wszelkiego ro? 
dzaju imprezy sportowe: pokazy, wystawy 
i przeróżne widowiska.

Wchodzimy na arenę, która przygotowana 
jest do meczu bokserskiego, jaki ma się tu dziś 
wieczorem odbyć.

Na dużej przestrzeni, dokoła wzniesionej 
na środku niewielkiej arenki, ustawione są krze^ 
sla, dalej znajdują się trybuny. Niezależnie od

137

BoberTeam - 2019



Drużyna polska na konkursach u' .Voivy/n : Jorku przed budynkiem Madison Sąuare
Garden, iv którym odbywały się zawody. Od lewej rtm. Królikiewicz z koniem „Unii 

geno", mjr. Toczek z „Hamletem" i por. Szosland z „Morinusem"
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tego ze wszystkich stron loże, balkony i piętra, 
mogące pomieścić około 18 tysięcy widzów.

Marmurowa, gładka, 40 na 90 kroków, w 
formie elipsy, arena, jak za dotknięciem różdżki 
czarodziejskiej, zmienia swój wygląd ciągu 
niespełna kilku godzin.

Zależnie od potrzeby, staje się wspaniałym 
torem kolarskim, jak i miękką ujeżdżalnią, przy*  
strojoną w przeszkody, zieleń i kwiaty.

Tu odbywają się również zawody tennisot 
we i hockeyowe, a najczęściej walki bokserskie.

Tu podziwiano Zuzannę Lenglen, tu biegał 
Nurmi i Ritola, bijąc długodystansowe rekordy.

Tu padł nie jeden tytuł bokserskiego mi> 
strza, przechodząc do innego, tu wreszcie, wo~ 
bec zdumionych tysięcznych tłumów ameryt 
kańskiej, niezwykle sportowej publiczności, 
miały zajaśnieć też i nasze skromne polskie 
mundury.

Dowiadujemy się, że jedna noc wystarczy, 
by z zapełnionej trybunami i niezliczoną ilością 
krzeseł, marmurowej i twardej areny, urządzić 
wyśmienity miękki tor konkursowy.

— Jutro rano między godz. 6 — 7.30 panot 
wie będą już mogli przejechać tutaj swoje kot 
nie — objaśnia nas jakiś gentleman.

Uspokojony, a jednocześnie zdumiony 
ogromem pracy, jaka ma być w ciągu jednej 
nocy z iście amerykańskim pośpiechem wykot 
nana, poszedłem dalej obejrzeć stajnie, do któt 
rych na czas konkursów sprowadzić mamy zat 

139

BoberTeam - 2019



raz nasze konie, ulokowane dotąd na trzeciem 
piętrze w „Durnland Riding Academy“.

W tym samy budynku „Madison Square 
Garden' znajdują się wygodne boksy, w któ: 
rych każdy koń oddzielnie nieuwiązany, swoi 
bodnie może się poruszać. Jest ich około 600.

Taka sama, jak na arenie, śliska marmurom 
wa podłoga, jest tu wysypana grubo żwirem 
i torfem. Kurytarze wysiane są grubemi dywa: 
nami, koloru ziemi, by koń idąc nie poślizgnął 
się i nie upadl. W ogromnych szklanych bu: 
tłach przygotowana jest dla koni woda o tern: 
peraturze stajennej.

Przeszkody

Zaczęły mnie nęcić stojące na boku prze: 
szkody, więc czemprędzej poszedłem je obej: 
rżeć.

Przypuszczenia moje, robione w kraju przed 
wyjazdem, sprawdziły się co do joty, a nawet 
dokładniej. Przeszkody, nietylko że do londyń: 
skich podobne, lecz jak mnie iv tutejszem biu: 
rze z dumą informowano, zostały nawet wyko: 
nane w londyńskiej „Olympji" i stamtąd, jako 
niedościgły wzór doskonałości, sprowadzone 
do Nowego Jorku.

Jest to jeszcze jednym więcej dowodem, 
że Amerykanie o sporcie przeszkodowym t. zw. 
u nas konkursowym, mają inne niż na Zachodzie 
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Europy pojęcie, skoro nietylko opierają się, lecz 
najdokładniej kopjują cyrkowe wzory angiek 
skiej „Olympji“, na swój teren je przenosząc.

Tudno. Nie we wszystkiem możecie impos 
nować starej Europie, pomyślałem sobie, gdy 
wtem oko moje padlo na znienawidzoną, dobrze 
mi znaną z zeszłorocznych konkursów, przekląć 
tą londyńską „bramkę", która nam, Polakom, 
w „Olympji" tyle nagród zabrała. Zakląłem 
brzydko, nawymyślawszy jej od angielskich 
chorób i poszedłem przywitać stojący na boku 
sympatyczny szary murek, a obok niego zieło^ 
na, piękną, pachnącą „herdę" t. j. żywopłot.

Obie te przeszkody, chociaż nieraz wysokie, 
jednak ogólnie są łubiane przez nas i przez ko? 
nie.

Na zielonej herdzie można robić różne 
kombinacje, a wszystkie są przyjemne. Herda, 
to przeszkoda, którą zwykle stawia się jako 
pierwszą w parcoursie, by naturalnym i pełnym, 
miłym jej widokiem zachęcić konia do skoku. 
Z herdą wogóle, jak z młodą niewiastą, zawsze 
przyjemne towarzystwo.

Dla nas, bractwa koniarzyeskoczków są 
pewne przeszkody, na które lubimy patrzeć. 
Taką gdy ujrzymy, będziemy się jej przyglądać 
długo a miłośnie uśmiechając się do niej, by 
wreszcie dać się porwać namiętnej pokusie bra= 
nia jej niezliczoną ilość razy.

A więc jutro rozpoczynamy bal. Oby był 
przyjemny.
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W dzień zawodów

Gdy o gódz. 6-ej rano xv dniu rozpoczęcia 
się konkursów weszliśmy do „Madison Square 
Garden1, oczom naszym przedstawił się widok, 
podobny do dobrze nam znanego z londyńskiej 
„Olympji".

Marmurową posadzkę pokryto warstwą 
ziemi, trocinami i torfem. Dokoła areny ksztab 
tu elipsy, rozmiarów nieco mniejszych niż 
xv Londynie — (38 kroków szer. i 84 długości)— 
ustawiono u’ koszach zieleń i sztuczne kwiaty, 
które upiększały i ożywiały, niezbyt ładne 
xv konstrukcji, ponure wnętrze budynku.

Jak tv cyrku dokoła areny łoże, za niemi 
14 rzędów krzeseł, a wyżej jeszcze 2 piętra, rów: 
nież po tyleż rzędów miejsc. U góry żelazna 
konstrukcja dachu, oraz nagie, niczem nieprzy: 
kryte, szare, żelazo:betonowe balkony i filary.

Obszedłem wszystkie możliwe zakamarki 
tego budynku, szukając napróżno oddzielnego 
maneżu, niezbędnego do „rozprężania" koni, co 
jest konieczne tuż przed samym wyjazdem na 
arenę, celem rozpoczęcia próby.

„Rozprężenie" oznacza rozruszanie konia, 
który wprost ze stajni, ze stanu spoczynku 
wzięty pod jeźdźca, wykonać ma większy wy: 
sitek.

Każdy kto rozumie pracę mięśni konia, płuc 
i serca, kto zna się choć trochę na treningu ko: 
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nia, szczególnie w przygotowaniu go do skoku, 
wie, że bez rozprężenia nie powinno się wymas 
gać od konia odrazu gwałtownego, większego 
wysiłku.

U7 Europie wszędzie przygotowują dła 
jeźdźców po kilka przeszkód na małym 
chociaż kawałku terenu lub maneżu, gdzie 
można też przed konkursem konia „rozprężyć 1. 
Tu w rozsportowanej Ameryce są innego zda: 
nia i takiego miejsca — niema.

Dla naszych koni, przyzwyczajonych do 
racjonalnego treningu, niemożliwość rozprężę: 
nia stanowi poważne bardzo utrudnienie, tern: 
bardziej, że koni pelnokrwistych prawie nie po: 
siadamy.

Wobec braku odpowiedniego placu, wzglę: 
dnie maneżu, pozwolono nam na trening co: 
dzień rano między 6:tą — 6.45 na arenie, na któ: 
rej odbywać się mają zawody.

To jest znowu coś niespotykanego w Euro: 
pie, gdzie pod groźbą dyskwalifikacji na cały 
czas konkursów, nie wolno konia wprowadzić 
na tor konkursowy.

I słusznie, gdyż konkurs hippiczny jest 
egzaminem jazdy dla jeźdźca, a dla konia spra: 
wdzianem posłuszeństwa i przygotowania go do 
przebywania nieznanego terenu z przeszko: 
darni.

Gdy jest inaczej — nie daje żadnej korzy: 
ści jeźdźcowi, ani też koniowi. Mija się z celem, 
stając się tylko kosztowną cyrkową zabawą.
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Co kraj, to obyczaj.
Wprowadziliśmy też i my konie nasze na 

arenę, gdzie już panował hałas, zamieszanie 
i „bałagan" niemożliwy. Kilkudziesięciu jeźdźs 
ców różnych narodowości, głównie tutejsi gem 
tlemani, amazonki, berajterzy i służba stajenna 
amerykańskich miliarderów, skacze na wszystf 
kie strony, nie pilnując najmniejszego porządku.

Śniadanie
W południe udaliśmy się na śniadanie, wy*  

dane dla uczestników zawodów, przez p. Johna 
Bowmana, prezesa „National Ilorse Show As? 
sociation of America Limited".

IF bogatej sali naszego „Baltmore" przy 
stole ustawionym podkowę zasiadło zgórą 
200 osób z prezydentem miasta Nowego Jorku 
p. Jamesem Walkerem na czele, który — jak 
mówią — ma wielkie szanse zostania przyszłym 
prezydentem państwa.

P. James Walker, człowiek młody i dość 
bogaty, nie wstydzi się bynajmniej tego, że kil
kanaście lat temu, na ulicach największego na 
świecie miasta, którego obecnie jest szanowaną 
głową, sprzedawał gazety. Wspomniał o tern 
w swem przemówieniu.

Woda o smaku Whisky
Alkoholu nie pija, bo jest tu prohibicja, pis 

ją tylko wodę z lodem.
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Jakoż na stole znalazły się butelki z etykiet 
tą: „Apollinaris Minerał Water“.

Nalano nam po pełnym, dużym kielichu. 
Owa złotego koloru woda mineralna dziwnie mi 
przypominała... smak angielskiej „whisky".

Zdumiony sądziłem, że jestem w błędzie. 
Spojrzałem na moich sąsiadów Holendrów, któt 
rych znam dobrze, jako łudzi mających też 
wstręt do... wody. Lecz tu o cudo. Zaszła jat 
kaś dziwna zmiana. „Apollinaris" znikała przet 
rażliwie szybko, a tylko stojące przed moimi sąt 
siadami puste butelki, świadczyły o długiej ab; 
stynencji, lub o wielkiem pragnieniu.

Dobra ta „mineralna woda", działając zbat 
wiennie na żołądek, rozpromieniła wnet oblicza 
wszystkich gości, szczególnie gospodarzy, któt 
rzy zaśmiewali się, słuchając świetnej sportot 
wotpolityczno = humorystycznej mowy prezyt 
denta miasta.

Zawody
Już o godz. 9tej dnia 22. XI, w pałacu sport 

towym „Madison Square Garden", otworzono 
doroczne święto konia. Biorę do rąk gruby, 
265 stron druku liczący, oficjalny katalog 4hej 
wystawy koni, mającej trwać 6 dni.

Z pośród niezliczonej ilości przeróżnych 
pokazów koni, zależnie od rasy, typu i przeznat 
czenia, program wystawy podzielono na t. zw. 
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„clasy“, których jest 194. Koni zapisanych ogó*  
leni zgórą 600. Ponieważ wieczorem rozpoczy: 
namy pierwszy konkurs, a jesteśmy bezpośred
nio zainteresowani przedewszystkiem tern, co 
nas się tyczy, w grubym katalogu wyszukuję 
program skoków przez przeszkody. Jest ich 
cala masa. Jedne z nich t. zw. wojskowe, któ: 
rych jest tylko 4, reszta zaś to konkursy otwar: 
te dla wszystkich. A więc dnia 22. XI dwa: 
o godz. 20: ej i o 21.30. Dnia 21. XI dwa: o godz. 
17.20 i o 20:ej. Dnia 24. XI dwa: o godz. 
17.30 i o 22.35. Dnia 25. XI trzy konkurs 
sy: o godz. 14sej, o 20.50 Puhar Narodów, 
i o 22.50. Dnia 26.XI aż pięć konkursów: o godz. 
11.45, o 14sej, o 20sej, o 21.50 i o 22.35, i wreszs 
cie dnia 27.XI dwa konkursy: o 9.40 i o 15.30. 
Razem 16 konkursów, w których możemy uczes 
stniczyć. Zdecydowaliśmy jednak jeździć tyk 
ko w dziesięciu, by nie przemęczyć naszych ko: 
ni i tak po długiej podróży morskiej niewypos 
czętych. Siły i nerwy naszej drużyny, jeźdź: 
ców i koni, chciełiśmy zachować szczególnie na 
walną rozprawę o „Puhar Narodów", którego 
zdobycie wymaga największego wysiłku woli, 
mięśni i nerwów. Próba ta zwykle decyduje 
o bezwzględnem pierwszeństwie jednej z dru: 
żyn. Dzień ten miał przyjść w czwartek 25 listo: 
pada.

Tymczasem rozejrzawszy się dokładnie 
w programie, uderzyła mnie, szczególnie w kom 
kursach wojskowych, niewspółmierna, na nie: 
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korzyść zaproszonych gości, konkurencja z ?7o« 
ścią jeźdźców i koni gospodarzy.

W cyfrach rozkład sil przedstawiał się na*  
stepu jąco:

6 obcych drużyn wojskowych (po 3 ofic. 
i 6 koni, Iliszpanja 5, gdyż jeden koń padł im na 
okręcie) 18 oficerów, 35 koni.

1 drużyna wojskowa Stanów Zjednoczo*  
nych 5 oficerów, 12 koni.

Oficerów armji Stanów Zjednoczonych 
z oddziałów i szkól wojskowych oraz oficerów 
rezerwy 9, 16 koni.

Razem 32 oficerów, 63 konie, z czego na 
Stany Zjednoczone wypada 14 oficerów 
i 28 koni.

Wieczorem pierwszego dnia zawodów, na 
godzinę przed rozpoczęciem konkursu, wpas 
dliśmy na arenę obejrzeć i „powąchać" prze' 
szkody, jak to zwykle czynimy, obchodząc na 
piechotę cały parcours. Każdy z nas pozornie 
spokojny, podchodzi zwolna do pierwszej przet 
szkody, którą jest połowy plot t. zw. z włoska 
„stacjonata". Dalej ciągną mnie ku sobie stos 
jące w szeregu trzy przeszkody. Paskudna 
rzecz. Jedna za drugą ustawiona na odlegości 
8 kroków. Każda z tych trzech przeszkód sklat 
da się z trzech drążków zawieszonych wysoko 
nad ziemią jeden tuż pod drugim. Tego rodzaju 
wisząca przeszkoda jest trudna gdyż nie posiada 
spodu. Następnie po zakręcie, na przekątni, 
spotykam wysoki, u szczytu bardzo cienki mur, 
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a za nim wyrasta zielona „herda“ t. j. żywopłot, 
schowany w bardzo szerokim „oxerze“. Na za- 
kręcie w lewo, na krótkiej ścianie maneżu, zno
wu niebielona stacjonata, która była pierwszą 
przeszkodą, poczem bardzo szeroki „triple- 
barre“. Wreszcie parkan bielony i ostatnia, fas 
talna, będąca przeszłego roku naszem najwiek- 
szem zmartwieniem, londyńska bramka. Na 
każdej z przeszkód, oprócz połowęj stacjonaty 
leżą cieniutkie centymetrowej grubości, krót' 
kie 3 połączone w jedną długość listewki. Są to 
t. zw. „takiety“, które, za najlżejszem dotknie- 
ciem a nawet dmuchnięciem, spadają, dając 
w konkursie od każdej przeszkody pól karnego 
punktu. Strącenie całej przeszkody, lub tylko 
jednej jej części przedniemi nogami daje 4 kar? 
ne punkty, tylnemi 2, wyłamanie, lub odmowa 
skoku 1 karny punkt.

Każda przeszkoda ma z boków zagrody 
uniemożliwiające w dużej mierze wyłamanie 
t. j. objechanie przeszkody, co jak mówiłem, 
daje 1 karny punkt. Dla jeźdźca jest to wielką 
pomocą i ułatwieniem w wypadku, gdy nie mo*  
że, lub nie umie zmusić konia do posłuszeństwa. 
My byśmy chętnie za tę pomoc podziękowali.

Wysokość przeszkód 140 cm. Na przebyć 
cie całego parcoursu, wynoszącego około 430 
kroków, przeznaczono 2 minuty czasu, czyli 
tempo nie gra tu najmniejszej roli, gdyż nawet 
kłusując wystarczy Pb minuty.

Przypomniała mi się londyńska „Olympja“, 
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którą tu usiłowano najdokładniej skopjować. 
Katalog, podział na „classy", przeszkody, tam 
kiety, zagrody, nawet normę czasu wprowadzom 
no tę samą. Lecz, gdy o godz. &ej wieczorem 
rozpoczęto konkurs, zabrakło angielskiej ogromm 
nej rutyny, punktualności i porządku. Techm 
niczna organizacja okazała się znacznie gorszą. 
Przedewszystkiem brak dziennego szczegółom 
wego programu, według którego jeźdźcy mają 
z góry ustaloną kolejność występu, dawał się 
bardzo we znaki. Nie wiadomo było kiedy kto 
ma wyjechać, kiedy siodłać konia, na kiedy jem 
go i siebie przygotować. Stąd przy bramie, prom 
wadzącej na arenę, stale panował tłok kilkunam 
stu jeźdźców czekających swej kolejki. Do pom 
rządku też nie przyczyniała się miejscowa służm 
ba przedsiębiorstwa „Madison Square Garden11, 
która w stosunku do cudzoziemskich oficerów 
odnosiła się nader poufale.

Każdy koń otrzymał białą z numerem tam 
bliczkę tekturową, którą jeździec przed wy jam 
zdem umieszczał na swoich plecach, lub zawiem 
szal za pasem. Zamiast zawiadamiania publiczm 
ności świetlnemi, lub innemi znakami, ogłaszano 
numer jeźdźca przez tubę, co cudzoziemca niem 
znającego języka, nie może szybko i dokładnie, 
zorjentować. Karne punkty, względnie rezulm 
taty każdego jeźdźca, też nie były publicznie 
wykazywane. Jednem słowem techniczna orgam 
nizacja szwankowała. Zato dopisywała publiczm 
ność.
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Panie w wieczorowych strojach, panowie 
we frakach, zapełnili wszystkie loże i lepsze 
miejsca.

Rozpoczął się konkurs. Za każdym uda*  
nym skokiem konia — burza oklasków.

Jedne subtelne i delikatne, płynące z pięk> 
nych rączek urodziwych Amerykanek, jak po: 
calunki muskają twarz i ucho jeźdźca. Inne, 
męskie, mocniejsze, jakgdyby poufale klepią po 
ramieniu. Wreszcie od czasu do czasu gwizd 
galerji oznacza najwyższy zachwyt i zadowolę: 
nie biedniejszej publiczności amerykańskiej.

Oklaski — i koń
Lecz wytłumacz to koniowi, gdy jemu zda: 

je się, że gmach cały wali się na niego, że za 
chwilę stanie się coś okropnego, coś przed czem 
chcialby się schronić.

Kto może wiedzieć co w takich chwilach 
roi się we łbie kawaleryjskiego konia, nieprzy: 
zwyczajonego do nocnych, cyrkowych wystę: 
pów. Wszystko może mu przyjść do głowy — 
tylko nie spokój, od którego dużej mierze za: 
leży wykonanie pewnego i „czystego" skoku.

A tu na każdej przeszkodzie leży sobie spo: 
kojnie złośliwa „takieta", czekając dotknięcia, 
by cicho i lekko jak piórko spłynąć na ziemię, 
a w postaci karnego punktu na papier sędziego. 
Na taką przeszkodę jadę wolno i ostrożnie, jak 
lis skradając się do skoku, i skaczę przez nią 
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z lękiem bojąc się dotknięcia „takiety“ jak za*  
razy. Jakże inaczej zachowuje się jeździec 
w terenie, lub jadać na odkrytej arenie w kom 
kursie urządzonym bez takiet. Tu ruch i życie, 
rozmach i tempo. Dlatego „takiety“, zdaniem 
mojem, nie mają racji bytu w konkursach, gdyż 
robią jeźdźca do przesady ostrożnym, zmuszam 
jąc go do wyliczania każdego skoku, a moment 
odskoku zupełnie dokładnie przewidzieć można, 
jadąc tylko w matem tempie.

Nie należy zapominać, że najważniejszą za? 
letą konia jest jednak jego szybkość posuwania 
się, kontrolowana oczywiście przez jeźdźca. 
Lecz przejdźmy do konkursu, który się właśnie

Jeden z najlepszych jeźdźców francuskich, por. Clavć
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skończył. Z pośród 63 koni w pierwszym kom 
kursie „clasa“ 190, przeznaczonym tylko dla ko: 
ni wojskowych, czysto nie przeszedł żaden. 
Z jedną strąconą takietą było koni cztery, w tern 
moje dwa: „Unigeno“ i „Jacek“. Stanęliśmy 
do rozgrywki, a ostateczne rezultaty były nastę: 
pujące:

1. Francja por. Folongue na klaczy „Lab 
tue“ — puhar.

2. Kanada kpt. Tatę na wal. „Black Prim 
ce“ — wstęga honor.

3. Polska, rtm. Królikiewicz na wal. „Ja: 
cek“ — wstęga honor.

4. Belgja, por. Misonne na kl. „Keepsa: 
ke“ — wstęga honor.

Bez miejsca: Hiszpan ja, Holandja, Stany 
Zjednoczone.

W czasie przerwy odbyły się pokazy baterji 
16 płk. artyl. poi., poczem o godz. 22.30 rozpo: 
czai się drugi konkurs „clasa“ 159.

Na arenie, ze stacjonat koloru naturalnego, 
tym razem bez takiet, ustawiono zamknięty 
„fix“ czworobok, długości i szerokości 9 kroków, 
wysokości 140 cm. Obok w pobliżu jedną prze: 
szkodę, złożoną z trzech zawieszonych nad so: 
bą drążków. Zadanie polegało na tern, by do 
czworoboku wskoczyć i wyskoczyć, następnie 
zawrócić, wskoczyć do środka ponownie, we: 
wnątrz konia zatrzymać, lub skręcić i boczną 
ścianą w innym kierunku wyskoczyć, poczem 
podjechać do stojącej na boku przeszkody i za:
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Kpt. Brabandćre, jeden z najlepszych jeźdźców belgijskich, zdo
bywca „Grand Prix de la Ville de Nice“ 1926 r.

trzymawszy konia, ręką jeden górny drąg strąs 
cić, a przez resztę przeskoczyć. O rezultatach 
miał decydować sąd jury, który brał pod uwagę 
szybkość wykonania i czystość skoku, licząc, 
jak się później okazało, nawet stuknięcia o przez 
szkodę, co nigdy nie jest praktykowane, tem? 
bardziej, jak w tym wypadku, na przeszkodach 

t. zn. stałych.
Z pośród 56 koni czysto przeszły tylko 

3 konie, dwa nasze ,,Jacek“ i „Redgledt" oraz 
jeden koń amerykański. Czas naszych koni był 
rekordowy. W rezultacie przyznano nagrodę 
l por. Szoslandowi na „Redgledt".
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Drugim byl por. ameryk. na „Dick”.
Trzecim byl por. Treminville na „Nacelle“.
Czwartym byl kpt. hiszp. Trujillos na „Te: 

nersi:Pronto”.
Morinus nie chodził. Jadać na „Unigeno” 

upadlem z nim na przeszkodzie, potłukłszy się. 
Następnie wyjechałem na „Jacku“, któremu 
w myśl tamtejszych prawideł konkursowych, 
policzono stuknięcia o przeszkodę i z tej przy: 
czyny mimo czystego parcoursu żadnej nie przy: 
znano nagrody. Konkurs zakończono puźno 
w noc kolo godz. Tszej.

Następnego dnia o godz. 17.20 w trzecim 
konkursie „classa” 152, dla koni hunterów śred: 
niej wagi, noszących do 180 funtów ang., z po: 
śród 24 zapisanych koni (z obcych drużyn tylko 
nasza brała udział za wyjątkiem „Morinusa”), 
jedynie „Jacek” podemną przeszedł konkurs 
bez błędu. Zdawałoby się, że nagroda pierwsza 
go nie ominie. Tymczasem po skończonym kom 
kursie, kazano nam zdjąć z koni siodła. Sędzio: 
wie oglądali każdego konia, badając jego ex: 
terieur. Czułem, że szanse Jacka gwałtownie 
spadają. W rezultacie i w tej próbie Jacek po: 
został bez wyróżnienia.

O godz. 8:ej wieczorem znowu braliśmy 
udział w czwartym z kolei konkursie „classa” 
192, otwartym tylko dla 62 koni wojskowych.

1 nagrodę zdobywa Francja por. Fremim 
yille na wal. „Pair II”, kubek;
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II nagrodę zdobywa Francja por. Folongue 
na kl. „Reveuse“, kubek;

III nagrodę zdobywa Polska por. Szosland 
na wal. „Redgledt“, kubek;

IV nagrodę zdobywa Hiszpanja kpt. Trujib 
los na wal. „Zalamero", wstęga honor.

Bez miejsca Belgja, Ilolandja, Kanada i St. 
Zjednoczone.

Trzeciego dnia konkursów, rano o godz. 
6-ej, udaliśmy się do koni, by je przejechać na 
wolnej o tej porze arenie. Przedewszystkiem 
należało koniecznie niektóre konie trochę „pod; 
harować",*)  gdyż od dwu dni nie rozprężane 
przed konkursem, zaczęły iść nisko, lekceważąc 
sobie przeszkody. Szczególnie trudna bramka 
londyńska zaczęła nam się przypominać i być 
dla nas groźną. Konie strącały ją coraz częściej. 
Następnie po poi. o godz. 5.30 w piątym kom 
kursie otwartym dla wszystkich „classa" 169 
część druga, major Toczek na „Hamlecie" zdo- 
bywa II nagrodę.

*) Borowanie jest to uderzenie konia po nogach spe
cjalnym ukrytym przyrządem, w chwili gdy koń znajduje 
się nad przeszkodą; ma to na celu zmuszanie konia do pod
ciągania nóg. Zwykle czyni się to bezpośrednio przed bie
giem, oddziałując w ten sposób na pamięć zwierzęcia.

I nagrodę otrzymuje Belgja por. Misonne 
na „Keepsake";

III nagrodę otrzymuje Belgja kpt. Mesmas 
ckers na „Hands Up“;

IV nagrodę otrzymuje Belgja por. Brabam 
dere na „W eroniąue".
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Kpt, Cavanillas (Hiszpanja)

Morinus nie chodził.
Wieczorem o godz. 10.35 szóstymi z ko~ 

lei konkursie parami „classa" 171, w którym 
wzięliśmy niepotrzebnie udział, nie mieliśmy 
szans, gdyż nigdy przedtem konie nasze w pary 
dobrane i zgrane ze sobą nie były. Poszedł więc 
„Hamlet" z „Redgledt‘em" „Jacek" z „Fawory
tem" i „Unigeno" z „Morinusem". W rezultat 
cie w tym konkursie zostaliśmy bez miejsca 
wraz z Kanadą i Idolandją.

I nagrodę otrzymała para Francuzów;
II nagrodę otrzymała para Belgów;
III nagrodę otrzymała para St. Zjednocz.;
IV nagrodę otrzymała para Hiszpanów.
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Puhar Narodów
Nadszedł wreszcie czwartek 25. XI, wielki 

dzień walnej rozprawy o wojskową najświete 
niejszą nagrodę sezonu „The International Mi~ 
lit ary Trophy", zwaną wszędzie w Europie „Pm 
harem Narodów". Zdobycie tej nagrody jest 
marzeniem każdej drużyny wojskowej, gdyż 
wysuwa ją to bezsprzecznie na pierwsze miej' 
sce z pośród wszystkich drużyn biorących udział 
w zawodach.

Każda drużyna składa się z trzech oficerów 
i tylko 3 koni. Trudny parcours powtarzać 2 ra~ 
zy, a najmniejsza ilość karnych punktów 3 jes 
źdżców każdej drużyny, w obydwu turach zlb 
czorta, decyduje o pierwszeństwie.

Olbrzymie afisze głosiły, że dnia 25. XI 
o godz. 8.50 do walki decydującej staną następ 
pujące „Teams", t. j. drużyny: Stany Zjedno= 
czone, Kanada, Francja, Belgja, Holandja, His z? 
pan ja i Polska.

Przypadający na czwartek dzień „Święta 
Dziękczynienia" sprawił, że wszystkie miejsca 
rozkupiono zawczasu.

Każda drużyna do ostatniej chwili, sekret 
cie ukrywała skład swych koni mających wieś 
czorem wystąpić.

Major Toczek i por. Szosland mieli wybór 
łatwy. Pierwszy zdecydował się oczywiście na 
„Hamleta", drugi zaś na „Redgledt‘a“. Ja przez 
cały dzień bilem się z myślami, nie wiedząc, któt 
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tego z mych koni mam dosiąść. Czy łatwiejsze? 
go do prowadzenia, lecz zato mniej pewnego 
w skoku „Unigeno", czy też nieobliczalnego, 
bardzo trudnego do prowadzenia na parcoursie 
„Jacka".

Aż do samego wieczora, prawie do chwili 
rozpoczęcia się konkursu, nie wiedziałem, który 
z mych koni dopełni składu naszej drużyny. 
Major Toczek proponował mi swego doskona? 
tego „Faworyta", lecz na koniu tym nigdy w ży? 
ciu nie siedziałem. Nie znałem jego ruchów.

Krótko przed rozpoczęciem konkursu po? 
szedłem do stajni u koni szukać natchnienia. 
W podziemiach „Madison Square Garden" pa? 
nowalo gorąco i niemożliwa duszność. Brak 
świeżego powietrza męczył płuca naszych zwie? 
rząt, przyzwyczajonych do obszernych chłód? 
nych stajen. „Unigeno" spocony stal bez ruchu, 
robiąc bokami. „Jacek", jak sfinks, z obwisłą 
ze starości dolną wargą, klapiąc nią tylko od 
czasu do czasu, trwał w nieruchomej zadumie, 
zmrużywszy swe krwawe ślepia; wreszcie, pra? 
wie zdecydowany że jego wybiorę, poszedłem 
na widownię przywitać się z siedzącym w loży, 
ze swą małżonką, posłem Rzplitej w Waszyng? 
tonie p. Ciechanowskim, będącym w asyście 
konsula generalnego w New?Yorku p. Dr. Grusz? 
ki wraz ze swym personelem.

Podzieliłem się moją decyzją z panią mini? 
strową prosząc, by jeszcze zechciała mnie w niej 
upewnić.

158

BoberTeam - 2019



Srebrna moneta, małą rączką trzykrotnie 
rzucona do mej czapki, zdecydowała każdoram 
zowo że mam jechać na Jacku.

Ciężar spadl mi z głowy. Tuż obok w loży 
siedząca jakaś piękna Amerykanka przypadkom 
wo odsłoniła swe zgrabne kolanko. To mi dom 
dało otuchy. Byłem dostatecznie nastrojony 
by zwyciężyć!

Tymczasem ustawiono przeszkody. Parm 
cours taki sam, jak pierwszego dnia: Stacjonam 
ta, 3 przeszkody w szeregu na 9 kroków, mur, 
oxer, stacjonata, triplembarre, parkan i londyńm 
ska bramka.

Czas był iść do koni.
Przed rozpoczęciem konkursu, każda drum 

żyna w całości we trzech wyjeżdżała na arenę, 
defilując przed sędziami i publicznością, poczem 
kolejno każdy z członków drużyny rozpoczynał 
konkurs.

Pierwsi pojechali Francuzi:
Por. Freminuille na „Paire 11“;
Por. Folongue na „Laitue“;
Por. Clave na „Nevermore“.
Drudzy Belgowie:
Kpt. Mesmąckers na „As de Pique“;
Por. Brabandere na „Acrobate“;
Por. Misonne na „Keepsake“.
Hiszpanie:
Kpt. Lopez de Letona na „Carliste“;
Kpt. Marques de les Trujillos na „Załam 

mero“;
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Kpt. Cabanillas na „Barrote".
Drużyna Kanadyjska:
Major Timmis na „General Toby“;
Kpt. Tatę na „Black Prince";
Por. Eliot na „Athol".
Piąta — drużyna Elolenderska: 
Kpt. Labouchere na „Gamin“;
Kpt. de Krujff na „Roland";
Por. Colebrander na „Gaga“.
Siódma — drużyna Stanów Zjednoczonych.
Jako szósta z kolei drużyna, wyjechaliśmy 

na arenę, objeżdżając ją dokoła stępem. Teraz 
dopiero rozejrzałem się po widowni zapełnionej 
dziesięciotysięcznym tłumem eleganckiej pus 
bliczności. IF lożach obecni ambasadorowie 
i reprezentanci wszystkich obcych państw. 
Każdego z nas śledzi 10.000 par oczu, a wśród 
nich nierzadko, w polski mundur wpatrzone, 
rozpromienione oczy naszych rodaków, którzy 
Ojczyzny swej wolnej może nie widzieli.

W najjaśniejszych swych marzeniach nie 
przewidywali oni możliwości naszego zwycięż 
stwa. IF oczach ich taił się lęk przed tak do*  
skonała konkurencją. Taiła się też nadzieja, że 
uda się nam jednak wywalczyć miejsce honoro
we, godne polskiej tradycji jeździeckiej.

Pomyślałem o kraju. Daleko za oceanem 
czekacie na pierwszą wieść, na suchą radjoteles 
graficzną notatkę: „Polacy na takiem a takiem 
miejscu"...
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Ponad tłumem, w szeregu siedmiu flag, ja: 
śniala wspanialemi kolorami, nasza amaranto: 
wotbiala chorągiew narodowa, podniecając nas 
do zwycięstwa.

Po chwili zjechaliśmy, a mjr. Toczek na 
„Hamlecie1 zaczął pierwszy.

W korytarzu za areną, siedząc na „Jacku”, 
nie chciałem patrzeć jak jedzie, słyszałem tylko 
grzmot oklasów powtarzający się co chwilę. 
Zrozumiałem, że idzie mu dobrze. Gdy skorb 
czyi z jedną tylko takietą t. j. połową karnego 
punktu odetchnąłem. Rozpromienionego od
prowadzała do mnie na korytarz burza okla: 
sków widowni.

Drugi pojechał por. Szosland na „Red: 
gledfcie”. Znowu nie patrzyłem, słysząc i tym 
razem przerywaną burzę oklasków i okrzyków, 

• aż wreszcie po długiej chwili wraz z przeraźlb 
wym rykiem, dochodzącym do moich uszu, 
z areny zjeżdża Szosland mając parcours bez 
błędu.

Kołej na mnie. Wjeżdżam na „Jacku“, trzy: 
mając „za mordę” to dzikie, rozszalałe zwierzę, 
które idąc na przeszkodę szczeka jak pies i tyb 
ko patrzy, jakiegoby mi spłatać figla. Zdaje mi 
się, że jestem spokojny, choć uwaga moja i ner: 
wy napięte kolosalnie. Na drugą przeszkodę 
idąc „Jacek” na swój sposób wyrwał mi się i za: 
brał ją przodem, co dało mi 4 karne punkty. 
Włosy stanęły mi na głowie, oczy pot zalewa, 
bo oto przedemną na osiem kroków „pinerola”,
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a za nią trzecia. Reguluję go momentalnie i da: 
lej kończę już bez błędu.

W pierwszej turze mamy zatem 4T karnego 
punktu, a więc lepiej od Francuzów, najgroź: 
niejszych naszych konkurentów. Tymczasem 
jesteśmy pierwsi.

Po nas pojechali Amerykanie, których oba: 
wiać się nie trzeba było.

Wkrótce po raz wtóry wyjechali znów 
Francuzi, którzy nie spodziewając się drugiego 
miejsca w pierwszej turze, stracili mocno na 
fantazji. Nerwy ich nie wytrzymały, pojechali 
bez głowy, robiąc we trzech 23 błędy.

Belgowie też zarobili masę błędów. Dalej 
nie lepiej szło Kanadzie, Holandji, Hiszpanji 
i Stanom Zjednoczonym.

Gdy ponownie przyszła kolej na nas, pierw: 
szy wyjechał mjr. Toczek. Stoję i słucham. 
Lecz cisza i jakieś niewyraźne okrzyki docho: 
dzące słabo z areny, zaniepokoiły mnie bardzo. 
Boję się wyjrzeć. Krótkie chwile ciszy, świad: 
czące o niepowodzeniu, są dla mnie męką okrop: 
na. Wreszcie z areny zjeżdża mjr. Toczek czar: 
ny z rozpaczy. Nie pytam go o nic. Na twa: 
rzy jego maluje się dwa „przody", jeden „zad" 
i dwie „takiety". Razem 11 karnych punktów.

Tymczasem por. Szosland kończy już par: 
cours mając 4T. karnego punkta. Wjeżdżając 
na arenę, jako trzeci, prędko zliczam wszystkie 
nasze dotychczasowe punkty i widzę, że mamy 
ich dotąd 20, a więc dużo mniej niż Francuzi. 
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Jednak wystarczy bym zrobił dwa „przody" 
i jedną takietę, a będziemy zgubieni. Na„Jacku“ 
nie jest o to tak trudno. Zbliża się decydująca 
chwila. Zwycięstwo, lub przegrana wisi na wio: 
sku. Na widowni naprężenie kolosalne.

Jacek idzie mi dobrze. Raz po raz próbuje 
mi się wyrwać, lecz pilnuję go jak śmiertelne: 
go wroga. Ryk, wrzask i gwizd powtarzany za 
każdym skokiem, podnieca jego zwarjowany 
temperament. Wreszcie kończę parcours, ma: 
jąc jedno „wyłamanie" i jedną strąconą takie: 
tę — razem półtora karnego punktu. Zjeżdżam 
z areny cały mokry od wysiłku.

Mego „śmiertelnego wroga" — Jacka, któ: 
remu ślepia zaszły krwią, glaszczę po szyi jak 
najmilszą kochankę.

Po chwili tuby megafonu ogłaszają tysiącz: 
nym widzom zwycięstwo Polski — karnych 
punktów 21 i 1k.

Druga Francja karnych punktów 28.
Trzecia Belgja karnych punktów 31 i */«.
Czwarte Kanada karnych punktów 32 i Yt. 
Piąte Holandja karnych punktów 38. 
Szósta Hiszpanja karnych punktów 57. 
Siódme U. S. A. karnych punktów 60 .
Wszystkie drużyny z naszą na czele 

wjeżdżają na arenę. Orkiestra gra polski hymn 
narodowy. Publiczność wstaje z miejsc.

Jadę jakby zmrożony dreszczem wzruszę: 
nia. Szalona radość i duma zalewa serce, coś 
dławi pod gardłem.
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Patrzę na twarze znajomych Polaków. Po
liczki ich płoną — usta — uśmiechnięte.

Wołają coś ku nam, przesyłają znaki rę? 
koma.

Chwila której nikt z nas w życiu nie za? 
pomni.

Wkrótce dziesiątki miljonów dzienników 
rozniesie po całych Stanach Zjednoczonych 
wieść o zwycięstwie polskich jeźdźców.

Tłum szaleje. Oklaskom niema końca. Za? 
chwycona galerja, gwiżdżąc, ogłusza mnie zuf 
pełnie.

General Ilenri T. Allen, pod którego do? 
wództwem w czasie wojny światowej, jeden 
z trzech dzisiejszych naszych zwycięzców, Jas 
cek, odbył w armji okupacyjnej służbę, przypiął 
naszym koniom niebieskie wstęgi (oznaka pierws 
szej nagrody) a nam wręczył dla M. S. Wojsk, 
nagrodę honorową, ofiarowaną przez amerys 
kański „Jockey Club“.

Jest to ciężka, duża srebrna taca (wartości 
około 500 dolarów) a na niej przymocowane 
4 podkowy najlepszych czterech koni wyścigos 
wych, które w r. 1926 zaliczone zostały do 
Champjonów Ameryki.

Następnego dnia 26. XI. przed południem 
o godz. 11.45 wzięliśmy udział w ósmym z kolei 
konkursie.

Z pośród 52 koni nagrody otrzymali:
I. Francja por. Freminville na klaczy Nas 

celle.
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Po /.dobyciu Puharu Narodów (International Military Trophy) w New-Yorku
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II. Polska rtm. Królikiewicz na wal. Jacek.
III. Polska mjr. Toczek na wal. Faworyt.
IV. Ameryka jeździec cywilny.
Bez miejsca: Belgja, Holandja, Kanada i HP 

szpan ja.
O godz. 8>ej wieczorem odbył się dziewiąty 

konkurs classa 180, o największą nagrodę pie? 
niężną 1000 dolarów, t. zw. „Jumper Stake“, do 
którego wpisowe za jednego konia wynosi nie? 
wiele, bo tylko 50 dolarów.

Jest to zupełnie niezły interes, gdyż od 60 
zapisanych koni, do kasy wpływa z samego wpP 
sowego 3.000 dolarów, z czego 1000 przeznaczo' 
ne na nagrody.

I. nagroda cywilny jeździec Ameryka.
II. nagroda cywilny jeździec Ameryka.

III. nagroda oficer amerykański.
Ostatniego dnia zawodów 27. X/ nie bra^ 

liśmy już udziału w konkursach. Zjawiliśmy się 
jednak na arenie raz jeszcze. Wszystkie drużyn 
ny konno, ustawione w jeden rząd, salutowały 
narodowy hymn Stanów Zjednoczonych, a je*  
den z naszych kolegów, Holender kpt. Labou*  
chere, władający językiem angielskim, w na*  
szem imieniu podziękował prezesowi zarządu 
wystawy p. Bowmanowi za wspaniałe przyjęcie 
i serdeczną gościnność, jaka nas spotkała na 
wielkiej ziemi amerykańskiej.

Zjechawszy po raz ostatni z areny, ode? 
tchnęliśmy nareszcie swobodnie od wielu dni, 
od chwili wyjazdu z Polski. Mieliśmy już za 
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sobą szczęśliwie dla nas zakończony pierwszy 
występ w groźnej ojczyźnie Wuja Sama.

Po raz pierwszy, chociaż zmęczeni i niewy*  
spani od szeregu dni, lekko i wesoło zeszliśmy 
do naszych koni. Tu panował tłok ciekawej 
publiczności, oglądającej niepokaźnych zwy*  
cięskich czworonogów z za oceanu. Szczególnie 
Polon ji zebrała się wielka gromada.

Biedne zwierzęta wycierpiały się niemniej 
od nas.

Od chwili rozpoczęcia zawodów wprowa*  
dzone do podziemi, aż do końca nie ujrzały 
światła dziennego ani świeżego powietrza nie 
zaznały ich płuca. Wydechy 600 koni stojących 
w jednej hali, oraz stale funkcjonujące central*  
ne ogrzewanie (mimo, że mjr. Toczek każdy do*  
strzeżony kaloryfer własnoręcznie zamykał), 
podniosło i tak już duszną temperaturę, czyniąc 
ją wsprost niemożliwą dla płuc. Konie nasze, 
przyzwyczajone do chłodnych i przewiewnych 
stajen, miały stale przyśpieszony oddech robiąc 
wrażenie chorych, zmęczonych zwierząt.

Przytem niemożliwość przygotowania koni 
tuż przed samym konkursem, nie mogła wróżyć 
nam pomyślnych rezultatów. Jedynie kilkana*  
ście kroków kłusa po gładkim, wąskim koryta*  
rzu stajennym przykrytym chodnikiem, by koń 
prowadzony nie poślizgnął się, miało służyć za 
cale rozprężenie. W ogóle warunki, w jakich 
nam się udało uzyskać wymienione sukcesy, by*  
ly dla nas specjalnie trudne i nienormalne.
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Nasi poczciwi chłopcy luzacy: St. szwol. 
Bieńkowski st. ul. Żygadlo i kanonier Drab, z ca= 
lem poświęceniem i oddaniem opiekowali się 
końmi. Kładli się spać przy koniach późno w noc 
około 2tgiej nad ranem, gdy wszystkie zabiegi 
i masaże naszych czworonogich towarzyszy byt 
ly ukończone. Przeżywali wrażenia i emocje 
razem z nami. Swoją sumienną pracą przyczyt 
nili się też do naszych sukcesów, które w cyt 
frach przedstawiają się następu jąco:

Mjr. Toczek: I — II na „Hamlecie", III na 
„Faworycie".

Rtm. Królikiewicz: I — II — III na Jacku, 
IV na „Unigeno".

Por. Szosland: I — I — III na „Redgledt".
Puhar Narodów, który zdobyliśmy we 

trzech, zostaje własnością naszego M. S. Wojsk.
Por. Szosland do Illtej nagrody otrzymał 

kubek.
Najsilniejszą konkurencją dla nas, ze wzglęt 

du na materjal koński, byli bezsprzecznie Frant 
cuzi, którzy wraz z Belgami, Kanadyjczykami 
i Amerykanami przybyli wprost z Kanady. 
Świetne konie Francuzów, przeważnie „Anglot 
Normany", jako „skoczki" są bodaj czy nie 
lepsze od angielskich, irlandzkich i amerykańt 
skich. Dłuższy pobyt na lądzie wpłynął dodatt 
nio na ich kondycję i mimo konkursów w Tot 
ronto, gdzie zresztą chodziły doskonale, czuły 
się o wiele pewnie j na nogach, niż nasze.

Znając te konie nie od dzisiaj, z konkursów 
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nice jskich, włoskich i angielskich, obawiałem się 
tej konkurencji jeszcze w kraju, przed wy*  
jazdem.

Jeden z członków fr. drużyny por. Clave 
jest rutynowanym i najwytrawniejszym jeźdź*  
cem francuskim, dwaj inni o wiele już słabsi.

Konie Francuzów ogromnie respektują prze*  
szkody. Widać, że „naskakiwane" są na lince, 
na martwych niespadających „fix“ przeszko*  
dach, lub też t. zw. „springgartenach“, pędzo*  
ne dobrym galopem.

Drugim bardzo poważnym przeciwnikiem 
dla nas byli od szeregu lat znani, najwybitniejsi 
jeźdźcy belgijscy, dosiadający świetnych koni, 
sławnych jak ich właściciele: kpt. Mesmackers, 
por. Misonne i por. Brabandere, zdobywcy wie*  
lu nagród w najpoważniejszych zawodach Euro*  
py-

Hiszpanie, których postawiłbym na trze*  
ciem miejscu, nie mieli szczęścia. Jeżdżą wszak*  
że umiejętnie na dobrze przygotowanych ko*  
ni ach.

Holendrom też się nie wiodło. Przytem ce*  
luja oni raczej w sztuce jazdy maneżowej. 
W jeździe połowęj połączeniu ze skokami, nie 
stoją zbyt wysoko. Brak im temperamentu 
i życia.

Podobnie do Anglików jeżdżą Kanadyjczy*  
cy przewyższając w tej sztuce mniej utalento*  
wanych Amerykanów. Konie ich są znacznie 
lepiej ujeżdżone, „naskakane“ i opanowane. 
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Jedni i drudzy mają świetny typ konia wojsko? 
wego wyhodowanego ze skrzyżowania pełnej 
krwi angielskiej z półperszeronem.

Publiczność amerykańska jest niezwykle 
sportowa i sympatyczna. Niema u niej szowi? 
nizmu. Z jednakowym aplauzem przyjmuje wy? 
niki tak cudzoziemców jak i swoich.

Należy nadmienić, że koszta podróży całej 
drużyny wraz z końmi z Warszawy do New 
Yorku i z powrotem, kolejami i okrętem, jak 
również nasze utrzymanie na miejscu w pierw? 
szorzędnych hotelach, jako też umieszczenie or? 
dynansów i koni, pokrywał całkowicie zapra? 
sza jacy nas komitet amerykańskich konkursów.

Od chwili, kiedy wyszedłszy z okrętu pierw? 
sze nasze kroki stawialiśmy na ziemi amerykań? 
skiej, aż do ostatnich w kierunku portu i Europy, 
opiekowało się nami serdecznie wiele osób New? 
Yorskiej Polonji. W pierwszym rzędzie wymię? 
nić tu muszę ogólnie kochanego i cenionego 
wśród całej amerykańskiej Polonji naszego 
Konsula Generalnego p. dr. Gruszkę, który po? 
myślal za nas o wszystkiem, a swoje zacne 
szczere, polskie serce, okazywał nam na każdym 
kroku. Otoczył nas niezwykłą opieką, przydzie? 
lając nam do pomocy w New Yorku urzędnika 
konsulatu p. Romana Lachera, który przylgnął 
do nas i do koni, duszą i sercem oddawszy się na 
nasze usługi.

Począwszy od stajni, furażu, opieki nad or? 
dynansami oraz spraw czysto fachowych i tech? 
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nicznych, których z powodu trudności językos 
wych nie mogliśmy rozwiązać, skończywszy na 
naszych występach na arenie czy też na wspas 
nialych oficjalnych przyjęciach i salonach, p. Las 
cher służył nam wszędzie swoją pomocą. Był 
przy nas zawsze. Gdyśmy rano opuszczali hos 
teł, zjawiał się jak cień nieodłączny. Szedł 
spać ostatni odwożąc nas do domu.

Pana Konsula Gen. Dr. Gruszkę oraz p. Las 
chera pragnę przeprosić za ich trudy i kłopoty 
i na tern miejscu jeszcze raz podziękować z cas 
tego serca za okazaną nam pomoc.

Pan Kutnowski, przybyły specjalnie z Polski, u> towarzystwie posła 
Ciechanowskiego i polskich oficerów biorących udział nowojor
skich zawodach, wręcza pamiątkowy medal obchodu lóOdecia Niea 
podległości Ameryki komendantowi Wojskowej Akademji „United 

States Military Academy" West Point,
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Poseł Rzeczypospolitej iv Waszyngtonie 
p. Ciechanowski z małżonką swą kiłka dni spę: 
dzili w NewsJorku, specjalnie przyjechawszy na 
zawody, wielce się nami interesując.

Chcąc wykorzystać nasz pobyt w Amery: 
ce, poseł Ciechanowski wraz z przybyłym 
z Warszawy p. Kotnowskim zabrał nas do miej: 
scowości West Point, gdzie, z okazji obchodu 
roku jubileuszowego 150*letniej  niepodlegości 
Ameryki, byliśmy obecni przy uroczystem wrę: 
czeniu bitego w Polsce pamiątkowego medalu 
D~cy Wojskowej Akademji, „United States Mi: 
litary Academy“, założonej na forcie budowa: 
nym przez Tadeusza Kościuszkę w roku 1784.

Po dwugodzinnej podróży koleją wysiedli: 
śmy w uroczej miejscowości na malej stacyjce 
u podnóża skalistej góry, gdzie oczekiwał nas 
konno, ustawiony u’ rozwiniętym szyku szwa: 
dr on kawaler ji.

Zauważyliśmy fakt iv Ameryce niespoty: 
kany, a mianowicie na koniach za wyjątkiem 
D:cy szwadronu i młodszych oficerów siedzieli 
sami czarni (murzyni). Było to dowodem kur: 
tuazji i pamięci ze strony tamtejszych wojsko: 
wych władz o tern, że Kościuszko umierając ca: 
ły swój majątek zapisał na wykupienie murzy: 
nów będących podówczas niewolnikami.

Po oddaniu honorów i sprezentowaniu bro: 
ni, szwadron na niekutych koniach, ruszył kłu: 
sem wijącą się pod górę stromą asfaltową dro: 
gą. Gdy w otoczeniu kilku oficerów szkoły,
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Defilada wychowanków szkoły iv lł”es/ Point po wręczeniu medalu

BoberTeam - 2019



w samochodzie poprzedzani szwadronem mi
nęliśmy na szczycie wzgórza wrota fortecy, ba- 
ter ja artylerii powitała nas piętnastoma wy: 
strzałami. Zajechaliśmy na chwilę do miesz: 
kania generała Steward1 a dowodzącego Szkołą. 
W tym czasie na środku olbrzymiego, pięknego 
zielonego placu, w długim rozwiniętym szyku 
ustawiły się kompan je uczniów akademji.

Po raporcie odbyło się przy naszej asyście 
uroczyste przemówienie i wręczenie medalu 
D:cy, poczem defilada wychowanków szkoły, 
którzy w swych błękitnych płaszczach z pele: 
rynkami i białych pasach, rozwiniętymi plutona: 
mi maszerując, na tle zieleni wyglądali importu: 
jąco i niezwykle malowniczo.

Po śniadaniu udaliśmy się do pomnika 
Kościuszki stojącego opodal na oryginalnych 
przez niego założonych fortyfikacjach, gdzie 
złożyliśmy wieniec i hołd pamięci wielkiego Na: 
czelnika.

Po chwili ciszy i skupienia rozejrzałem się 
dookoła cofnąwszy się myślami o 150 lat 
wstecz.

Strome skaliste zbocza góry panującej nad 
rozległą, falistą okolicą, szeroki pas leżącej na 
dole wielkiej rzeki Hudson, oraz fortyfikacje 
zbudowane przez Kościuszkę, czyniły to wspa: 
niale wzgórze groźną obronną pozycją nie do 
zdobycia.

Zwiedziwszy stajnię i niezwykłych rozmia: 
rów, bo 100 kroków szerokości i 400 długości, 
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ujeżdżalnię, dająca w razie potrzeby przedzielić 
się na 3 części za pomocą zsuwanych ruchos 
mych ścian, oraz kasyno i wspaniałą salę res 
cepcyjną, powróciliśmy wieczorem do News 
Yorku, oddając się całkowicie czekającym nas 
konkursom.

W dniu rozgrywki o „Puhar Narodów" 
w południe przyjął nas p. Ciechanowski śniadas 
niem, poczem porwał nas gwałtem do swego sas 
mochodu, obwożąc przez kilka godzin po mieś 
ście. Zwiedziliśmy ciekawą, osławioną zbrods 
niami dzielnicę chińską, murzyńską i włoską. 
Synowie Izraela, liczący w samym New Yorku 
1,800,000 dusz mają tu też jedną z większych 
dzielnic. Wreszcie windą wyniesieni błyskas 
wicznie na 58sme piętro najwyższego na świecie 
budynku „Woolworth Building", mieliśmy 
możność przyjrzenia się rozmiarom największes 
go na świecie miasta i portu — New York.

Tych parę miłych godzin, wyrwanych z nieś 
zdrowej atmosfery oczekiwania i ciągłego pods 
niecenia przedkonkursowego, spędzonych na 
zwiedzeniu miasta w towarzystwie niezwykle 
uprzejmych i serdecznych państwa Ciechanows 
skich, wywarło zbawienny, kojący wpływ na 
nasze zawodami naprężone nerwy. To też wieś 
czorem tego dnia, gdy ambasadorowie i posłos 
wie jako przedstawiciele obcych państw, zjawili 
się w swoich lożach z góry pewni zwycięstwa 
Francuzów, jedni Państwo Ciechanowscy czuli 
wraz z nami, że może być inaczej.
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Odpoczęte przez parę godzin nerwy i silą 
woli przyczyniła się do odniesionego zwycię*  
stwa.

Z pozostałych po zakończeniu konkursów 
czterech dni dzielących nas od chwili wyjazdu— 
jeden przeznaczyliśmy na wypoczynek. Musie*  
liśmy się nareszcie wyspać. Resztę dni odda*  
liśmy z ochotą naszej Polonji. Z pomiędzy wie*  
lu przyjęć dla nas urządzonych wymienić tu mu*  
szę mile wśród serdecznego nastroju spędzony 
wieczór w gronie Pań i Panów członków „Kota 
Polskiego". Następnie niemniej serdecznie i go*  
ścinnie byliśmy przyjmowani przez oficerów 
rezerwy armji polskiej i oficerów Polaków, siu*  
żących iv armji Stanów Zjednoczonych.

Dnia 30 listopada w „Domu Narodowym" 
witała nas zebrana w liczbie z górą Pb tysiąca 
osób Polon ja Nowojorska. Przyjęto nas wćho*  
dzących burzą długo niemilknących oklasków, 
hymnem amerykańskim i polskim. Do zebra*  
nych i do nas, siedzących w towarzystwie Kon*  
sula Gen. p. Gruszki oraz personelu konsulatu, 
przemówił p. Błażewicz redaktor dziennika „No*  
wy Świat". Odpowiedział mjr. Toczek i ja.

Od VII gniazda „Sokola" otrzymaliśmy 
w prezencie zegarki, a od „Domu Narodowego" 
siodła. Nie zapomniano też o naszych żołnie*  
rzach, którzy otrzymali podarunki i każdy 
z nich po kilkadziesiąt dolarów do kieszeni.

Chwile jakie spędziliśmy w gronie Polonji 
Nowojorskiej pozostawiły w naszych sercach
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Podczas konkursów iv NewnYorku polscy oficerowie byli przyjęci 
entuzjastycznie przez tamtejszą Polonję u> „Domu Narodowym" 
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i pamięci do końca życia niczem niezatarte 
ślady.

W przeddzień wyjazdu żegnał nas śniada? 
niem konsul gen. p. Dr. Gruszka. Wraz z nim 
zebrała się elita naszej Połonji. W serdecznym, 
wesołym nastroju spędziliśmy znowu kilka nie? 
zapomnianych godzin.

Następnego dnia przedpołudniem o godz. 
ll?ej staliśmy na pokładzie okrętu „De Grasse“ 
żegnani raz jeszcze przez zgromadzoną Polonję 
z konsulem na czele.

Przykro nam się było rozstawać z ludźmi 
dla których nasz przyjazd z Polski był czemś 
więcej aniżeli tylko manifestacją sportową. 
Swoją serdeczną miłością i opieką wzięli nasze 
proste, żołnierskie serca na zawsze. W żalu na? 

Licznie zebrana Polo ija nowojorska żegna odjeżdżających z po* 
wrotem do Polski naszych oficerów

K-
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szym przebijała jednak radość i zadowolenie, 
jakie daje sumiennie, dobrze wypełniony obo? 
wiązek. Jednocześnie cieszyliśmy się nadzieją, 
że może kiedyś zobaczymy się znowu.

Prócz odniesionych sukcesów sportowych 
są i moralne, tak w stosunku do Ameryki, jak 
i w stosunku do znajdującej się tam naszej licz? 
nej Polon ji. Uczucia narodowe i patrjotyczne 
naszych rodaków zostały odświeżone i wzmóc? 
nione. Udział polskiej Drużyny w zawodach 
nowojorskich i uzyskane sukcesy sportowe, 
podniosły ich ducha, dumę i ambicję narodową, 
przypominając im Ojczyznę.

Widząc nasze liche konie Polon ja amery? 
kańska uczucia swe zrealizowała natychmiast

Drużyna Francuska. Belgijska, Holenderska i Polska, po zakończę: 
jiiu konkursów w Ameryce iv drodze do Europy na okręcie „De 

Grasse"
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uchwaliwszy zebrać w najkrótszym czasie sumę 
5.000 dolarów na zakup dla nas dobrych koni.

Fakt ten świadczy najlepiej o ich wielkiem 
bezinteresownem uczuciu obywatelskiem i pa? 
trjotycznem, oraz świadczy o zrozumieniu war? 
tości sportowej propagandy.

Polacy amerykańscy którzy tęsknią do da? 
lekiej swej ojczyzny, ze szczególnem zaintere? 
sowaniem i niepokojem śledzili przebieg zawo? 
dów i mam wrażenie, że nasze mundury i sukce? 
sy poniekąd zjednoczyły ich rozbieżne być mo? 
że zapatrywania polityczne, wzbudzając do naj? 
wyższego stopnia poczucie dumy narodowej 
i miłości do Polski.

Wielkie zainteresowanie się całego spole? 
czeństwa naszą niedawną, tak szczęśliwie udaną 
pierwszą sportową wyprawą za ocean do przy? 
jaźnego nam potężnego kraju Yankesów, tluma? 
czy się tern, że wraz z uzyskaniem sukcesów 
sportowych wiążą się tu daleko poważniejsze 
cele.

Nie trzeba zapominać, że na wysokim po? 
ziomie stojący każdy nasz sport godnie repre? 
zentowany na arenie międzynarodowej, przynie? 
sie nam bardzo wielkie korzyści, jako jeden 
z najlepszych w dzisiejszej dobie i najtańszy 
czynnik propagandy Imienia Polski, świadczący 
o tężyźnie, sile i mocy Jej obywateli.

Tego rodzaju propaganda w żadnym kraju 
nie ma dla Polski tak wielkiego znaczenia jak 
w Anglji i odległej od nas życzliwej nam Ame? 
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ryce, której dzielne społeczeństwo, szczególnie 
przez pryzmat sportu patrząc, sądzi o tężyźnie 
danego kraju i całego narodu.

Zwycięstwo polskiej drużyny jeździeckiej 
w Nowym Jorku było rewelacją dla amerykam 
skiego świata sportowego, a ten świat sportom 
wy, to całe Stany Zjednoczone Ameryki Pól: 
nocnej od Atlantyku do Pacyfiku, to jedna 
z największych potęg doby obecnej.

Nowojorskie amerykańsko-połskie sfery 
finansowe wartość naszej propagandy na tam: 
tejszym terenie obliczały w cyfrach na sumę 
około trzysta tysięcy dolarów, to znaczy, że ty: 
le mniej więcej kosztowałaby podobna reklama 
prasowa. Wyjazd polskiej drużyny do Nowe: 
go Jorku kosztował nasze Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych tylko t y s i ą c s t o d o l a r ó w!
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Powitanie jeźdźców na dworcu Głównym po powrocie z Ameryki
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Zakończenie
Wziąwszy pod uwagę wszystkie dotychczas 

sowę rezultaty i dorobek polskiego sportu hipz 
picznego na arenach międzynarodowych od roz 
ku 1923 do końca 1926, w stosunku do innych 
zachodnich narodów o cale niebo lepiej uposaż 
żonych, tak pod względem organizacyjnym, fis 
nansowym i gospodarczym, a głównie pod 
względem posiadanego bogactwa i wyboru 
iv materjale końskim — wziąwszy pod uwagę 
tak bezkonkurencyjną niezniszczoną wojną hos 
dowlę wspaniałych koni, jaką posiada Anglja, 
Francja i Stany Zjednoczone, możemy sobie 
śmiało z lekkiem sercem przyznać, że to, co doz 
tąd w dziale sportu hippicznego Polacy uzyskali 
niejednokrotnie przewyższa zakres fizycznej 
możliwości zarówno jeźdźców jak i ich czworoz 
nogich towarzyszy.

Tajemnica naszych dotychczasowych poz 
wodzeń leży głównie w odwiecznem u Polaków 
zżyciu się z koniem, a co zatem idzie dokładnej
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Rotmistrz Królikiewicz po powrocie z Ameryki dzieli się za 
pośrednictwem Radja swemi wrażeniami ze Stolicą
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Jeźdźcy polscy u Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na Zamku.
Po przybyciu do Warszawy jeźdźcy polscy: mjr. Toczek, rtm. Królikiewicz i por. Szosland przyjęci zostali 
przez P. Prezydenta Rzplitej na audjencji Od lewej stoją: por. Szosland, obok rtm. Królikiewicz, poka
zujący p. Prezydentowi Mościckiemu zdobytą nagrodę, t. zw. „Puhar Narodów". Od lewej siedzi: p. Hawles, 
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znajomości oraz zrozumienia i zażywania tego 
najzacniejszego zwierzęcia, które chwalę pob 
skiego kawalerzysty nie od dzisiaj roznosi po 
świecie.

Wiadomo nam wszystkim, że dzisiaj je? 
szcze nie jesteśmy w stanie naszym, polskiej 
hodowli, koniem dorównać koniom hodowli Za*  
chodu. Jednocześnie musimy się liczyć z tern, 
że postęp w dziedzinie jazdy konnej i umiejęte 
ności wyzyskania, czy wydobycia z konia maxi= 
mum jego zalet i wartości, wzrasta z nieslycha= 
ną szybkością nietylko u nas , lecz u wszystkich 
narodów, a głównie u tych, które dotychczas 
może pozostały nieco w tyle za nami.

Co będzie, gdy w bliskim już czasie na tern 
polu dorównają nam inni?

Dlatego też, by nie dać się prześcignąć mu= 
simy dbać o jakość naszego konia wierzchom 
wego.

Do tego celu, oprócz wyścigów konnych, 
służą i najlepiej nadają się, tak jak to ma miej? 
sce w wielu państwach, międzynarodowe i we? 
wnętrzne zawody konne odbywające się perjo? 
dycznie w różnych miejscowościach kraju, po? 
łączone jednocześnie prawie zawsze z wystawą 
koni najrozmaitszego typu i przeznaczenia.

Tam przeznaczone są wysokie nagrody 
i premje dla hodowcy, który jednocześnie ma 
możność porównania swoich eksponatów z in? 
nymi, wymiany, doboru, korzystnego kupna 
i sprzedaży oraz wyciągnięcia odpowiednich do?
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Po powrocie z Nowego Jorku naszej wspólnej drużyny jeździeckiej odbyt się w Warszawie uroczysty bankiet z ministrem 
Spraw Zagr. p. Augustem Zaleskim w środku
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Po powrocie z nowojorskich konkursów. Por. Szosland z darem od p. Prezydenta Moście* 
kiego, mjr. Toczek z darem od Alin. Spr. Zagr. oraz rtm. Królikiewicz z darem od Marszab 

k<i Piłsudskiego
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świadczeń, wskazówek i konsekwencyj na przyt 
szlość.

Na konkursach i wszelkiego rodzaju zawot 
dach konnych nagradzani są dodatkową premją 
jeźdźcy zwyciężający na koniach hodowli krat 
jowej, co zachęca ich do zaopatrywania się 

materjał krajowy, a nie szukania go zagrat 
nicą.

Sądzę że odpowiednie nasze państwowe 
i cywilne władze oraz cale społeczeństwo, zdają 
sobie całkowicie sprawę z korzyści płynących 
z tego rodzaju propagandy gospodarczej i sport 
towej tak wewnętrznej, jak i zagranicznej, i że 
wszyscy dążyć będziemy do popierania i podt 
niesienia naszej hodowli przez łączenie urządzat 
nych zawodów wraz z jednoczesną wystawą 
konia.

Uznanie i poparcie społeczeństwa jest wiek 
kim i niezbędnym bodźcem w każdej dziedzinie, 
a więc również i iv sporcie. Przyczynia się do 
jego rozwoju i podniesienia, temsamem do płyt 
nących stąd dla kraju różnorodnych korzyści.

Kończąc podkreślę raz jeszcze, że nasz 
sport jest nietylko ważnym czynnikiem w wyt 
chowaniu fizycznem, lecz z wielkiem powodzet 
niem użyty być może jako jeden z najpoważt 
niejszych i najmniej kosztownych środków 
w rozsławieniu Polski po szerokim świecie przyt 
pominając komu należy o istnieniu naszej wiek 
kiej Ojczyzny.
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Pieniądze wydane na zakup kilku dobrych 
koni, jak również na skromne wyposażenie na? 
szych reprezentacyjnych drużyn sportowych, 
napewno stokrotnie się opłacą.

BoberTeam - 2019



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.

38.

Pierwsze 150 egzemplarzy książki niniejszej 
tłoczone na papierze kredowym, kolejno nume
rowane znajdują się w posiadaniu osób i insty
tucji następujących:

Prezydent Rzeczypospolitej Dr. IGNACY MOŚCICKI 
Pierwszy Marszalek Polski Józef Piłsudski 
Marszalek Sejmu Maciej Rataj

„ Senatu Wojciech Trąmpczyński 
Wiceprezes Rady Ministrów Dr. Inż. Kazimierz Bartel 
Minister Spraw W ewnętrzn. Gen. Felicjan Slawoj-Skladkowski

„ Spraw Zagranicznych August Zaleski
„ Skarbu Gabryel Czechowicz
„ Sprawiedliwości Aleksander Meysztowicz
„ Wyznań Relig. i Oświecenia Publicznego Dr. Gustaw

Dobrucki
„ Rolnictwa i Dóbr Państw. Karol Niezabytowski 

Handlu i Przemyślu Inż. Eugenjusz Kwiatkowski 
„ Komunikacji Paweł Romocki
,, Robót Publicznych Inż. Jędrzej Moraczewski
., Pracy i Opieki Społecznej Dr. Stanisław Jurkiewicz
„ Reform Rolnych Prof. Dr. Witold Staniewicz
„ Poczt i Telegrafów Bogusław Miedziński

J. E. Ambasador Republiki Francuskiej w Polsce Jules Laroche
J. E. Poseł nadzw. Królestwa Włoskiego Giouanni Cezare Majorii
J. E. Poseł nadzw. Królestwa Wielkiej Brytanji Sir William 

Grenfell Max Muller
J. E. Poseł nadzw. Republiki Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Póln. D. B. Stetson
J. E. Poseł nadzw. Republiki Szwajcarskiej Hans de Segesser 

Brunegg
Szef Wojskowej Misji Francuskiej General Charpy
Ambasada Rzeczypospolitej w Paryżu
Poselstwo Rzeczypospolitej w Londynie
Poselstwo Rzeczypospolitej w Rzymie
Ambasada Rzeczypospolitej przy Watykanie
Poselstwo Rzeczypospolitej w Waszyngtonie
Poselstwo Rzeczypospolitej w Bernie
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Nowym Jorku
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Medjolanie
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Antwerpji
Anders Władysław, Pułk. S. G. (b. szef misji polskiej drużyny 

w r. 1925)
Beck Józef, Ppłk. S. G. Szef Gabinetu Ministra Spr. Wojsk. 
Belina-Prażmowski Pułk Rez.
Bogusz Roland, Ppłk. S. G. Szef Wydz. Remontu Dep. II Kawał. 

M. S. Wojsk.
Bzowski Władysław, Pułk. D-ca 8. p. Ulanów Ks. J. Poniatow

skiego
P. Dachowski Tadeusz
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39. Dębicki Zdzisław, prezes Syndykatu Literatów i Dziennikarzy
w Warszawie

40. Dmochowski Jan Prol. W. S. H.
41. Dworak Kazimierz St. Mjr. S. G. Kier. Ref. Wyszkol. Kawał.

Dep. 11 M. S. Wojsk.
42. Hr. Dzieduszycki I Wiceprezes Komitetu Org. Międzynar. Konk.

Hip. w Warszawie
43. Ekse Dymitr Mjr. 23 p. Ulanów
44. Fabrycy Kazimierz Gen. Brygady II Wiceminister Spraw Wojsk.
45. Głogowski Jan Pułkownik
46. Głuchowski Janusz Gen. Brygady
47. Górecki Roman, Gen. Br. Z-ca Szefa Adm. Armji
48. Grocholski Remigjusz Mjr. S. G. Adjutant Pierwszego Marszałka

Polski
49. Grabowski Tadeusz, Minister Pełnomocny w Rio de Janeiro
50. Hamer, Płk. D-ca 5 p. p. w Antwerpji
51. Herman Juljusz, Prezes Zgromadzenia Kupców m. Warszawy
52. Ks. Hilchen Henryk, Prałat, Szambelan Papieski
53. P. Jaroszewicz Władysław, Komisarz Rządu miasta Stół. War

szawy
54. P. Jechalski Antoni
55. P. Jurjewicz Fryderyk, Dyr. Depart. Chowu Koni Min. Rolnictwa
56. Kleeberg Juljusz, Pułk. S. G., attache Milit. w Paryżu
57. Kmicic-Skrzyński, Ppłk. S. G., Szef Wydz. Ogólnego Dep. Kawał.

M. S. Wojsk.
58. Kon Leon, Rtm. Obóz. Szk. Kawalcrji, Grudziądz
59. Konarzewski Daniel, Gen. Br., 1 Wiceminister Spr. Wojsk.
60. Korytowski Adam, Ppłk. S. G., 11 Wiceprezes Komitetu Org.

Międzyn. Konk. Hip. w Warszawie
61. Kossak Jan, Ppłk. Główny lnstr. konnej jazdy w Obozie Szk.

Kawalerji w Grudziądzu
62. Królikiewicz Adam, Rtm., Obóz Szk. Kawalerji, Grudziądz
63. P. Kurnatowski Eryk, Senator
64. P. Dr. Lewicki Stanisław, Prezes Związku Czytelń w Polsce
65. Libicki Konrad, Mjr., Naczelnik Wydziału Prasowego Min. Spr.

Zagranicznych
66. Ks. Lubomirski Kazimierz, Prezes Pol. Komitetu Igrzysk Olimp.
67. Mac Kenney, Pułk. Attache Milit. U. S. A.
68. Moraczewski Wacław, Prot. Dr. Rektor Akad. Med. Weferyn.
69. Miiller Stanisław, Ppłk. S. G„ Szef Biura Ogól. Org. M. S. Wojsk.
70. Orlicz-Dreszer Gustaw, Generał Brygady
71. Patek Stanisław, Minister Pełnomocny w Moskwie
72. Piekarski Konrad, Pułk., Zast. Szefa Dep. II Kawalerji M. S.

Wojsk.
73. Piskor Tadeusz, Gen. Br., Szef Szt. Generalnego M. S. Wojsk.
74. Prystor Aleksander Kazimierz, Pułk.
75. Przedrzymirski Emil, Pułk. S. G., Szef Dep. Artylerji M. S. W.
7fi. Hr. Przeżdziecki Stanisław, Szef Protokułu Dypl. M. S. Zagr.
77. Przybyszewski Stanisław
78. Rawicz Józef, Pułk. (b. Szef polskiej drużyny w Londynie

w roku 1925). 1
79. Rayski Ludomir, Pułk. lnż. Szef Dep. Lotnictwa M. S. Wojsk.
80. Rómmel Juljusz, General Brygady
81. Rómmel Karol, Ppłk.
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82. Rudawski Michał, Dr. Dyr. Biura Zgrom. Kupców w Warszawie
83. Ścieżyński Kazimierz, Pułk. S. G., Szef Biura Adm. M. S. Wojsk.
84. Hr. Skrzyński Aleksander
85. Szurlej Stanisław, Dr. Adw.
86. Szymanowski Karol, Dyr. Konserwatorium Warszawskiego
87. Tokarzewski Józef, Gen. Br., Szef Dep. II Kawalerji M. S. Wojsk.
88. Tokarzewski-Karasiewicz, Gen. Br., Szef Biura Pers. M. S. Wojsk.
89. Ulrych Juljusz, Pułk. S. G., Dyrektor Państw. Urz. Wychów.

Fizycz. i Pr.zysp. Wojsk.
90. Hr. Wielopolski Albert, Prezes T-wa Zach, do Stad. Kozi

w Polsce
91. Wieniawa-Dlugoszewski, Pułk. S. G., D-ca 1. p. Szwoleżera J. P.
92. Wierzbicki Andrzej, Inż. Prezes Centr. Związku Przem., Handhr

i Górnictwa, Poseł na Sejm
93. P. Wolff Gustaw, Prezes Związku Księgarzy Polskich
94. Wróblewski Jan, Gen. Br.. D-ca Okr. Korp. Nr. 1
95. Zahorski Sergjusz, Pułk. S G., Szef Gabinetu Wojsk P. Prezyd.

Rzplitej
96. Zamorski Kordjan, Pułk. S. G., Szef Dep. I Piechoty M. S. Wojsk.
97. Hr. Żółtowska Helena

INSTYTUCJE: -
98.
99. 

100. 
101. 
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110. 
111. 
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120. 
121. 
122.
123.
124.
125.
126.

British Museum
Akademja Umiejętności w Krakowie 
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Lwowski

„ Warszawski
„ Im. Stefana Batorego w Wilnie

Tow. Naukowe Im. Marcinkowskiego w Poznaniu 
Tow. „ w Warszawie
Muzeum Narodowe w Warszawie

„ Wojskowe
Zakład Naród. Im. Ossolińskich we Lwowie
Tow. Wiedzy Wojskowej
Rada Miejska miasta stoi. Warszawy
Komitet Święta i Sportu w Nicei
Mer miasta Nicei
Szkoła Kawalerji w Saumur
Departament II. Kawalerji M. S. Wojsk. 
Szkoła Kawalerji w Tou di Quinto (Włochy) 
Obóz Szkolny Kawalerji w Grudziądzu 
1. pułk Szwoleżerów J. Piłsudskiego 
Redakcja Przeglądu Kawaleryjskiego

„ Stad jonu
„ Jeźdźca i Hodowcy
„ Przeglądu Sportowego
„ Żołnierza Polskiego
„ Polski Zbrojnej
„ Nowy Świat w Nowym Jorku

Lector-Polonja w Warszawie 
Drukarnia Polska w Warszawie.
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