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Mój Ojciec

Jest takie miejsce w Warszawie, taka ulica, której charakter niewiele się zmienił 
od czasów mego dzieciństwa, a nawet od znacznie odleglejszych. To dawna ulica 
Ułańska.

By upamiętnić stacjonujący tu w okresie międzywojennym Pierwszy Pułk 
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, odcinek między bramą parku Łazienkowskiego 
a Trasą Łazienkowską nazwano obecnie ulicą Szwoleżerów. Ilekroć tędy przejeżdżam, 
widzę we wspomnieniach wartownię i bramę prowadzącą na teren koszar, których 
obszar wraz z ujeżdżalnią kończył się w pobliżu małego kościółka, niegdyś cerkwi 
pamiętającej carskie czasy. Po drugiej stronie ulicy za żelaznym ogrodzeniem, którego 
część jeszcze się zachowała, przeświecało czerwoną cegłą, ukryte w zieleni drzew, 
kasyno oficerskie, przylegające prawic do ulicy Czerniakowskiej. Dalej w kierunku ulicy 
29 Listopada w ogrodzie z piękną fontanną, kortem tenisowym i małym ogródkiem 
jordanowskim stał prostopadle do ulicy Ułańskiej zamieszkały przez oficerów budynek 
z cegły koloni piaskowego, staruszek z czasów carskiego zaboru. W jednym z tych 
mieszkań ogrzewanych kaflowymi ozdobnymi piecami i stylowymi kominkami 
nauczyłam się jako 3-letnie dziecko ważnych słów nieudolnie wymawianych: "polskie 
zwycięstwo", "konkursy hippiczne". I zaraz potem pierwsze w mym życiu francuskie 
słowa, którymi z tnidem, ale z dumą odpowiadałam na pytanie: "Co twój tatuś wygrał? - 
"Grand Prix de la Ville de Nice".

Pierwsze spotkanie z koniem, z zapachem stajni, spacery od boksu do boksu, 
rozmowy z Jaśkiem i Picadorem. Potem usadowiona na ławce, przytulona do wiernego 
wilczura Rysia przyglądałam się ich rytmicznym mchom i sylwetce ojca kłusującego 
wokół krytej ujeżdżalni. Na wyciągniętej, zrazu z lękiem, dziecinnej rączce kostka cukru 
i wilgotny dotyk chrap, które w końcu ośmielały swą delikatnością. Czułe ramiona ojca 
podnoszące mnie wysoko aż na osiodłanego konia, z którego świat wydawał mi się 
wielki i trochę niebezpieczny. 1 jeszcze jeden ważny gest miłości: dotknięcie lśniącej, 
gładkiej szyi końskiej. Gest podziękowania i zapowiedź dalszej przyjaźni. Po 
wieczornym pacierzu zasypiałam ukołysana bajką o znalezionym po bitwie w lesie 
koniu, który przemawiał ludzkim głosem i którego czarodziejska moc zdolna była 
usunąć wszelkie przeciwności.

Ta bliskość konia musiała przecież panować nad całym moim dzieciństwem 
i wczesną młodością. To jasne. Koń był miłością mojego ojca. Był pasją, z którą 
związał swe życie do końca. Ambicje sportowe, sukcesy, jakie przez wiele lat osiągał 
nie przysłoniły mu nigdy tej miłości. Uparta, wytrwała praca, by zrozumieć to piękne 
zwierzę, by je ujeździć, by osiągnąć harmonię działania jeźdźca i konia - to była 
tajemnica laurów, które ojciec mój zdobywał na tylu hippodromach świata.

W tym uczuciu dla jego wiernych towarzyszy łączyła się z ojcem moja matka. 
Gdy byłam bardzo mała, potem trochę starsza, a potem dorosła i dojrzała, jak 
powracające echo brzmiały mi opowiadania mamy o konkursach hippicznych, dalekich 
krajach i przygodach, które dzieliła z mężem. Triumf ojca, zdobycie laurów olimpijskich 
wspomina do dziś jako niezwykłe przeżycie. Gdy w 1924 roku odbywała się olimpiada 

5



w Paryżu, matka miała 23 lata. W kilka zaledwie lat po zdobyciu przez Polskę 
niepodległości mogła towarzyszyć mężowi, podziwiać na stadionach europejskich 
sławnych sportowców. Ale udział Polaków, o których tak mało jeszcze w świecie 
wiedziano i którzy zaczną zajmować znaczące miejsce w sporcie ku chwale odradzającej 
się Ojczyzny - musiał wywrzeć na matce olbrzymie wrażenie. Szczególnie, że to właśnie 
jej mąż stał się jednym z bohaterów olimpiady w Paryżu. Gdy matka wraca do tych 
czasów, gdy opowiada o wielu różnych zdarzeniach, jej wspomnienie paryskiej 
olimpiady wydaje się najbardziej charakterystyczne. Może dlatego, że nasuwa się smutne 
porównanie z igrzyskami, które przeżywamy obecnie. Sportowcy z epoki mych rodziców 
to prawie ludzie natchnieni, zmagający się nie tylko z przeciwnościami, ale z własną 
słabością, przestrzegający zasad uczciwej gry, wspinający się dzięki duchowi sportu na 
szczyty człowieczeństwa. Nurmi, Konopacka, Kusociński. Tych sportowców oczyma 
wyobraźni widziałam zawsze wokół ojca, o nich opowiadała mi matka, która podziwiała 
ich na wielu stadionach.

***

Ojciec mój urodził się we Lwowie na pięć lat przed rozpoczynającym się 
wiekiem XX-tym jako szósty z kolei syn przed mającymi przyjść na świat następnymi 
dwoma. Wychowany po spartański! w tak licznej rodzinie, nawykły do twardej 
dyscypliny i dziewiętnastowiecznych zasad wychowania, wzrastał w atmosferze głęboko 
zakorzenionego kresowego patriotyzmu, kultu dla powstań narodowych i umiłowania 
literatury romantycznej.

Tc tradycje przekazał mi ojciec w dzieciństwie. Zafascynowanie poezją 
Mickiewicza i Słowackiego tak wcześnie pragnął przeszczepić w świadomość swego 
dziecka, żc już w wieku przedszkolnym nauczył mnie fragmentu z "Kordiana": bajki, 
którą stary Grzegorz opowiada małemu Kordianowi. Grono rodziny i przyjaciół uważało, 
że przeciążanie pamięci dziecka jest pomysłem zwariowanym. "Zwariowane " pomysły 
ojca polegały również na zachęcaniu mnie do czytania "Ogniem i mieczem" w wieku 
lat siedmiu. Przyznam się, że szło mi to dość ciężko. Natomiast czytanych mi przez ojca 
do poduszki fragmentów "Pana Tadeusza" słuchałam z przejęciem. Przy licznych 
zajęciach oficera, przy nieustannej pracy przy ujeżdżaniu koni, którą zaczynał o szóstej 
rano, bardzo pragnął wychować swoje dziecko zgodnie z greckim ideałem kalos 
kagalhos. Bo jednocześnie czuwał nad nad obudzeniem we mnie zamiłowania do sportu.

Z tamtych czasów jawią mi się w mglistych wspomnieniach sylwetki jeźdźców 
i przyjaciół ojca: rtm. Stefan Starnawski, rtm. Jan Strzałkowski, rtm. Zdzisław 
Dziadulski, rtm. Henryk Dobrzański - sławny Hubal, rtm. Michał Szosland, żyjący 
jeszcze generał Wojciech Skibiński oraz rtm. Michał Antoniewicz. To z Szoslandem 
i Toczkiem zdobył ojciec Puchar Narodów w Nowym Jorku.

Bardzo żywą postacią zarejestrowaną w moich wspomnieniach jest ordynans 
Fedoruk, Rusin. Jest rok 1926, Grudziądz. Triumfalny powrót naszej ekipy jeździeckiej 
ze Stanów Zjednoczonych. Ojciec z matką, która witała go w Paryżu, wracają do domu. 
Ordynans Fedoruk na wieść, że na dworcu w Grudziądzu oczekują ojca prezydent miasta 
i władze miejskie rozwiesza nad bramą kamienicy, w której mieszkaliśmy przy ulicy 3- 
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go Maja olbrzymi transparent osobiście przez niego wykaligrafowany: "Witaj 
Zwycięzco!".

W roku 1932 ojciec awansował na majora. Ministerstwo Spraw Wojskowych 
wysyła go do Włoch i Francji na "uniwersytety" jeździeckie do Tor di Quinto, Pinerolo 
i Saumur. Ma to przygotować go do objęcia stanowiska szefa Ekwitacji Polskiej 
w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.

Jak na taśmie filmowej przesuwają się obrazy: międzynarodowe konkursy 
hippiczne w Łazienkach, prezydent Mościcki w loży honorowej, śliczne, wytworne 
kobiety, urzekająco piękny tor konkursowy wśród starych drzew (tak niefortunnie 
zaniedbany po wojnie i wyłączony z jeździeckich imprez), sławne nazwiska zagranicz
nych jeźdźców. Czołowe sylwetki jeźdźców polskich, jak: Wilhelm Lewicki, Janusz 
Komorowski, Seweryn Kulesza, Karol Rómmcl, Henryk Roycewicz, Tadeusz 
Sokołowski.

W czasie drugiego pobytu ojca we Włoszech przeżyłyśmy z matką bolesną 
stratę. Padł Jasiek. Jasiek, stary weteran i przyjaciel, koń zasłużony i sławny, miał swoje 
stałe miejsce w stajni u szwoleżerów, którzy w dowód wdzięczności, że rozsławił imię 
ich pułku, ofiarowali mu łaskawy chleb dożywocia. Niedługo potem odszedł od nas na 
zawsze ukochany pies, wilk Ryś, również wierny przyjaciel ojca.

Z dalekiej Italii telefonował ojciec i przejęty do głębi wydawał polecenie, by 
zatrzymać przynajmniej głowę Jaśka. Spreparowano ją wraz z szyją w pracowni 
Uniwersytetu Warszawskiego. Odtąd aż do wybuchu wojny patrzył na nas Jasiek 
spośród srebrnych i kryształowych pucharów, wielkich i małych nagród utraconych, 
niestety, w czasie wojny. Podobno miał ojciec jeden z największych zbiorów w Europie. 
Głowa Jaśka, jak i inne bezcenne pamiątki, fotografie, albumy spłonęła 8 września 1939 
roku w Garwolinie w magazynach Ośrodka Kawalerii, którego dowódcą na czas wojny 
został ojciec mianowany.

Cofnijmy się jednak do okresu szczęśliwego dzieciństwa. Szkoła, której 
opiekunką była pani Marszałkowa Aleksandra Piłsudska. Stąd radosna możliwość 
cotygodniowych zabaw i gier w belwederskim ogrodzie. Na balkonie postać Marszałka 
serdecznie witającego dzieci. Marszałek stał mocno pochylony, w niebieskiej bonżurce 
i wydawał mi się zupełnie inny, niż ten, którego pokazywał mi ojciec w czasie 3-cio 
Majowej rewii wojskowej na wielkim placu. Stałam z rodzicami szczęśliwa, w krakow
skim stroju i tak bardzo kochałam niepodległą Polskę, i tak wierzyłam, że jest 
niezwyciężona. To był naprawdę okres dla mnie szczęśliwy. Kochający rodzice, 
kochający dziadkowie na wsi pod Ciechanowem, radosne wakacje i ferie w Zakopanem, 
w "Chacie" - willi państwa Baszkiewiczów. Władysław Baszkiewicz "Baśka", był kolegą 
ojca z Legionów.

Lata 1934-1939 to okres szczególnej przyjaźni i kontaktu z ojcem, który w tym 
czasie zoslajc mianowany szefem Ekwitacji Polskiej i Komendantem Szkoły Jazdy przy 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Dla mnie wiązało się to z trudną 
adaptacją w nowym środowisku młodzieży, w nowej szkole z jej rygorystycznymi, dość 
prowincjonalnymi metodami. Tęsknota za warszawskim otoczeniem, za profesorami 
znakomitego gimnazjum, jakim była szkoła im. J. Słowackiego, za postępowymi 
metodami stała się jednym z pierwszych trudnych doświadczeń.
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Wymagający tam, gdzie chodziło o obowiązki, postępy w nauce i rzetelną 
pracę, wrażliwy i czuły na konieczność rozwijania samodzielnego myślenia, potrafił 
ojciec występować twardo na wywiadówkach przeciwko tłumieniu indywidualności. 
Poczucie sprawiedliwości, które tak we mnie rozwijał, kazało mu w wielu wypadkach 
zająć stanowisko partnera wobec córki. Nie wahał się wtedy i nie wstydził przeprosić 
swoją jedynaczkę. Był dla mnie autorytetem i wzorem konsekwentnego postępowania 
w życiu i w pracy.

W Grudziądzu zaczął się okres mojej nauki jaździectwa. Zrazu największą 
radością były buty (od Niedzińskiego, sławnego z kawaleryjskich butów szewca, którego 
elegancki sklep mieścił się w Warszawie w Al. Jerozolimskich) oraz piękny kostium 
amazonki: bryczesy z irchowymi lejami, żakiet, melonik i plastrom Kostium oczywiście 
przeznaczony był na uroczyste okazje. Lekcje jazdy odbywały się początkowo na 
wielkiej ujeżdżalni lub na maneżu w C.W.Kaw. Stał mój kochany ojciec z długą lonżą 
w dłoni utrzymującą konia i mnie na jego poczciwym grzbiecie. Jeszcze dziś czuję 
charakterystyczny zapach końskiego potu, skrzypienie skóry siodła ocierającego się 
o popręg i widzę uśmiechniętą lub niezadowoloną twarz ojca, zależnie od moich 
pierwszych wyczynów.

A miał ojciec ambicję, żeby jego córka była nie tylko jeźdźcem odważnym. 
Pragnął, bym godnie reprezentowała styl polskiej szkoły jazdy, której był twórcą. 
Ćwiczył mnie ostro i nieraz zaciskałam zęby i powstrzymywałam się od łez, wstydząc 
się podglądających nas podchorążych, krórzy jak się domyślam mieli potem świetny 
temat do żartów. Ambicja i upór nie pozwalały mi kapitulować. Przeciwnie, mobilizo
wały mnie do wysiłku i postępów. Jednak ćwiczenia na maneżu pod surowym okiem 
i twardą ręką ojca były dla mnie poważną próbą i ciężką szkolą. Prawidłowy dosiad, 
ustawienie korpusu, dłoni, łokci, łydek i pięt, zharmonizowanie całej sylwetki z kłusem 
konia przy anglezowaniu, umiejętność zgrania się z wierzchowcem, porozumienia się 
z nim, poznanie jego indywidualności i charakteru - w te arkana wtajemniczał mnie 
ojciec z całą pasją, ale i cierpliwie. Nie szczędził mi przy tym dowcipnych epitetów, 
które rozlegały się echem w wielkiej ujeżdżalni, a czasem i poza nią, co wzbudzało 
wesołość młodych podchorążych. Odczuwali oni bowiem szczególną satysfakcję, że 
gromy spadają nie tylko na ich głowy i "dosiady", ale dnizgocą też delikatne dziewczę.

Wśród tych, którzy ukradkiem się przypatrywali, miałam wielu znajomych 
pięknych chlo|>ców bywających w naszym domu. Można sobie wyobrazić, jak wtedy 
cierpiałam!

Ale od twardej szkoły ojca nie dało mi się wymigać. Nadszedł czas poważnego 
egzaminu, jakim było zdobycie brązowej odznaki jeździeckiej. A więc próba ogniowa, 
sprawdzian moich umiejętności, dyspozycji i odwagi. Pod surowym okiem ojca 
przygotowywaliśmy się z moim koniem Cabalero pokonując przeszkody, rowy 
i specjalnie wymyślnie ustawione drążki. Osiągnęliśmy wtedy to niepowtarzalne tajemne 
porozumienie, harmonię, bez której jeździectwo może być tylko pospolitą przejażdżką. 
Umiałam już bez trudu ujarzmić temperament Cabalera, a on z kolei wiedział, że nie 
przyjdzie mu z taką łatwością wyrzucić mnie z siodła, jak to się zdarzało na początku 
mojej edukacji. A może po prostu tak mnie polubił, że jego posłuszeństwo było 



pięknym, kurtuazyjnym gestem rasowego konia wobec młodej, trochę szalonej 
dziewczyny?

Ale wracajmy do celów moich marzeń o odznace jeździeckiej. Przetrwała 
cudem pod kafelkami łazienki mieszkania przy ulicy Filtrowej, skąd wyszłam 
z powstania warszawskiego. Wydobyłam ją wraz z legitymacją z częściowo wypalonego 
domu w maju 1945 roku. Leżała w towarzystwie jeszcze innej pamiątki, tak mi dzisiaj 
drogiej i znaczącej. Zachowała się przyprószona i nieco zniszczona legitymacja 
z podpisem dowódcy Centrum Wyszkolenia Kawalerii, płk. Tadeusza Komorowskiego, 
późniejszego gen.Bora. Odznaka jeździecka upoważniała mnie do udziału w lokalnych 
konkursach hippicznych. Niestety dziwne i niepojęte zarządzenie kuratorium nie 
zezwalało uczniom i uczennicom gimnazjum na sportowe prezentacje ich możliwości 
w oficjalnych zawodach. Kochany mój ojciec wynagrodził mi rozczarowanie 
dopuszczając mnie do udziału w biegu św. Huberta. Był ze mnie bardzo dumny, gdy 
odważnie i z fantazją pokonywałam trudne, nawet niebezpieczne przeszkody terenowe 
w pogoni za lisem.

Jakaż to była radość i rozkosz galopować lub pędzić wyciągniętym kłusem 
u boku wytrawnych jeźdźców i mniej może doświadczonych, ale dziarskich pochorą- 
żych, którym tak bardzo pragnęłam zaimponować. Przeskakiwać na moim Cabalero 
przez rowy, płotki, śpieszyć za sforą psów, które jak oszalałe rwały do przodu za śladem 
uprzednio przygotowanym dla ich wrażliwego węchu. Odgłosy rogów myśliwskich, 
szczekanie psiarni, migające czerwienią i złotem drzewa. Parskanie i śmiały tętent, te 
wrażenia mieszały się z podnieceniem i zachwytem. Po zakończonym biegu jeźdźcy 
gromadzili się na wielkiej polanie wokół ustawionych długich stołów, na których dymił 
drażniąc apetyt smakowity myśliwski bigos i cieszyły oko różowe, grube plastry szynki 
z dzika. Widzę rozjaśnioną uśmiechem i listopadowym słońcem twarz ojca, czujęjak 
mnie ogarnia ramieniem, z radością słucha pochwał na temat mojej jazdy.

Był rok 1938. Ostatni Hubert przed wybuchem wojny. Jeszcze tylko w czasie 
okupacji w majątku państwa Byszewskich w Słupi, w towarzystwie Władzia Byszew- 
skiego, dane mi było dosiadać konia. Ale to już była inna sceneria. Podchorążowie 
z Grudziądza ścierali się bohatersko z wrogiem w partyzanckich bojach w okolicznych 
kieleckich lasach. Wielu z nich już nigdy nic spotkałam. Zostali w mej pamięci dzielni 
chłopcy w pięknych mundurach z amarantowymi wyłogami, z szablą na rapciach, na 
której wypisane było "Honor i Ojczyzna".

Wtedy w 1938 roku miałam wśród nich kilku wielbicieli, na których ojciec 
patrzył groźnym okiem. Wychodząc na przepustkę często nas odwiedzali ku zadowole
niu rodziców, którzy woleli młodzież skupiać w domu zamiast niepokoić się, że 
umawiam się z chłopcami na randkę.

Poza chęcią ujrzenia panny Krysi przyciągał podchorążych gabinet ojca. Liczne 
puchary zdobywane na wielu hippodroinach świata, nagrody, albumy ze zdjęciami, 
spoglądająca znad biurka podświetlona dyskretnie głowa legendarnego Jaśka fascyno
wały chłopców niepomiernie. Cóż to były za nerwowe drżenia zebranych w salonie 
dziewcząt, by wreszcie wyszli z gabinetu oczekiwani partnerzy do tańca i zabawy!

Surowe rygory szkoły zezwalały tylko na takie domowe spotkania z młodymi 
kawalerzystami. Na szkolne zabawy podchorążowie mieli wstęp wzbroniony. Jeśli za 
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chwilę wspomnę jedną z ostatnich przygód spod ułańskiego proporczyka, to między 
innymi po to, by jeszcze raz wrócić do klimatu, w jakim byłam wychowana. Marzeniem 
każdej młodej panny tych czasów był bal. Bal podchorążych w Grudziądzu ściągał 
młodzież z najelegantszych sfer. Zjeżdżało ziemiaństwo, studenci, stali bywalcy tego 
typu imprez z Warszawy, słowem złota młodzież. Przed Królewski Dwór, hotel- 
restaurację, w którym odbywały się te słynne bale zajeżdżały eleganckie samochody, 
powozy i karety.

Jak wyglądała sala balowa, na której do tańca grała sławna orkiestra 
Karasińskiego? Otóż właśnie. To było moim marzeniem: wpłynąć w taftowej lub 
tiulowej sukni na lśniącą posadzkę tej tajemniczej sali, znaleźć się w objęciach chłopca 
w galowym mundurze, przymknąć oczy i zawirować walcem lub przytulić się do 
partnera w rytmie tanga. Niestety, ojciec kategorycznie nie zgadzał się na taki "występ". 
W ostatecznej, jak sądził, rozmowie ze mną powiedział: "Co ty się tak śpieszysz? 
Poczekaj, za wcześnie, jeszcze się wytańczysz na wielu balach!" a ja, jakby wiedziona 
intuicją, że to może być jedyny taki bal w moim życiu, nalegałam, prosiłam i płakałam. 
Ojciec był nieugięty i gdyby nie podstęp mojej kochanej mamy, której łagodna 
tolerancja nieraz już przezwyciężała twarde metody ojca, nie przeżyłabym prawdziwego, 
wspaniałego balu, kto wie czy naprawdę nic ostatniego ułańskiego balu tej epoki.

W tajemnicy przed ojcem zostało zakupione kilkanaście metrów jasnobłękitnej 
tafty. Po kryjomu odbywały się miary u znanej mistrzyni krawieckiej. Olbrzymi klosz 
fruwał przy każdym moim obrocie już po dnigiej przymiarce. Misternie upięte rękawki 
jak skrzydła szumiały na ramionach. Przy skromnym dekolcie uśmiechały się różowe 
stokrotki. W szafie czekały srebrne pantofelki kupione przez mamę w Paryżu. Ostatnia 
miara, ostatni retusz. Z tekturowym pudłem ukrywającym moją kreację wpadłam 
zdyszana do domu. Pod czułym i krytycznym okiem mamy z drżeniem włożyłam 
suknię. Jeszcze tylko warkocz wokół głowy. Jeszcze śmignęłam przez jadalnię i cicho 
weszłam do gabinetu ojca. Chwyt psychologiczny mamy okazał się bezbłędny. Mój 
surowy tato skapitulował.

Ten gnidziądzki bal, na którym młodziutka i szczęśliwa tańczyłam jakby na 
styku dwóch epok, jest czymś więcej niż wspomnienia. Jest wracającym do mnie często 
obrazem odchodzącego świata.

W miarę upływu czasu niektóre wspomnienia nawarstwiają się i zacierają. Ale 
te z okresu dzieciństwa i wczesnej młodości jaśnieją blaskiem i powodują mocniejsze 
bicie serca. Nie oddali się ode mnie nigdy widok grudziądzkich lasów, jeziora Rudnik, 
"czarnej drogi" ozłoconej jesiennymi liśćmi. Zostaną w pamięci oszałamiające galopy, 
strome zjazdy konno z wysokich brzegów Wisły. Nawet u kresu życia będę widziała to 
wszystko jak przez mgłę. Zobaczę ulicę biegnącą wzdłuż zielonej ściany parku do 
C.W.Kaw., kolorowe kawaleryjskie proporczyki, wielką ujeżdżalnię, stajnie, a w nich 
nasze konie, o których z taką miłością pisze mój ojciec. Dzisiaj, po wielu latach, gdy 
mam przekazać garść wspomnień o ojcu nie mogę ich oderwać od tych właśnie miejsc.

Kamienica przy ulicy Moniuszki, balkon, z którego wypatrywałam nadjeżdżają
cego z turkotem powozu, a na tle jego jasnej budy czerwieniącego się otoku szwoleżer- 
skiej czapki. Obiad, przy którym nic wolno było grymasić lub mówić, że nie lubi się 
zupy fasolowej czy grochowej; krótka popołudniowa drzemka ojca i zaraz potem razem 
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z nim powozem na "końskie harce" lub forsowne jeździeckie ćwiczenia. Nawet ponury 
gmach gimnazjum poza sztubackimi przeżyciami i przygodami łączy się ze wspomnie
niem pewnej dramatycznej dla mnie sceny.

Nigdy nie ośmieliłam się prosić ojca, by rano, kiedy zajeżdżał po niego powóz, 
podwiózł mnie do szkoły. Ucząc mnie od dzieciństwa skromności uważał, że jego 
stanowisko, pozycja, a i uznanie, jakim się cieszył jako jeździec o międzynarodowej 
sławie nie powinny być dla córki tłem, na którym mogłaby się lepiej i korzystniej 
prezentować. Chodziłam do szkoły pieszo, mimo służbowego powozu i prywatnego opla 
ojca. I rozumiałam dobrze, że ten rygor był święty i nienaruszalny. Wiedziałam, że 
czułabym się głupio wysiadając z powozu przed gmachem szkolnym.

Miłość do teatru też zawdzięczam ojcu. Ojciec kochał teatr i aktorów. Gwiazdy 
teatru i filmu jak Żula Pogorzelska, Hanka Ordonówna, Konrad Tom, Tadeusz Olsza, 
Adolf Dymsza, bohaterowie filmu "Ułani, ułani", "Manewry miłosne"! Wszyscy są mi 
bliscy, wszystkich ich pamiętam z okresu dzieciństwa, często bywali gośćmi oficer
skiego kasyna I Pułku Szwoleżerów. O grze aktorów rozmawiało się często w domu. 
Ojciec wracał pamięcią do czasów młodości, do teatru lwowskiego, opowiadał 
o "Hamlecie" Adwentowicza, o tym jak za kilka halerzy siedział zafascynowany na 
galerii. Porównywał grę Adwentowicza z kreacją Węgierki. Nawet wiele lat później po 
wojnie wspominał lwowskiego "Hamleta", tym razem dyskutując nad interpretacją 
Mariana Wyrzykowskiego, a jeszcze później Hanuszkiewicza.

Był ojciec wrażliwy na piękno. Lubił otaczać się pięknymi przedmiotami. Ze 
swoich zagranicznych wojaży przywoził starannie wybrane drobiazgi, które przypomi
nały mu szlaki jego podróży. Głównie Italia była źródłem jego oczarowania. Przywiózł 
stamtąd ceramikę, weneckie szkło, cenne reprodukcje, gobeliny i misterne wyroby 
jubilerskie. Te ostatnie miały zdobić moją mamę.

Był zakochanym czułym mężem, któremu zależało na elegancji i strojach żony. 
Towarzyszyła mu w wielu podróżach, przy jego boku bywała na reprezentacyjnych 
przyjęciach w kraju i za granicą.

Ze swych pobytów zagranicznych pisał ojciec listy pełne tęsknoty i miłości do 
nas nie mogąc doczekać się powrotu do kraju. W czasie wakacji, które często 
sadzaliśmy w Lanckoronie zachwycał się urokami Podkarpacia. Czuł się tam najlepiej. 
Zawsze powtarzał, że najpiękniejsze widoki i cuda przyrody, które podziwiał za granicą 
nie zastąpią mu rozległych, łagodnych zalesionych wzgórz, pachnących łąk, sierpnio
wych koncertów świerszczy i naftowej lampy w lanckorońskim modrzewiowym 
pensjonacie. Może luksus i komfort, który otaczał go w bogatych hotelach, na 
wystawnych przyjęciach, nużyły go i były mu obce. Wychowany w licznej rodzinie cenił 
sobie domową atmosferę i zdarzało się, że wigilię Bożego Narodzenia spędzaliśmy 
w Krakowie, gdzie mieszkało trzech braci ojca z rodzinami, lub też na wsi u moich 
dziadków, rodziców mamy.

Do końca życia pozostanie mi wspomnienie długiego, białym obrusem 
nakrytego wigilijnego stołu w jadalni z wielkim kredensem przy ulicy Starowiślnej 
w Krakowie. Ogromny, kaflowy piec nasycał ciepłem wnętrze całego pokoju. Okazała 
choinka jarzyła się blaskiem zapalonych świeczek. Przy stole siedzieli bracia ojca 
z rodzinami i dziewiętnastowieczne ciotki w koronkowych bluzkach. W pokoju unosił 
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się zapach świerku, grzybów, ciasta i kompotu z suszonych owoców. W ciszy słychać 
było delikatne łamanie opłatka. Gdy dwanaście potraw zostało uprzątniętych ze stołu, 
rozległy się dwa barytony. To ojciec i stryj Kazimierz rozpoczynali koncert kolęd, do 
którego wszyscy gromko musieli się włączyć. Taki był rytuał i nikt nie ośmieliłby się 
przyznać, że woli słuchać kolęd przez radio lub z płyty gramofonowej.

Wspominam tę wigilię, ostatnią przed wybuchem wojny w 1939 roku. Patrzę 
na oddalające się twarze ojca, stryjów, ciotek i nawet tych młodych, którym nie dane 
było już nigdy zasiąść przy żadnym stole wigilijnym. Z niektórymi tylko z tych postaci 
spotkaliśmy się raz jeszcze w tym samym pokoju, przy tym samym stole przy ul. 
Starowiślnej. Było to tragicznej,trudnej i mroźnej zimy 1940 roku.

Wiosna i lato 1939 roku były niepokojące. Ostre naprężenie stosunków polskich 
z niemiecką Rzeszą pokrzyżowały wakacyjne plany ojca.

Wobec ogłoszonej mobilizacji ojciec wysyła matkę do Glinojecka w woj. 
ciechanowskim, gdzie spędzałam u babci wakacje. Sam udaje się do Garwolina. Na jego 
żądanie jedziemy z matką do Warszawy, skąd zabiera nas ojciec do Garwolina. Po 
zbombardowaniu obiektów wojskowych Ośrodka Kawalerii wyprawia nas do majątku 
znajomych w okolice Lublina. Stąd uniesione falą uchodźców skierowałyśmy się na 
wschód, by 16 września znaleźć się w majątku ziemskim naszych znajomych blisko 
ówczesnej granicy polsko-sowieckiej.

Po eksodusie z Warszawy, po straszliwych bombardowaniach, wędrówce 
wzdłuż zatłoczonych tragicznie dróg w kierunku wschodnim, w poniewierce, w głodzie, 
strachu i rozpaczy, tu wraz z uchodźcami znalazłyśmy z matką krótkotrwałe schronienie.

17 września pod wieczór przed gankiem dworu (lękającego w szwach od tłumu 
uchodźców zatrzymał się samochód, z którego wysiadł mój ojciec. Po krótkim 
przywitaniu z nami poprosił, by wszyscy zebrali się przed gankiem. Wiadomość, którą 
usłyszeliśmy z jego ust wprawiła nas w osłupienie. Oto dowiedzieliśmy się, że na teren 
Rzeczypospolitej wkroczyła przed paroma godzinami Armia Czerwona. Ta hiobowa 
wieść przywieziona z Sarn przez ojca i majora Szoslanda łączyła się z rozkazem 
kierowania się rozbitych oddziałów wojska ku granicy rumuńskiej, ku Zaleszczykom.

W nocy z 17 na 18 września wyruszyliśmy dwoma samochodami z opustosza
łego już dwom udając się w kierunku południowo-zachodnim. Byliśmy nieco opóźnieni 
z powodu nagłego zasłabnięcia żony majora Szoslanda. Kilka kilkometrów za terenem 
dworskiego ogrodu usłyszeliśmy strzały. To ukryci w mroku nocy Ukraińcy brali na cel 
nasze samochody. Kierowca dodał gazu, by jak najszybciej przedostać się z drogi pełnej 
wertepów i zasadzek na główny trakt. Jakież było nasze zaskoczenie, gdy w brzasku 
wschodzącego słońca ujrzeliśmy wynurzający się nagle zza wzgórza oddział bolszewi
ków. Na szosie ukazały się obok wojskowych sowieckich samochodów konne podwody. 
Wyglądało na to, że oddziały te wchodziły w skład tzw. tyłów. Słyszeliśmy powtarza
jące się okrzyki: "Pojeżdżaj, pojeżdżaj!" lub "Dawaj nazad!"

Trudno dziś uwierzyć, by samochód z polskim oficerem w mundurze 
i wojskowym kierowcą zdołał się przedostać przez stłoczone sowieckie podwody, wśród 
uwijających się żołnierzy, którzy w zgiełku i bałaganie usiłowali rozładować powstające 
korki. A jednak przesilaliśmy się wraz z podążającym za nami mjr. Szoslandem z żoną 
i małym synkiem. W pewnym momencie zorientowaliśmy się, że w tej zbitej na szosie 
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gromadzie żołnierzy, koni i wozów znalazły się inne polskie samochody z oficerami 
i podoficerami. Zostali oni wyciągnięci z aut i podzieleni na dwie grupy: oficerów 
ustawiono w polu po lewej stronie drogi, podoficerów - po prawej. Wielu z nich łamało 
szable i karabiny. Staliśmy ciągle w odrętwiałym przerażeniu i oczekiwaniu, że za 
chwilę rozstaniemy się z ojcem i szoferem, który odwróciwszy się wyszeptał: "Panie 
majorze, niech pan zdejmic czapkę!" Rzucił przy tym na ojca zielony wojskowy koc. 
Oficerów i podoficerów ustawionych w szeregu po obu stronach szosy poprowadzono 
na tyle daleko, że straciliśmy z oczu obie gnipy. Po dłuższej chwili z lewej strony 
rozległy się strzały.

Znaleźliśmy się ponownie w zbitej ciżbie, bardzo powoli posuwając się 
naprzód. Zatrzymał nas w końcu oficer sowiecki. I znowu zaskoczenie. Po krótkiej 
rozmowie (matka moja zna dobrze rosyjski) i wyjaśnieniu, że zdążamy do Lwowa, 
oficer pozwolił nam jechać dalej. Na prośbę matki, by dał nam "bumażkę", odmówił, 
ale grzecznie zaznaczył, że wystarczy, gdy przy ponownym zatrzymaniu samochodu 
przez stojące przy szosie warty wymienimy jego nazwisko: kamandir Stajanow. To 
magiczne hasło działało rzeczywiście przez kolejnych 20-30 kilometrów.

Wczesnym rankiem 19 września zauważyliśmy organizujący się już jaki taki 
ład na drodze. Aż nagle dojeżdżając do wsi odległej o 40 kilometrów od Lwowa 
zostaliśmy zatrzymani przez sowieckiego oficera. Rozkazał nam i majorowi Szoslandowi 
z rodziną opuścić samochody. Bez jakichkolwiek wyjaśnień polecił żołnierzom ustawić 
nas pod płotem ogradzającym mały wiejski domek, oznajmiając nam, że ojciec mój oraz 
major Szosland zostaną rozstrzelani. Matka moja plącząc krzyknęła w rozpaczy: "Jeśli 
wy chotitie strielat, tak strielajlie nas wsiech!" Oficer zaskoczony dobrą znajomością 
języka mojej matki zażądał, by pokazała mu dłonie. Kiedy ich dotknął, powiedział: "Wy 
szto, ogati, pomieszcziki! "Matka odpowiedziała: "Ja uczitelnica muzyki". Trudno 
zgadnąć, co pomyślał ów oficer, co sprawiło, że kazał całą naszą gru])ę zaprowadzić do 
dwóch sąsiadujących ze sobą chałup. Popychani brutalnie dowiedzieliśmy się, że 
jesteśmy aresztowani. Znaleźliśmy się pod czujną strażą krasnoarmiejców. Tu przeżyłam 
tragiczny wstrząs. Zrozumiałam, że nadszedł koniec mojego świata, w którym Polska 
jawiła się jako wielka, niezwyciężona. Nie mogłam i nic chciałam pojąć, że w ciągu 
zaledwie kilkunastu godzin rozpadła się polska armia. Patrzyłam na ojca ciągle 
w mundurze, upokorzonego przez wpadających do chałupy rozwydrzonych żołnierzy, 
którzy brutalnie obwieszczali, że przynieśli nam komunizm. Ich azjatyckie, skośne oczy 
rzucały wrogie spojrzenia na polskiego oficera.

W nocy z 20 na 21 września, po powtarzającym się koszmarze rewizji 
osobistych, młody żołnierz stojący w sieni na warcie wszedł do naszej izby i ostrożnie 
się rozglądając powiedział szeptem mojej matce: "Wasz muż oficer, nada wam ubieżat 
patomu szto ani was razstrielajut. Smieszajties sa wsiemi ubieżajuszczimi liudzmi". 
Okna izby, w której nas więziono wychodziły na podwórze. Nie wiedzieliśmy więc, co 
się dzieje z frontu, na szosie. Powodowany ludzkim odruchem sowiecki żołnierz 
obserwował rosnące tłumy uchodźców zdążających do Lwowa. Ocenił więc sytuację 
jako korzystną dla naszej ucieczki. Tym bardziej, żę utrudzeni ludzie wchodzący do 
wiejskiego obejścia z prośbą o wodę lub pragnący nieco odpocząć wprowadzali 
zrozumiały zamęt i bałagan. Pamiętam twarz tego żołnierza.
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Nad ranem, po usunięciu z munduru ojca dystynkcji oficerskich i bolesnym 
rozstaniu się ze szwoleżerską czapką z amarantowym otokiem oraz oficerskim pasem, 
wmieszaliśmy się w tłum kierujący się do Lwowa.

Po koszmarnych, upokarzających przeżyciach ostatnich kilkudziesięciu godzin 
i uciążliwym 40-kilometrowym marszu, ujrzeliśmy pod wieczór miasto dzieciństwa 
i młodości mego ojca. Na przedmieściu witały nas czerwone Hagi z sier|>em i młotem. 
Jeszcze wczoraj była tu Polska. Dziś na ulicach leżały nie uprzątnięte jeszcze trupy. Ta 
błyskawiczna przemiana miasta była wstrząsająca, groźna i napełniała mnie strachem 
o los ojca.

W gościnnym domu państwa Lemańskich, przyjaciół ojca, znaleźliśmy 
schronienie. Wobec narastającej groźby rewizji NKWD ojciec musiał się ukrywać, co 
oczywiście nic dawało żadnej pewności, że nie zostanie zdemaskowany.

Odmieniony, przejmujący swym nowym obliczem Lwów był wstrząsającym 
kontrastem z moim wspomnieniem z 1938 roku. Wtedy właśnie, w listopadzie, na 
corocznym zjeździe ośmiu braci Królikiewiczów z rodzinami zapalało znicze na grobie 
rodziców na cmentarzu Janowskim, a wieczorem zasiadaliśmy w jednej z sal 
restauracyjnych George’a. Teraz George’a omijało się z lękiem. Trzeba było zdobyć 
ubranie dla ojca, a i my zostałyśmy gołe i bose.

W grudniu 1939 roku przedostaliśmy się przez San do Generalnego Gubernator
stwa. W Krakowie na ulicy Starowiślnej, gdzie odtąd spędzimy część okupacji u żony 
stryja Mieczysława, zastajemy same kobiety.

Zaczyna się okres konspiracji, kolportażu, wyjazdów w teren. Na razie ojciec 
musi się ukrywać. Jakiś czas chroni się w Mielcu u brata Tadeusza. Pracuje jako 
robotnik i współdziała z podziemiem. Spotyka się przypadkowo z Ludwikiem 
Byszewskim, właścicielem majątku Słupia w województwie kieleckim. Byszewski, 
rasowy koniarz, pasjonujący się jeździectwem, uradowany spotkaniem z ojcem 
proponuje mu schronienie w swoim majątku, zaprasza matkę i mnie.

Wiosną 1941 roku wyjeżdżamy więc do Słupi do państwa Zofii i Ludwika 
Byszewskich. Wielki ich dwór stał się azylem nie tylko dla wysiedlonych, ale i dla 
ukrywających się przed okupantem. Gromadziła się w nim wspaniała młodzież, spośród 
której wielu dało przykład odwagi i bohaterstwa w partyzantce i powstaniu warszaw
skim. Pod roztropnym i czułym okiem pani Zofii Byszewskiej oraz jej krewnych, 
państwa Rudzińskich, wysiedlonych z Osieka działało dobrze zorganizowane tajne 
nauczanie, nauka języków, a nawet lekcje gry na fortepianie.

Chwila grozy, która dotknęła nas z matką osobiście nadeszła latem 1942 roku. 
Każdy powrót z częstych wypraw ojca w teren był oczekiwany przez nas w napięciu. 
Tym razem narastający niepokój zmienił się w uczucie przerażenia. Otrzymaliśmy 
wiadomość, że ojciec wraz z ciocią Gienią zostali aresztowani w mieszkaniu przy ulicy 
Starowiślnej. Stąd zakutych w kajdanki zabrało ich gestapo do więzienia na Montelu
pich. W tym czasie na terenie Krakowa za "łaskawym" zezwoleniem gubernatora Franka 
istniała Rada Główna Opiekuńcza, tzw. RGO, której prezesem był hr. Ronikier, znający 
ojca osobiście. Prezesowi, bardzo przejętemu aresztowaniem ojca udało się szybko 
uzyskać audiencję u Franka. Po rozmowie z szefem Generalnego Gubernatorstwa 
przekazał nam wiadomość, że w sprawie aresztowania Frank obiecał interweniować 
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w Berlinie. Uprzedził jednak, że nie jest pewien rezultatu; w najgorszym razie przewiozą 
ojca jako znanego sportowca i olimpijczyka do któregoś z oflagów na terenie Rzeszy.

Nastąpiły długie, |tełne napięcia dni oczekiwania i niepokoju. Aż wreszcie 
zostałyśmy zaalarmowane niewiarygodną wiadomością. Ojciec wraz z ciotką wrócili 
z więzienia na Montelupich. Ten nieprawdopodobny obrót sprawy zawdzięczaliśmy akcji 
Ronikera. Kariera sportowa oraz udział ojca w olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku jako 
szefa ekipy, interwencja znanego niemieckiego olimpijczyka w imię solidarności 
sportowej, uwolniły ojca z więzienia i dalszego śledztwa.

Po kilku miesiącach musi zmienić miejsce pobytu. Udaje mu się po wielu 
staraniach i dzięki pomocy oddanych mu ludzi otrzymać posadę w Powszechnym 
Zakładzie Ubezpieczeń Wzajenuiych w dziale asekuracji zwierząt. Praca ta poza źródłem 
utrzymania daje mu możliwości stałych wyjazdów, a przede wszystkim łączności 
z podziemiem w wielu regionach. Z lego okresu wspominam go jako rzadkiego gościa 
w domu, wyczekiwanego z niepokojem i witanego z. radością. Dbał bardzo o rodzinę. 
Nie tylko najbliższą. Otaczał opieką osamotnione przez wojnę kobiety złączone 
wspólnym trudnym losem.

Wiadomości od braci ojca nadchodzące z Zachodu mówiły o nadejściu 
"wiosny", tchnęły nadzieją i optymizmem. Czytało się te listy przy długim stole jadalni, 
przekazywało się wiadomości i echa z frontów. Te pamiętne rozmowy i zebrania 
z ojcem inspirowały nas młodych do trwania w nadziei i podejmowania trudnych nieraz 
zadań.

Istniała jeszcze jedna, ważna sfera inspiracji: literatura i poezja. Na tajnych 
zebraniach i wieczorach poetyckich w prywatnych mieszkaniach (najczęściej przy 
Kniczej u Wandy Podleskiej, później Kieratowej, żony znanego literata i poety Jerzego 
Kiersta i przy Radomskiej u mojej stryjecznej siostry (córki Tadeusza, żony aktora 
Bogdana Wasiela) spotykała się młodzież z literatami, aktorami i profesorami.

Dzięki nieprawdopodobnemu zbiegowi okoliczności ojciec mógł wydostać mnie 
z więzienia na Montelupich. Jako znanego jeźdźca rozpoznał go przypadkowo oficer SS, 
również były jeździec. Po aresztowaniu mnie przez gestapo jako politycznie podejrzanej, 
po kolejnych rewizjach w mieszkaniu na Dębnikach i w Warszawie przy ulicy Brackiej, 
ojciec decyduje się na rozmowę ze "sportowym kolegą". Efekt jest zaskakujący. Dzięki 
jego interwencji po sześciu tygodniach zostaję zwolniona.

Po tym niezwykłym ocaleniu ojciec podejmuje trudną decyzję: muszę wyjechać.
Rzadkie spotkania z rodzicami w czasie kilku- lub kilkunastogodzinnych 

pobytów w Krakowie, pospieszne rozmowy, pełne trwogi pytania i typowe, niestety, dla 
tych czasów pożegnania, z których każde mogło być ostatnim, to fragmenty okupacyj
nych wspomnień rodzinnego domu na Dębnikach.

W czasie powstania warszawskiego znalazłam się i ja w ogniu walki. Po zajęciu 
przez hitlerowców Placu Narutowicza cudem udało mi się wydostać spod ściany straceń 
przy ul. Grójeckiej przy pamiętnym "Zieleniaku".

Pobyt w obozie pracy, dokąd wywieziono mnie transportem, to jeszcze jedna 
próba, jeszcze jedno doświadczenie. Przetrwałam dzięki zasadom wpojonym w dzieciń
stwie. 1 znów przychodzi mi z pomocą ryzykowny plan ojca. Do obozu przyjeżdża 
nieustraszony, pełen szaleńczej fantazji młody konspirator, Marian Żużałek. Przywozi 
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dokumenty sfałszowane przez ojca i przyjaciół z podziemia. Pozwalają one "wyreklamo- 
wać" mnie przez krakowski Arbeitsamt. Uciekamy w pośpiechu do Oświęcimia 
pociągiem przewinionym żołnierzami, podróż jest niebezpieczna, pełna przygód. 
W Oświęcimiu czeka nas narzeczona Mariana, nauczycielka Zosia, która przeprowadza 
nas nocą przez zieloną granicę do Generalnego Gubernatorstwa.

Jest grudzień 1944 roku. Nadchodzi pamiętny styczeń 1945 roku - Warszawa 
i Kraków już wyzwolone, w Krakowie tłumy wynędzniałych warszawiaków, z Lublina 
przyjeżdża wraz z I Armią Teatr Krasnowicckiego. Ojciec kontaktuje mnie z Karolem 
Adwentowiczem, który po wyzwoleniu znalazł się w Krakowie. Wiktor Biegański, 
przyjaciel ojca, już w tym czasie wskrzeszał z zapałem Związek Artystów Scen 
Polskich, skupiając wokół siebie rozbitków ze środowisk artystycznych. Ojciec gorąco 
podzielał mój entuzjazm i cieszył się, gdy wraz z młodszymi kolegami weszłam w skład 
Artystycznego Zespołu Pomocniczego przy Teatrze Starym. Miałam za sobą zaledwie 
rok studiów w konspiracyjnym P.I.S.T. , do którego uczęszczałam w Warszawie, więc 
z radością kontynuowałam naukę w Teatrze Starym. Ojciec przeżywał razem ze mną 
moje pierwsze teatralne doświadczenia, plany i marzenia. Jemu samemu jednak trudno 
było przystosować się do nowej rzeczywistości, a i ona nie zawsze skłonna była 
adoptować "sanacyjnego oficera" i "działacza podziemia".

Charakterystyczna jest pewna jego dedykacja z tego okresu. Zapewne w chwili 
załamania napisał te smutne słowa na swej książce wydanej w 1936 roku, a znalezionej 
w antykwariacie. Książka ta, zawierająca metody przygotowania i zaprawy jeźdźca 
i konia, jest podręcznikiem z dziedziny sportu konnego i nosi tytuł:"Jeździec i koń 
w terenie i w skoku". Zalecona przez pierwszego wiceministra spraw wojskowych 
generała brygady Kasprzyckiego, poprzedzona była przedmową gen. Wieniawy- 
Długoszowskiego, której ostatnie słowa były następujące: "Panu majorowi Królikiewi
czowi za opracowanie tej książki, a Wojskowemu Instytutowi Naukowo-Oświatowemu 
za jej wydanie, należy się niekłamana, szczera wdzięczność od wszystkich zwolenników 
pięknego sportu jeździeckiego".

Otóż tak na jej pierwszej karcie napisał ojciec w kwietniu 1950 roku: 
"Obserwacje zalet i wad najlepszych szkól jeździeckich różnych narodowości 
o krańcowo różnych systemach, które każdej z nich dały wybitnych jeźdźców 
i pionierów sztuki jeździeckiej - przetrawione dorobkiem własnej mozolnej pracy nad 
koniem i sobą oraz osiągnięciami na tym polu - ująłem w tym podręczniku. W nim i 
w mych dążeniach zawarłem część mojej duszy, porywów i zamiłowań. Dzisiaj oddaję 
to wszystki Tobie, moja Krysiu najdroższa, w smutnej obawie, że z dzieła mego 
w Polsce nikt już korzystać nie będzie." Ale już pod koniec 1955 roku, gdy jeździectwo 
uzyskało prawo obywatelstwa w Polsce Ludowej zaistniała konieczność wydania 
nowego, uzupełnionego i poprawionego podręcznika dla użytku odradzającego się 
polskiego jeździectwa. Na tym nowym wydaniu książki "Jeździec i koń w terenie i 
w skoku" ojciec napisał mi między innymi te słowa: "Cieszę się, że moja praca może 
być jeszcze pomocną dla naszego sportu konnego. Tobie najdroższa Krysiu, na 
pokrzepienie ducha z najserdeczniejszymi życzeniami powodzenia i szczęścia w twej 
twórczej pracy artystycznej i życiu osobistym - Twój ojciec. Kraków, grudzień 1958 r." 
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A na dole inna wydrukowana dedykacja 'Pamięci Jaśka i Picadora oraz Ich Następcom 
pracę tę poświęcam".

Ale wtedy, w 1945 roku z właściwą mu energią szukał pracy, która byłaby 
pocieszeniem i lekarstwem na gorycz odejścia od życiowej pasji. Dzięki nieocenionej 
przyjaciółce naszej rodziny pani Wandzie Wawrzeckiej szybko opanował sztukę tkania 
na warsztacie. Miał tak zwane "złote ręce", którymi potrafił wyczarować nawet skromne 
meble kuchenne, ławki w ogrodzie lub kojec dla mojego syna. Gdy latem kończył się 
sezon samodziałów wełnianych, robił pantofle na sznurkowej podeszwie. Zawsze coś 
majstrował, przybijał, montował lampy elektryczne, a później wnuczkowi kleił 
imponujące latawce.

Ciągle jednak wywoływał duchy swych wiernych przyjaciół i towarzyszy: 
duchy koni. Tych, co zginęły, a które czekały na swoich następców, by wskrzesić piękne 
tradycje Polskiej Kawalerii. Z tych czasów wywodzą się jego spisane wspomnienia 
jeździeckiej chwały. W tym też czasie otrzymał pierwszą propozycję konsultacji 
w filmie Jana Batorego "Podhale w ogniu". Tak zaczął się flirt ojca z filmem w lalach 
pięćdziesiątych, zakończony tragicznie w 1964 roku.

W lecic 1954 roku przyjechałam do Czorsztyna, gdzie odbywały się zdjęcia 
plenerowe do filmu "Podhale w ogniu". Zwabiona pokusą sprawdzenia moich 
umiejętności jeździeckich drżałam na myśl o spotkaniu z koniem po wielu latach. Ojciec 
wybrał mi wierzchowca. Miałam wielką tremę i obawę, że wszystko zapomniałam, że 
się skompromituję, że starłam się z konia jak kukła. Lewa noga w strzemię, prawą 
przerzucam przez siodło. Stępa, kłusa, anglezowanie, pięta do dołu, łokcie odpowiednio 
ustawione, wodze między palcami, łydka ściśle przy końskim tułowiu. Tak, to jest 
właśnie ta radość, po którą tu przyjechałam, i te słowa ojca "Brawo, niczego nie 
zapomniałaś, moja szkoła!"

Ojciec po skończonych zajęciach na planie filmowym, uczył konnej jazdy kilku 
aktorów. Sporo było żartów i zabawy przy okazji edukacji wielkiego wzrostem 
Władysława Surzyńskiego, dla którego trudno było dobrać odpowiedniego konia nie 
tylko z powodu sylwetki pana Władka, ale i z racji - delikatnie mówiąc - jego tremy. 
Bardzo pojętnym i zapalonym jeźdźcem, zresztą mającym już przygotowanie z okresu 
filmów przedwojennych był Jerzy Pichelski. Nasze przejażdżki konne wzbudzały 
zazdrość tych, którzy nie zdołali opanowć sztuki jaździcckiej. Zanim przypomnę udział 
ojca jako konsultanta w innych filmach, wrócę do tych "końskich duchów", o których 
wspomniałam, a które zjawiały się nieustannie w jego myślach i planach.

W tym czasie, a był to okres tzw. odwilży po październiku 1956 roku, powstała 
gnipa inicjatywna, która istniejąc przy Sekcji Jeździectwa w Wojewódzkim Komitecie 
Kultury Fizycznej rzuciła pomysł założenia Klubu Jazdy Konnej w Krakowie.

W maju 1959 roku ojciec przyjmuje propozycję objęcia stanowiska trenera 
w nowo powstałym Klubie Jeździeckim. W klubie stawiali pierwsze kroki późniejsi 
znani jeźdźcy: Szaszkiewicz, Merunowicz, Gołda - wszyscy uczniowie ojca.

Na początku lat sześćdziesiątych Daniel Olbrychski, wówczas student I roku 
P.W.S.T., był pupilem mego ojca, który przygotowywał go do trudnych i niebezpiecz
nych zadań kawaleryjskich w filmie "Popioły". Ówczesny konsul francuski Maurice 
Deshors, wielki sympatyk i miłośnik sportu jeździeckiego szlify jeździeckie zdobywał 
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również pod okiem ojca. Te lekcje w klubie przerodziły się w wielką i szczerą przyjaźń, 
której dowody pan Desliors dawał naszej rodzinie wielokrotnie. Szczególnie wzruszające 
były jego wizyty w czasie choroby ojca w Konstancinie i pomoc, jaką okazał nam 
sprowadzając ze Stanów Zjednoczonych leki wówczas nieosiągalne w Polsce.

Klub jeździecki, który był nie tylko oczkiem w głowie ojca, ale i pasją 
ostatnich lat jego życia, prowadził ożywioną działalność. Staje się ośrodkiem szkolenia 
młodzieży, gromadzącej się wokół trenera i zasłużonego mistrza sportu, oraz wokół 
grona świetnych organizatorów i fachowców, jakimi byli płk. Kazimierz Suski, Jerzy 
Turaszwilli oraz mjr Tadeusz Tetmajer. Sądzę również, że osobisty wdzięk ojca, jego 
zapał, temperament, a nade wszystko łatwość nawiązywania przyjaźni z młodzieżą oraz 
przekazywanie jej rzadkich już dziś cnót szlachetnego współzawodnictwa stwarzały 
prawdziwie sportową atmosferę. Mieliśmy tego żywe dowody w czasie tragicznych 
miesięcy choroby ojca.

***

Powróćmy teraz do pracy ojca w filmie. Zastanawiam się często, co, poza 
związkami z tradycją kawaleryjską, naturalną ambicją sportową i miłością do konia 
fascynowało w niej ojca. Myślę, że osobliwy koloryt środowiska, możliwość przygląda
nia się pracy aktora, całej machinie technicznej, a przede wszystkim jakaś niewytłuma
czalna poezja planu filmowego. Prawdziwą przygodą był dla niego udział w takich 
(limach jak: "Rancho-Texas", gdzie nawet powierzono mu małą rolę znachora, oraz 
w filmie przygodowym, koprodukcji francusko-polskiej, "Mandrin".

Gdy Andrzej Wajda zaproponował ojcu konsultacje w filmie "Popioły", przyjął 
to ze szczerą radością. Było to już dnigie zaproszenie Wajdy do współpracy w filmie.

Wielkie wydarzenia historyczne, na których tle Żeromski przedstawia swych 
bohaterów, sceny batalistyczne, a nade wszystko heroiczne dążenia niepodległościowe 
Polaków, udział szwoleżerów w napoleońskiej epopei, szarża na Somosjerrę - ta sceneria 
porwała sędziwego szwoleżera pułku Józefa Piłsudskiego. Stał się nie tylko konsultan
tem, ale odtwórcą roli starego wachmistrza prowadzącego szarżę.

Wielu naszych przyjaciół i ludzi postronnych krytykowało tę decyzję. Byli to 
ci, którzy ojca dobrze nie znali. Nie znali jego trwałej miłości do kawaleryjskiej tradycji. 
Nie rozumieli, że urzekł go romantyzm dziejowego okresu, który Wajda wskrzesił 
w okolicach stadniny w Bogusławicach. Niestety film nie miał wówczas zawodowej 
armii kaskaderów. Dlatego odwołano się do ambicji ludzi, którzy ochoczo zgłosili się 
na wezwanie produkcji filmu. Zgłosili się również i jeźdźcy, dla których nazwa 
Somosjerra coś znaczyła.

Bohdan Tomaszewski, który odwiedzał wielokrotnie ojca w Stołecznym 
Centrum Rehabilitacji w Konstancinie tak pisał na łamach "Kultury" w artykule pl. 
"Ostatni Szwoleżer":

"O/o na planie pojawił się niezrównany jeździec - Rotmistrz Adam Królikiewicz. 
Był wielkim sportowcem kiedy większość z nas była dziećmi i na arcysławnych hippodro- 
mach Włoch, Francji, Ameryki i innych krajów iv latach dwudziestych zdobywał na 
Jaśku i Picadorze szarfy i puchary." i dalej: "O tragicznym »v skutkach upadku Adama 
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Królikiewicza opowiadał mi Rafał Olbromski, czyli Daniel Olbrychski, młodziutki adept 
sztuki aktorskiej." Stary jeździec nie czuł się tego dnia najlepiej, lecz gdy zobaczył konie 
i szwoleżerskie mundury i czaka na głowach statystów, także dosiadł konia. Tego dnia 
nie kręcono zdjęć, była zwyczajna przymiarka". Adam Królikiewicz puścił się 
wspaniałym galopem naprzód i pędził aż ziemia dudniła i dech zaparło w piersiach 
patrzących - "Jechał tak jakby czuł, że to jego ostatni galop!"opowiadał z wypiekami na 
policzkach Daniel Olbrychski. "Gdy wtem koń zachwiał się na mokrym gruncie i zwalił 
wraz z tym, który go dosiadał. - Biegłem pierwszy - mówił chłopiec - najpierw dziwiąc 
się, a potem niepokojąc dlaczego Pan major tak długo nie wstaje. Reszta już znana. 
Kontuzja kręgosłupa. Dosłownie parę dni przed wypadkiem rozmawialiśmy z nim na 
temat ryzyka. Mówił, że za bardzo ryzykować w życiu nie wolno, widząc, że tak właśnie 
czynię podczas jazdy, którą opanowałem od niedawna. Lecz kiedyś wyrwało mu się kiedy 
mówił o sobie. Zawsze ryzykował w życiu i będzie ryzykował do końca. Byłem u niego 
w szpitalu. Wie, że kontuzja jest poważna. Chciałby po wyleczeniu móc tylko chodzić, 
ale dodał przy tym, że cieszy się, iż ostatni raz siedział na koniu w starym szwoleżerskim 
mundurze."

Podczas rozmowy w szpitalu z Danielem Olbrychskim, ojciec nie wiedział, że 
nigdy już chodzić nie będzie. Straszną diagnozę przekazaną mi przez prof. Wróblewskie
go po operacji w Łodzi ukrywałam przed nim przez przeszło rok, a przed matką przez 
kilka miesięcy. Chciałam w ten sposób podeprzeć jego niezłomną wiarę, że wstanie na 
nogi, że jak mawiał "wyliże się" i tym razem, jak już tyle razy bywało. Ta wiara 
pozwalała mu znosić cierpienia i kazała nieustępliwie pracować nad wyzdrowieniem.

Mój siedemdziesięcioletni ojciec był w klinice ulubieńcem prof. Wajssa, 
lekarzy, pielęgniarek i salowych. Sp. prof. Marian Wajss udostępnił "mistrzowi" (tak 
zawsze zwracał się do ojca) separatkę, mobilizował wszelkie dostępne mu środki, aby 
ulżyć w cierpieniach chorego. Tym bardziej, że orientował się, iż tężyzna fizyczna, jaką 
posiadał ojciec przy niesłychanie zdrowym sercu i płucach, przedłużały jeszcze jego 
cierpienia, atakujące go sepsy i wyczerpujące stany gorączkowe.

Mimo tego bardzo ciężkiego stanu ojciec odbywał forsowne ćwiczenia na 
materacach, ćwiczył bandami i pozwalał się w niewysłowionych mękach nakłuwać 
igłami. Dopiero straszna prawda, że już nigdy nie odzyska władzy w nogach załamuje 
tego twardego, a jednocześnie czułego i subtelnego, człowieka.To było wstrząsające 
widzieć łzy w oczach ojca, widzieć, jak na tym łóżku cieqiienia leży powalony, twardy 
niegdyś, żołnierz. Cieqńałyśmy razem z nim. Tyle, że ja zajęta pracą nie byłam w stanie 
odwiedzać go codziennie.

Moja matka przez całe te okropne, bolesne osiemnaście miesięcy jeździła 
codziennie trolejbusem z ulicy Bonifraterskiej do dworca PKS przy ulicy Odyńca, by 
dostać się do Konstancina i pieszo dojść do kliniki, obarczona żywnością, owocami 
i napojami, które troskliwie przygotowywałyśmy choremu. Pamiętam, jak udręczona 
i zmęczona wracała późnym wieczorem, wiele razy załamana i zrozpaczona. Rodzice 
byli niezwykle dobranym i kochającym się małżeństwem. Ojciec ożenił się z mamą, gdy 
miała osiemnaście lat. Była jedynaczką i pochodziła z zamożnego domu. Wychowana 
była bardzo niepraktycznie. Adorował ją i rozpieszczał. Nie była przyzwyczajona do 
ciężkiej pracy, trudów i poświęceń. Choroba męża stała się dla niej swego rodzaju 
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heroicznym poświęceniem bez reszty. Wyzwoliła z niej utajoną i przez nikogo nie 
oczekiwaną siłę i energię. Ale przyszedł moment, że i te zaczęły się wyczerpywać.

I właśnie wtedy znalazł się ktoś, kto w sposób nieoczekiwany pomógł nam 
przetrwać. Było to niedługo przed śmiercią ojca. Kolega mój, znany śpiewak Jerzy 
Sergiusz Adamczewski, zorganizował tak zwany "łańcuch dobrych serc". Każdego rana 
zajeżdżał po mamę właściciel samochodu, codziennie inny. W tę piękną akcję 
zaangażowali się znani ludzie, jak: Bohdan Paprocki, Olgierd Budrewicz, Bohdan 
Tomaszewski, Beata Tyszkiewicz.

Jurek Adamczewski stał się inicjatorem innej jeszcze wspaniałej akcji. Długo 
i mozolnie, bo pukał nawet do drzwi sfer rządowych, zbierał szereg podpisów. Na 
pięknie graficznie wykonanej laurce, a raczej liście ozdobionym sylwetką Królikiewicza 
w skoku przez przeszkodę, składali swe podpisy luminarze wielu środowisk: politycy, 
literaci, artyści, lekarze i sportowcy, a także redakcje i stowarzyszenia. Na tym 
ozdobnym piśmie wyrażali swe przywiązanie, pamięć o sławie jeźdźca, o cierpiącym 
człowieku oraz wiarę, że zwycięży znowu, tym razem w walce o zdrowie. Głęboki sens 
humanistyczny miał podtrzymać na duchu nie tylko ojca. Sądzę, że dla wielu był 
dowodem, iż nie wszystkie jeszcze wartości wokół nas uległy dewaluacji.

Pisząc te słowa spoglądam na ilustrację zbiorowego listu. Wykonał ją znany 
malarz i grafik, wówczas dziekan Akademii Sztuk Pięknych, twórca pięknej "końskiej" 
serii znaczków pocztowych i wielu obrazów o tematyce końskiej i kawaleryjskiej, prof. 
Ludwik Maciąg. Pasja jeździecka i miłość do konia sprowadziła go również na plan 
filmu "Popioły".

Był pan Ludwik wielkim i oddanym przyjacielem mego ojca. Przekazał nam 
wiele szczegółów z owego fatalnego dnia. Wspominał potem, że ojcu towarzyszyło 
dziwne przeczucie nadchodzącego nieszczęścia. Sprawdziło się ono w tragicznym 
wypadku. Koń, na którym galopował z ogromną szybkością prowadząc szarżę na 
Sontosjerrę, zapadł się w wyrwę, jeździec wypadł z siodła i po dwóch saltach 
w powietrzu runął na ziemię łamiąc kręgosłup. Jak się przy operacji okazało część 
złamanego kręgosłupa wbiła się w rdzeń kręgowy.

Okres choroby to dla ojca straszliwa próba charakteru. Całe życie aktywny, 
pełen wigoru, nie tracił swej energii i żywotności nawet w najtrudniejszych warunkach. 
Dla tych, którzy śledzili jego jeździecką karierę, darzyli go sympatią i przywiązaniem, 
dla miłośników tradycji kawaleryjskiej ostatnia szarża Królikiewicza ma zapewne 
w sobie coś z symbolu.

Przychodziły do ojca listy dosłownie z całego świata. Ze Stanów Zjadnoczo- 
nych od znanych jeźdźców: Seweryna Kuleszy, Michała Antoniewicza, od właściciela 
stajni wyścigowej w przedwojennej Warszawie, barona Kronenbcrga, od hr. Tarnowskiej 
i pani Stykowej, wnuczki wielkiego malarza, która w czasie krótkiego pobytu w kraju 
znalazła czas, by dojechać do Konstancina. Pisali z Anglii: rtm. Jan Strzałkowski, znany 
jeździec i towarzysz konkursów hippicznych, mec. Adam Michalewski, który 
zorganizował akcję zbiórki wśród towarzyszy broni na wózek inwalidzki projektu prof. 
Wajssa.

Pisała serdeczne słowa ubolewania córka I-go Marszałka Niepodległej Polski 
Józefa Piłsudskiego - Wanda. Paolo S])ezzotti jeździec włoski, właściciel fabryki 
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włókienniczej w Udine, serdeczny i oddany przyjaciel ojca na wiadomość o wypadku 
przysłał dwukrotnie beczkę wybornego czerwonego wina dla rekonwalescentów.

Józef Szylagyi, mjr artylerii konnej przebywający stale w Szwajcarii, od 
którego ojciec w 1929 roku kupił konia Milorda dostarczał nam cenne leki.

Witał ojciec w konstancińskiej separatce panią Wandę Dreszerową, żonę 
generała Gustawa Orlicz-Dreszera, panią Marię Albrechtową, żonę płk. Janusza 
Albrechta - zastępcy gen. Grota-Roweckiego, siostrę Henryka Dobrzańskiego, 
legendarnego Hubala. Cieszył się odwiedzinami sędziwego już Bolesława Mierzejew
skiego i wraz z nim wspominał złoty okres operetki, której p. Bolesław był gwiazdą 
w latach dwudziestych.

***

Za trumną ojca starym rycerskim zwyczajem prowadzono osiodłanego konia, 
tego samego, którego dosiadał w biegu św. Huberta w 1964 roku. Za koniem szli 
koledzy, jego uczniowie w czerwonych frakach i ostatni żyjący jeszcze w kraju jeździec, 
towarzysz międzynarodowej chwały, mjr Michał Toczek. Było to na cichym cmentarzu 
Salwatorskim w Krakowie, w wigilię festiwalowej premiery "Popiołów" w Cannes.

W 1968 roku, a więc w dwa lata po śmierci ojca, w dniach 6, 7, 8 września 
odbył się I Memoriał mjr. Adama Królikiewicza, we wspaniałej oprawie na błoniach 
krakowskich. Stało się to dzięki grupie inicjatywnej Okręgowego Związku Jeździeckiego 
w Krakowie, która wystąpiła do Polskiego Związku Jeździeckiego i Głównego Komitetu 
Kultury Fizycznej w Warszawie z projektem włączenia do kalendarza sportowego 
corocznych zawodów ogólnokrajowych o Memoriał mjr. Królikiewicza. W skład gnipy 
inicjatywnej wchodzili: mjr Kierczyński, mjr Tetmajer, kpt. Turaszwilli, płk. Szydek, 
płk. Rytarowski. Wiele wysiłku, serca i pasji włożył w tę akcję inż. Antoni Hartrampf, 
niestrudzony organizator i entuzjasta sportu jeździeckiego, oddany i wierny przyjaciel 
ojca.

1 tak memoriał wrósł na stałe w tradycje sportowe Krakowa. Ale nie tylko. 
Przez te wszystkie kolejne lata wzbudza zainteresowanie tych, dla których jeździectwo 
było jedynie echem minionej przeszłości, a koń legendą z literackich opisów bitew lub 
malarskich wizji Kossaka. Miłość do konia, która znaczyła całą karierę jeździecką ojca, 
dla której oddal życie, trwa i ożywa co roku na krakowskim hippodromie. Przejmuje 
sportowym, szlachetnym duchem jeźdźców, adeptów, młodzież i rzesze zasiadającej na 
trybunach publiczności.

We wrześniu 1984 roku z okazji XV-ego Memoriału mjr. Adama Królikiewicza 
nastąpiło wmurowanie tablicy pamiątkowej w domu niegdyś przez nas zamieszkiwanym 
na Dębnikach przy ulicy Praskiej nr 6.

Na tablicy pamiątkowej widnieją słowa:

"Tu mieszkał mjr Adam Królikiewicz - 9 XII 1894 -4.V.1966 r.
Wybitny jeździec i wychowawca młodzieży, zdobywca pierwszego 
medalu olimpijskiego dla Polski w 1924 r. w Paryżu"
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Dla rodziny każdy memoriał jest wielkim świętem. Gdy w ubiegłym roku 
siedziałem na stadionie wraz z matką, synem, synową, żoną kolejnego zmarłego stryja 
i jego córkami, obok uczucia radości towarzyszącego mi zawsze na memoriale, ogarnął 
mnie nagle smutek.

Jeszcze kilka lat temu na tym tle samym miejscu zasiadało pięciu braci 
Królikiewiczów: Kazimierz, Mieczysław, Tadeusz, Stanisław i Wacław. Było ich 
wszystkich ośmiu. Wszyscy startowali o własnych siłach po przedwczesnej śmierci 
rodziców. Pomagali sobie nawzajem. Wszyscy byli żołnierzami. Sześciu przeszło do 
rezerwy zdobywając wyższe wykształcenie. Pięciu, w tym mój ojciec, brało udział 
w obronie Lwowa jako Lwowskie Orlęta. Adam został wierny koniom i szwoleżerom. 
Stanisław artylerzystom. Jako ostani odszedł Mieczysław, żołnierz legionów do ostatnich 
dni cieszący się dobrym zdrowiem i niespotykaną w tym wieku pamięcią. Jemu 
zawdzięczam znajomość kilku faktów, które mogłam tu zapisać. Spośród ośmiu braci 
jeden, Adam, zdobył sławę i rozgłos, ale wszyscy zasłużyli się Ojczyźnie, a na trudnej 
drodze w walce o niepodległość godnie też zapisały się ich dzieci. O tym myślałam 
w czasie memoriału w ubiegłym roku. I widziałam wszystkie te twarze, spojrzenia, gesty 
i uśmiechy, które odeszły, ale trwają w mej pamięci. Widziałam oczy ojca, dobre, 
czasem groźne, ostrzegające, ale zawsze kochające. I przez chwilę wydawało mi się, że 
nic się nic zmieniło, że świat jest taki, jakim widziały go te oczy, jakim czuły go te 
spojrzenia i jak go znaczyły tamte gesty, słowa i czyny. Ale zaraz wszystko wróciło na 
swoje miejsce. 1 zrozumiałam, że świat się bardzo zmienił. 1 że właśnie dlatego trzeba 
ocalić wartości i cnoty przekazane nam przez tych, co odeszli. Avorum respice mores.

Krystyna Królikiewicz - Harasimowicz



Największe szczęście w św i ecie 
na końskim znajdziesz grzbiecie

Był iv historii naszego międzywojennego dwudziestolecia okres, iv którym sport 
konny zajmował szczególnie wysoką pozycję ze względu na ścisłe powiązanie jeździectwa 
z hodowlą koni i obronnością kraju.

W owym czasie - zanim mogliśmy przejść na oddziały zmotoryzowane - 
posiadaliśmy iv stanie pokojowym ponad 40 pułków kawalerii, iv tym 3 pułki 
szwoleżerów, 27 pułków ułanów i 10 pułków strzelców konnych, nie licząc 13 
szwadronów Korpusu Ochrony Pogranicza. Ponadto 14 dywizjonów artylerii konnej oraz 
30 pułków artylerii palowej zaopatrywanych było, rzecz jasna, iv ogromną ilość koni 
użytkowych.

W tych warunkach polska szkoła jazdy - polska ekwitacja, obejmująca swym 
wpływem szkoleniowym wszystkie bronie jezdne naszego wojska, iv niesłychanie krótkim 
czasie zaledwie kilku pierwszych lal po odzyskaniu niepodległości potrafiła się doskonale 
zorganizować. IV oparciu o dobrze opracowane regulaminy i obowiązujące instrukcje 
ugruntowaliśmy zupełnie nowoczesne i postępowe zasady wyszkolenia jeźdźca i konia. 
Na tych podstawach rozwinął się szybko ogromny pęd i zamiłowanie do jeździectwa 
sportowego oraz wyczynowego.

Nasz start w słynnych zawodach hippicznych iv Nicei i iv Rzymie iv 1923 roku 
zaskoczył i zadziwił cały świat sportowy. Później walczyliśmy na licznych stadionach 
Europy i Ameryki i braliśmy udział w trzech olimpiadach, nigdy nie wracając bez 
medali.

Na wysokiej pozycji utrzymywało się polskie jeździectwo aż do końca, Ij. do 
drugiej wojny światowej, czego dowodem berlińska olimpiada iv 1936 roku, iv której 
nasi jeźdźcy iv trudnej zespołowej konkurencji, we wszechstronnym konkursie konia 
wierzchowego, zdobyli srebrny medal.

Na tle naszych zmagań i przeżyć oraz wspomnień o koniach, współtwórcach 
sportowych osiągnięć powstały moje skromne opowiadania. Poświęcam je pamięci 
wielkich zasług przezacnych czworonożnych towarzyszy naszych trudów, którzy na swych 
cierpliwych grzbietach nosili mnie oraz moich kolegów iv służbie wojennej i pokojowej 
dla Polski oraz dla chwały Jej jeździectwa. Widzę je, te kochane, rącze i spracowane 
zwierzęta. Przez mgłę ubiegłych lat mej młodości widzę je i żałuję, że nie potrafię opisać 
ich szlachetnych, ciekawych i różnych "twarzy", ich mentalności, bystrych, uważnych 
spojrzeń tych oddanych przyjaciół żołnierza i sportowca, gotowych do bezwzględnego 
posłuszeństwa aż po kres sił i możliwości.

Widzę wspaniałe - wysportowane, o harmonijnej budowie, o sprężystych 
ruchach - sylwetki tych wrażliwych, najwspanialszych zwierząt, którym my, jeźdźcy na 
całym świecie, zawdzięczamy radość odniesionych sukcesów oraz małe i wielkie emocje. 
Postacie Jaśka i Picadora rozpoczynające moje skromne wspomnienia, są niejako 
symbolem wielu naszych zasłużonych koni sportowych, których wysiłki przyczyniły się 
ongiś do świetności polskiego jeździectwa iv okresie międzywojennego dwudziestolecia. 
Moje najsilniejsze przeżycia sportowe wiążą się oczywiście z końmi przeze mnie 
dosiadanymi, wśród których i dzięki którym doznałam wielu różnych przygód, wrażeń
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i emocji; od najbardziej radosnych aż do bolesnych, najsmutniejszych gdy przyszła 
chwila rozsiania się z nimi na zawsze.

Niemal każdy dzień spędzony z koniem - a było ich >v mej pięćdziesięcioletniej 
pracy niemało - pozostawił jakiś niezapomniany obraz, jakiś trwały ślad iv historii mego 
życia, tak mocno związanego z losem i życiem konia.

Czy potrafię je dzisiaj opowiedzieć tak, jak je kiedyś przeżywałam? Gdy się 
dobiega siedemdziesiątki1 i ma się za sobą kilka wojen, a do tego sporo zgoła 
makabrycznych doświadczeń, to nie wszystkie wspomnienia sportowe - wygrzebane spod 
nawarstwionych lal smutnych wydarzeń, przy nieco już zatartej pamięci - pulsują 
świeżym, młodzieńczym nerwem życia.

1 Wspomnienia zostały spisane na początku lat sześćdziesiątych (przyp. red., 
pozostałe przypisy od autora)

Dlatego proszę, niech mi Czytelnicy wybaczą te, być może mniej żywe, 
miejscami już nieco wyblakłe, fragmenty moich wspomnień. Los i kariera konia układają 
się czasem równie zaskakująco i fantastycznie jak niejednego z nas. Dowodzi tego 
choćby historia Jaśka, Picadora, mego życia i mej jeździeckiej drogi.
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Początki

Nie urodziłem się "na koniu" ani nawet w jego bliskim sąsiedztwie. Dopiero 
w dwudziestym roku życia splot wojennych wydarzeń narzucił mi to najmilsze 
towarzystwo.

Miastem mej radosnej młodości był niezapomniany Lwów, gdzie przyszedłem 
na świat w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia, jako szósty z kolei, spośród ośmiu, 
synów moich rodziców.

Konia spotykałem wtedy w dorożce lwowskiego fiakra bądź ciągnącego mniej 
lub więcej obładowaane wozy. Pielęgnowane zaś wojskowe wierzchowce widywałem 
maszerujące pod siodłami austriackich ułanów, czeskich dragonów i węgierskich 
huzarów miłościwie wówczas panującego nad zagarniętą częścią Polski cesarza 
Franciszka Józefa I.

Obok naszego domu, jednego z nielicznych w okolicy, tu i ówdzie stały inne 
zabudowania. Dzieliły je ogrody, sady, uprawne działki pól, łąki i nieużytki słabo 
jeszcze w tej stronie rozwiniętej dzielnicy miasta.

Niedaleko, wzdłuż parkanu, za którym widać było zaplecze nowego dworca 
kolejowego z jego halami warsztatowymi i plątaniną torów, biegła wyboista, pełna kurzu 
w lecie, a w dni słotne błota, dość ważna komunikacyjna arteria, łącząca górną ulicę 
Gródecką z górną Janowską. Tędy, mijając rozrzucone na dużej przestrzeni koszary 
artylerii, przechodziły w stronę janowskiego cmentarza smutne kondukty pogrzebowe. 
Tędy wiódł główny szlak do niedużego lasku janowskiego, miejsca niedzielnych 
wycieczek i odpoczynku w pogodne dni lata. Tędy też, przez żelazny most zawieszony 
nad linią torów kolejowych, ciągnęły na ćwiczenia w kierunku rozległych piaszczystych 
błoni barwnie umundurowane pułki kawalerii, baterie artylerii i oddziały austriackiej 
piechoty.

W szeregach długiej kolumny różnojęzycznego cesarskiego wojska Franciszka 
Józefa I, pod niemiecką komendą, przeważała słowiańska, polska, ruska i czeska mowa. 
Za sztabem jadących konno wyższych oficerów, w pewnej odległości, maszerowała 
pieszo liczna orkiestra z kapelmistrzem na czele. Na samym jej końcu mały, zgrabny 
konik wprzęgnięty w miniaturowy dwukołowy wózek ciągnął nieproporcjonalnie duży 
bęben. Przy jego odgłosie, akompaniamencie czyneli i instrumentów dętych słychać było 
z daleka grzmiące dźwięki marsza. "Banda" - tak w naszej lwowskiej gwarze 
nazywaliśmy maszerującą orkiestrę wojskową - jak magnes przyciągała okoliczną 
gawiedź. Zgraja wyrostków, wśród których nie brakło też lwowskich "batiarów", 
asystowała wojskowej kapeli krok w krok na całej trasie przemarszu. W austriackich 
mundurach szli ich ojcowie lub bracia, krewni, przyjaciele, koledzy bądź znajomi. Szły 
w szeregach lwowskie dzieci.

Wtedy, po kryjomu, uciekałem z domu. Wraz z innymi też biegłem w tej 
ruchliwej, zbitej ciżbie, śladami długiej kolumny. Spod tysięcy maszerujących nóg 
w rozgrzanym od słońca powietrzu unosił się gęsty tuman szarego kurzu. Konie głośno 
parskały, zostawiały za sobą sj)ecyficzną, ostrą woń swych ciał i potu.
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Któż mógł się wtedy spodziewać, że wielu z nas, tych chłopców towarzyszą
cych obcemu wojsku, wkrótce weźmie udział w wielkiej światowej zawierusze wojennej; 
że niedługo po niej czeka ich zaszczyt żołnierskiej służby we własnej, wolnej ojczyźnie, 
a mnie szczęście pierwszych walk w gronie nielicznej grupy pierwszych polskich 
kawalerzystów. Gdzie było postanowione, że kiedyś po latach drugiej , polskiej wojny, 
nieoczekiwanie zostanę jednym z czołowych jeźdźców świata. Że mnie, lwowskiemu 
chłopcu z ulicy Rycerskiej, przypadnie zaszczyt odnotowania w historii olimpijskich 
zmagań sportowych pierwszego zdobytego na konto Polski indywidualnego brązowego 
medalu w jeździectwie. Czy już wtedy przeznaczenie kazało mi biec obok wspaniałych 
koni ku mej długiej żołnierskiej służbie w siodle, a jednocześnie ku wielkiej sportowej 
karierze?

***

Z okien naszego domu widać było w oddali porosłe buczyną lesiste wzgórza 
Kleparowa. Tam, u podnóża, zasilane wątłym strumykiem, utworzyło się urocze, 
schowane w krzakach bajorko - stawek Barana - cel naszych wycieczek, miejsce 
wagarów i kąpieli w upalne gorące lato.

Wyniosły teren ciągnący się nierówną, garbatą linią horyzontu zasłaniał wgląd 
w dalsze rejony naszych wypraw, w stronę Rzęsny Polskiej aż do Brzuchowic - znanej 
letniskowej miejscowości. W lewo, na rozległej płaszczyźnie otwartych pól, błyszczały 
w słońcu lustra znajdujących się w bliskim sąsiedztwie trzech, jeden tuż obok drugiego, 
prostokątnych stawów, popularnego lwowskiego winiarza Stadtmullera. I one też były 
celem naszych tajemnych wypraw. W dobrze nagrzanej wodzie często zażywaliśmy 
kąpieli, czasem spod zarosłych, poszarpanych brzegów wyciągaliśmy raki.

Ku zachodowi, na dalekim widnokręgu, czerniało pasmo mrocznych, 
wilgotnych "Białohorskich" lasów pełnych kwiatów konwalii i jakiegoś, dla mnie 
szczególnego, tajemniczego uroku. W ciepłą świętojańską noc chodziliśmy tam szukać 
szczęścia - legendarnego kwiatu paproci. Wierzyłem, że go kiedyś znajdę. Z tymi 
miejscami wiązały się moje najwcześniejsze, chłopięce, radosne wrażenia. Wprawdzie 
urozmaicenie terenu od przeciwnej, południowo-wschodniej strony miasta, za Stryjskim 
parkiem, Łyczakowem czy za Wysokim Zamkiem w kierunku na Czartowską Skałę lub 
Winniki, było bez porównania bogatsze, ale jednak najbardziej nas pociągały te pod 
bokiem, najbliższe, w naszym zasięgu leżące, okolice.

Odwieczny zew natury nie tylko mnie gnał ku rozległym w mej wyolbrzymiają
cej wyobraźni stepom i puszczy leśnej. Za każdym razem, drżąc z emocji, odkrywałem 
na nowo czar przyrody, doznając coraz to nowych wrażeń. Czas nauki wydawał mi się 
wtedy zmarnowany w niepotrzebnej zgoła udręce. Szkoła, jak zmora, zaciemniała mi 
radość chłopięcego życia. W pogodny, letni dzień trudno mi było w jej murach usiedzieć 
spokojnie. Do nauki, szczerze mówiąc, nie miałem sentymentu ani wielkiej ochoty. Na 
szczęście innego zdania byli moi rodzice. Stopniowo, lecz skutecznie, stanowczo wpajali 
w nas wszystkich konieczność pracy nad sobą, poczucie obowiązkowości.

Jak większość moich braci miałem się kształcić w przyszłości na inżyniera. Ale 
los, jakby na przekór, postanowił inaczej. Moje pokolenie z przełomu ubiegłego oraz 
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obecnego stulecia rozwijało się, dojrzewało i żyło w tak niezwykle burzliwym, na 
zmianę radosnym i twórczym i tragicznie nieszczęsnym , okresie, że wiele ludzkich 
planów i zamierzeń musiało ulec nieprawdopodobnie zaskakującym zmianom. Gdzieś 
tam ukryte drogi naszych przeznaczeń miały - jak się okazało - swój z góry wyznaczony 
tor; zupełnie odmienny, nie przewidziany.

Zanim mnie los wyraźnie dotknął i życiem moim pokierował - spełniłem wolę 
rodziców. Idąc utartym szlakiem posłuszeństwa, wymuszanego w sposób stanowczy 
i surowy, a nieraz bywało i bolesny, uczyłem się z konieczności, lecz bez entuzjazmu. 
Lata szkolne mijały mi wolno i nie bez trudności w nauce.

Rodzice obarczeni liczną rodziną sami musieli ciężko pracować, by podołać 
wciąż wzrastającym potrzebom związanym z wychowaniem i ambitnymi planami 
kształcenia ośmiu synów. Razem stanowiliśmy dość kłopotliwe stado nie bardzo 
potulnych baranków. Nic dziwnego, że ojciec prowadził nas twardą ręką, co znowu 
nasza najlepsza matka łagodziła wielką dobrocią i troskliwością swego wspaniałego, 
kierowanego rozsądkiem serca. Osiągając dojrzałość, a z nią zawód i samodzielność - 
starsi bracia kolejno wyzwalali się spod surowej ojcowskiej dyscypliny i bezwzględnej 
zależności. Wyrastając i poważniejąc, odpadali z tej - co tu ukrywać - niesamowitej 
czeredy, pozostawiając młodszemu rodzeństwu części podniszczonej garderoby, 
bogactwo swoich doświadczeń i wisielczych nieraz kawałów.

Niezmordowaną pracą nasi rodzice zbudowali własny, duży dom. Przylegał do 
niego ogród warzywno-owocowy oraz kawały pól i ornych uprawnych gruntów,co razem 
wziąwszy wymagało |?ewnej ilości rąk do pracy. Tych nasz ojciec nie zamierzał szukać 
poza swoją liczną rodziną. W miarę podrastania wdrażano nas do wszelkich gospodar
skich czynności.

Mimo to ponosił nas nie wyładowany nadmiar temperamentu, który ojciec 
energicznie poskramiał. Gdy go zabrakło, rolę opiekuna i wykonawcy sprawiedliwych 
wyroków naszej, bardzo już schorowanej, matki przejmował - z jej polecenia - 
najstarszy z obecnych w domu synów.

System ten w praktyce zdał egzamin. Okazał się zbawienny dla tej naszej 
wilczej gromady, z której mieli z czasem wyrosnąć jedni z pierwszych żołnierzy - 
obrońców Lwowa.

W żywym inwentarzu naszego małego podmiejskiego gospodarstwa, oprócz 
dwóch krów, paru sztuk trzody chlewnej i drobiu na własny użytek, kota oraz 
łańcuchowego psa-stróża nigdy nie było innych domowych zwierząt. Nie mógł też liczyć 
się jako użytkowy, starszy już wiekiem , wysłużony koń. Z resztkami grzywy, wytartym 
ogonem, ślepy na jedno oko, po którym zostało sczerniałe, puste miejsce, dosiadany 
kolejno przez każdego z nas w okresie chłopięcych nim zachwytów - stał w szopie 
biedny, zapomniany nasz jedyny koń... na biegunach.

Jak się miało kiedyś w nieodgadnionej, a dziwnej przyszłości okazać - 
widocznie i tak spełnił on jakąś swoją pożyteczną rolę. Jeżeli niewiele mi dopomógł 
w przygotowaniu jeździeckim, to niewątpliwie potrafił we mnie wzbudzić nieujawnione, 
gdzieś głęboko ukryte zdolności w tym kierunku. Dał mi niejasny przedsmak 
czekających mnie harców i gonitw, bitewnych wizji, ostatnich bojowych kawaleryjskich 
działań i klasycznych szarż. Lecz w owym czasie żaden z ośmiu braci nie miał zamiaru 
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poświęcić się zawodowej służbie wojskowej pod "bączkiem" 2 miłościwie panującego 
nam cesarza. Nie mogliśmy też przypuszczać, że po latach nie tak wielu, niezbadanym 
wyrokiem losu, czterech nas braci 3 będzie w pewnym okresie służyło w kawalerii, 
trzech 4 w artylerii, a jeden, najstarszy - Marian, w oddziałach inżynieryjnych Wojska 
Polskiego. Siłą wojennych wydarzeń wszyscy, chcąc nie chcąc, mieli się znaleźć 
w siodle.

2 Bączek - rodzaj dużego metalowego, mosiężnego lub haftowanego złotem 
(u oficerów) guza z inicjałami Franciszka Józefa I; noszony na wszelkiego rodzaju 
czapkach w całej armii austro - węgierskiej, podobnie jak u nas orzełek.

3 Tadeusz, Mieczysław, Adam i Wacław

4 Kazimierz, Stanisław, Oktawian

W roku 1914 kończyłem drugi semestr studiów w wyższej szkole technicznej 
w miejscowości Mittweida w Saksonii. Nagle w czerwcu padł śmiertelny strzał 
zamachowca skierowany w austriackiego następcę tronu, arcyksięcia Franciszka 
Ferdynanda. Choć był to fakt niezwykłego znaczenia politycznego, który poruszył całą 
Europę, mało kto zdawał sobie sprawę, jak olbrzymiej wagi następstwa pociągnie za 
sobą to historyczne zdarzenie, mające być prologiem światowej długiej zawieruchy 
wojennej.

Zanim lawiną potoczyły się wydarzenia o dziejowym znaczeniu i konsekwen
cjach nie tylko dla całej Europy wyjechałem najspokojniej na normalne dwumiesięczne 
ferie letnie do mego rodzinnego Lwowa.

Tu mnie zastał wybuch I wojny światowej, która w rezultacie czteroletnich 
ciężkich zmagań miała obalić trony i zmienić mapę Europy.

Zostałem żołnierzem

Szybkimi krokami nadchodził dzień, w którym nieoczekiwanie stałem się 
żołnierzem.

Na wieść o mobilizujących się we Lwowie ochotniczych niepodległościowych 
oddziałach strzeleckich, drużynach Bartoszowych i Sokolich, z radością, jaka opanowała 
całe polskie społeczeństwo ówczesnej stolicy Małopolski, stanąłem w szeregach 
pierwszych oddziałów zaczątku naszego przyszłego wojska.

Za ostatnich kilkanaście koron nabyłem żołnierski ekwipunek. Ze wzruszeniem 
i dumą włożyłem strzelecki mundur i "maciejówkę" z polskim orzełkiem. W plecaku 
koc, niewiele bielizny, menażka i trochę prowiantu na drogę.

Wyposażony jak na tygodniową wycieczkę wyruszyłem 1 sierpnia 1914 roku, 
w towarzystwie mojego starszego brata Tadeusza, z oddziałem lwowskich strzelców na 
wielką wojenną przygodę. Kto mógł wówczas przewidzieć, że tygodnie wydłużą się 
w lata.
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Ogarnięci entuzjazmem, w niebywale podniosłym nastroju odjeżdżaliśmy 
z dworca głównego żegnani żywiołową manifestacją, kwiatami i łzami tłumnie zebranej 
patriotycznej ludności Lwowa. Ojców, a nawet dziadków, synów i braci unosił pociąg 
w kierunku Krakowa, miejsca koncentracji i mobilizacji ochotniczych oddziałów 
strzeleckich.

Serdecznie, jak własne dzieci, przyjął nas z nie mniejszym uniesieniem stary 
gród Jagiellonów. Przygotowano nam kwatery w historycznym gmachu "Krzysztofory".

Jednocześnie w pobliżu błoń, w Oleandrach, już ćwiczono i musztrowano. 
Z godziny na godzinę narastały "strzeleckie", "dniżyniackie" i "Sokole" szeregi zasilane 
nieustannie zgłaszającymi się grupami oraz pojedynczymi ochotnikami.

Następnego dnia, 2 sierpnia, przybył ze Lwowa kilkunastoosobowy oddziałek 
konnego Sokoła pod dowództwem inżyniera Marcelego Śniadowskiego. Wśród nich 
zjawił się też pozostawiony na gospodarstwie jeszcze jeden z moich braci, Mieczysław. 
Postanowiliśmy we trójkę trzymać się razem. I choć nasze jeździeckie kwalifikacje były 
więcej niż ubogie - a prawdę mówiąc żadne - i nie upoważniały do wyboru tak 
specjalnej broni, na razie nikt tego nie spostrzegł. Sokolacy, lwowianie jak my, 
przekonani, że mają do czynienia z zaawansowanymi jeźdźcami chętnie uzupełnili naszą 
trójką swój niepełny pluton.

W oddziale wyróżniała się zwarta grupa wojskowej elity zaopatrzonej w solidne 
umundurowanie: spodnie do konnej jazdy, buty z cholewami, zdobne w dyskretnie 
brzęczące ostrogi. Przy boku błyszczały niklowane gardy austriackich, oficerskich szabel 
kawaleryjskich. Tak pięknego stroju mogła pozazdrościć niejedna wysoka szarża, choćby 
nawet sam dowódca batalionu szarej, strzeleckiej piechoty. Nic też dziwnego, że tak 
wspaniale umundurowani "druhowie", gdy w dodatku zjawili się z siodłami (choć 
jeszcze bez koni), swoim kawaleryjskim fasonem wzbudzili niemałą sensację i, 
oczywiście, zrozumiałe złośliwe uwagi wśród pieszego bractwa, "obywateli" królowej 
broni. Lecz to zawistne chwilowe boczenie się nie trwało długo. Szybko nastąpiło 
ogólne serdeczne zbratanie i odtąd nie było już ani "pana", ani "druha", "towarzysza" 
czy kolegi - wszyscy przyjęli nowy, obowiązujący odtąd w szeregach strzeleckich, 
a wkrótce w Brygadzie Legionów, tytuł "obywatela".

Cały obszar Oleandrów, jak ul na wyroju, stał się naraz pełnym gwaru, śpiewu 
i komend obozem wojennym. Nieustannie, dniem i nocą, o wszystkich porach i ze 
wszystkich stron, ściągały nowe, mniej lub bardziej liczne gnipy całkowicie albo tylko 
częściowo umundurowanych na własny koszt pierwszych polskich żołnierzy. Rozdawano 
broń i zaopatrzenie, ćwiczono, musztrowano pojedynczo, sekcjami, plutonami 
i kompaniami również obok, na obszernych krakowskich błoniach.

Wśród tej ruchliwej, żołnierskiej gromady można było zauważyć tu i ówdzie 
prawie niewidoczne, skromne dystynkcje starszyzny wojskowej. Dla wszystkich stopni 
i funkcji oficerskich jedynym wyróżnieniem był czerwony, pleciony sznurek gwizdka, 
a dla szarż podoficerskich taki sam, lecz koloni zielonego, zwisający spod lewego 
naramiennika w kieninku górnej kieszeni strzeleckiej bluzy.

Tu właśnie, w Oleandrach, moją uwagę zwrócił na siebie urodziwy strzelec 
z zielonym podoficerskim sznurkiem i znakiem Czerwonego Krzyża na tle białej opaski 
umieszczonej na lewym ramieniu. Owym przedstawicielem służby sanitarnej - 
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"łapiduchem", jak złośliwie nazywaliśmy nigdy nie docenianych opiekunów naszego 
zdrowia - był nie kto inny jak posiadacz wspaniałego nosa, polski "Cyrano de 
Bergerac", żołnierz pierwszej kadrowej kompanii - dr Bolesław Wieniawa - Długoszow
ski 5.

5 Późniejszy, w okresie międzywojennego dwudziestolecia, generał, dowódca 
2. Dywizji Kawalerii, następnie ambasador Polski przy rządzie włoskim w Rzymie.

6 Belina Prażmowski, dowódca 1. Oddziału Konnego, następnie 1. Pułku Ułanów 
Legionów Polskich; w późniejszych latach wojewoda krakowski.

Przy dymiących parą kotłach kuchni polowej "wyfasowanej" z austriackich 
magazynów i ustawionej na dziedzińcu, otoczony nęcącym zapachem smakowitej 
grochówki stał przesadzistej postaci, starszy wiekiem, potężnie wąsaty strzelec w białej 
czapie z insygniami kucharza w ręku. Tym, co ostrzegawczo wywijając ogromną 
chochlą gromił bardziej natarczywych głodomorów był znany nasz powieściopisarz 
Wacław Sieroszewski. Lubiany, bardzo szanowany stary "Sirko" - jak go powszechnie 
nazywaliśmy - właśnie w tej roli rozpoczął swoją ochotniczą służbę żołnierską w Polsce. 
Jeszcze pewien czas potem kucharzy, w "pierwszej kadrowej", z reguły przypalając 
kaszę. Koledzy wybaczali mu braki w sztuce kulinarnej przede wszystkim dlatego, że 
był sławnym Sieroszewskim, znakomitym pisarzem o wybitnej indywidualności, 
uroczym darze opowiadania swoich bogatych przeżyć i jednocześnie najstarszym chyba 
wśród nas żołnierzem. Sieroszewski długo na tej gospodarczej funkcji nie wytrzymał. 
Chciał jej jedynie na początku nadać znaczenie, jak każdej innej żołnierskiej służbie. Nie 
mogąc pogodzić się z kuchnią i kaszą, zatęskni, do konia. Siadami Wieniawy, któremu 
od urodzenia, jak się okazało, najlepiej we krwi leżało ułaństwo, stary Sirko zamienił 
szarą kurtkę piechoty na amarantowe rabaty kawleryjskiego munduru. Przypiął ostrogi, 
opasał się szablą, na siwą głowę nasadził podnoszące jego niski wzrost ogromne 
ułańskie czako i przystał do "beliniaków" 6. I choć wówczas mógł być już ojcem, 
a nawet dziadkiem niejednego z nas, Sieroszewski tłukł się dzielnie na koniu. W uciążli
wych, forsownych marszach, na patrolach, w bitwach i potyczkach, konnych utarczkach 
z długim i ciężkim karabinem piechoty, który jemu, zwykłemu ułanowi, jak każdemu 
z nas, bolesne nabijał guzy - ten starszy wiekiem obywatel imponował nam, młodym 
swoją niezwykłą tężyzną i młodzieńczym zapałem.

Z czasem wielu z nas stało się prawdziwymi kawalerzystami, a niejeden 
piechociarz śnił po cichu o tym, by zostać "beliniakiem". Lecz uzyskać ten przywilej nie 
było łatwo. Trzeba było przyprowadzić własnego lub zdobycznego konia, i to z rzędem. 
Trzeba też było choć trochę umieć go używać pod wierzchem. Inaczej Belina nikogo 
do bractwa koniarzy nie przyjmował.

Ale Sieroszewski nie miał żadnych trudności z koniem i nie musiał go 
zdobywać. Odpowiedniego miarą, niedużego siwka o łagodnym temperamencie, lekkich 
chodach, przydzieli, mu sam Belina.

Pamiętam, jak kiedyś pod Kielcami w 1914 roku obruszy, się na mnie świeży 
ułan stary "Sirko", gdy jako smarkacz, ale już nieco bardziej od niego zaawansowany 
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w kawaleryjskiej służbie u Beliny, chciałem go nocą zmienić na wedecie wcześniej, niż 
mu to wypadło. Nastroszywszy swe siwe już wtedy wiechcie staropolskich wąsów, 
Sieroszewski fuknął na mnie: " Któraż to godzina obywatelu, żeście mnie już przyszli 
zluzować? Wracajcie, wracajcie chłopcze z powrotem na placówkę!" Jak wielu innych, 
gnibo starszych wiekiem, był nam młodzikom przykładem żołnierskich cnót.

W beliniackich szeregach znalazło się jeszcze wielu ludzi ówczesnej "lewicy" - 
socjalistów z Olimpu literacko-artystyczno- naukowego. Usadowieni w dowolnym stylu 

i w przeróżny sposób w najdziwniejszych siodłach na niecierpliwych grzbietach mało 
lub raczej wcale nie ujeżdżonych koni, tacy to byli niewyszkoleni jeźdźcy z bożej łaski, 
rodzinnych tradycji i zamiłowań - romantyczni kawalerzyści. Oto na dużej, karej kobyle, 
w ułańskim, na bakier nałożonym, z czaku charakterystycznym zarostem księcia Józefa 
Poniatowskiego, jedzie jego sobowtór. Ten ułan o surowym wejrzeniu i pociągłej, 
śniadej twarzy, kołyszący się w żołnierskiej kulbace, to autor "Na Srebrnym globie" - 
Jerzy Żuławski.

Obok Andrzej Stnig-Gałecki, Teofil Axentowicz i drugi z branży malarskiej - 
miedzianogłowy, błyszcząco łysy syn Lwowa, Stefanowicz. Dalej świetny artysta sceny 

polskiej - Karol Adwentowicz i stary Siemaszko z synami oraz zakopiańscy taternicy 
i pierwsi narciarze - Loria i Bednarski, ze swoim przywódcą słynnym Mariuszem 
Zaruskim na czele (marynarzem i późniejszym generałem), do którego nie wiem już 
z jakich powodów i przy jakiej okazji przylgnęło żartobliwe przezwisko "Kirlibaba".

W sztabie brygady pełni, służbę Juliusz Kaden-Bandrowski i Gustaw 
Daniłowski, a rodzynkiem, reprezentantem arystokracji był Dzieduszycki.

Poza tym w szeregach legionowych w piechocie, kawalerii, artylerii, saperach, 
służbie zdrowia i zaopatrzenia, znalazło się jeszcze wielu innych luminarzy polskiej 
myśli, nauki i sztuki.

W tym zupełnie wyjątkowym zbiorowisku żołnierzy, które stało się zaczątkiem 
pierwszego, prawdziwie demokratycznego wojska, jakim były Legiony Polskie w latach 
1914-1917, nie brakło przedstawicieli wszystkich klas i zawodów naszego narodu 
rozdzielonego granicami. Od prostego chłopa, robotnika z fabryki i warsztatów, ucznia 
i studenta wyższych uczelni, do naukowca, literata i artysty, ludzi najrozmaitszego 
kalibru i wieku, różnorodnych wyznań i orientacji politycznych, od endeckiej prawicy 
po skrajną lewicę PPS z Bolesławem Drobnerem. W jednym szeregu, ramię przy 
ramieniu, byliśmy głęboko złączeni ideą walki o wolność Polski.

A nastroje były osobliwe, entuzjastyczne i pełne odziedziczonego romantyzmu. 
W marszach i na postojach, gdzie tylko się dało, płynęła pieśń "Raduje się serce, raduje 
się dusza, / gdy pierwsza kadrowa na wojenkę msza".

W długich marszach niezaprawionym piechurom puchły często poranione nogi. 
Ramiona i plecy nie przyzwyczajone do noszenia rynsztunku przygniatały ciężkie 
karabiny i obładowane tornistry. W oddziale konnym Beliny strzemię dzwoniło 
o strzemię. Młodym ułanom po wielu godzinach jazdy odparzały się siedzenia, 
sztywniały kolana. Niejednemu dokuczał ból otartych do krwi ud. Gdy zlazł z konia, 
chodził okrakiem na zgiętych nogach, jak stary kawalerzysta, choć mu jeszcze daleko 
było do niego.
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Tylko naprawdę chorzy decydowali się na chwilowe miejsca w taborowym 
wozie sanitarnym. W początkowym okresie żaden z żołnierzy, bez względu na wiek, za 
nic nie chciał odpaść z szeregów. Zaciskaliśmy zęby, by przetrwać najgorszy okres 
zaprawy.

W nieznaną przyszłość maszerowaliśmy z porywem młodzieńczego zapału. 
W ciężką, ofiarną drogę wiodły nas słowa powstańczej piosenki z 1863 roku: "Hej, 
strzelcy wraz nad nami Orzeł Biały..."

Ale wróćmy do mobilizacji w krakowskich Oleandrach. W obawie, by mnie nie 
wysiudano z powrotem do piechoty, okryłem tajemnicą brak moich jeździeckich 
umiejętności. Udało się to tym bardziej, że sokolacy na razie nie dysponowali żadnymi 
końmi. Swoje własne, by nie obciążać transportu, zmuszeni byli oddać we Lwowie 
austriackim władzom wojskowym. Za nie mieli otrzymać taką samą liczbę wierz
chowców w Krakowie. Typowe austriackie gadnie - skończyło się oczywiście tylko na 
obietnicy.

Nic więc dziwnego, że podczas całej kilkuletniej kampanii na froncie, gdzieśmy 
tylko mogli, z nawiązką odbieraliśmy nasze należności. Sąsiadom Austriakom od czasu 
do czasu na postojach, na kwaterach, w tajemniczych okolicznościach znikały konie, i to 
nieraz z jrełnymi kompletnymi rzędami. Raz nawet któryś bezczelny beliniak tak się 
rozzuchwalił, że nocą wyprowadził ze stajni sztabu austriackiego nie tylko wspaniałego 
generalskiego konia, ale przy tej okazji, nie chcąc wracać na oklep, nieostrożnie 
"wyfasował" siodło wraz z przytroczoną cenną, pamiątkową szablą samego dowódcy 
korpusu. Stało się to powodem ogromnej awantury. Austriacka żandarmeria połowa wraz 
z legionową szalała w poszukiwaniu łupu i jego sprawcy. Sam srogi Belina, choć nieraz 
przymykał oko na tego rodzaju system uzupełniania niedoborów i strat własnych 
końskich szeregów, rozwścieczony był tym razem nie na żarty. Jego skośne tatarskie 
oczy ciskały złe, niebezpieczne błyski. W takich chwilach wykrzywiał mu się drapieżny 
i trochę kiedyś w jakiejś drace poszarpany nos, a ciemne, niezbyt obfite wąsy, jeżyły 
się pod nim ukazując białe wilcze kły. Niedobrze było w takiej chwili wpaść Belinie 
pod rękę. Musiał drżeć sprawca tej nieprzyjemnej, gnibo przeholowanej, chyba tylko 
dzięki nocy, wyprawy, bo wkrótce wszystko się uciszyło. Koń z rzędem i szablą, który 
tajemniczo opuścił stajnię swego właściciela, w podobny sposób którejś ciemnej nocy 
do niej bez uszczerbku powrócił.

Toteż nasze kochane skoczybruzdy, zacna piechota, znając ułańskie zwyczaje 
nie bez kozery przy lada okazji ze złośliwym zadowoleniem dokuczała beliniakom, 
nieładnym wprawdzie, lecz zasłużonym epitetem "koniokrady".

Wczesnym rankiem 7 sierpnia 1914 roku oddział Sokoła Śniadowskiego 
wyniszywszy, z konieczności pieszo, w stronę Słomnik przez Kocmyrzów przekroczył 
dawną granicę austriacko- rosyjską. Tuż za nami posuwał się miniaturowy tabor 
w składzie dwóch chłopskich wozów, na których znajdował się cały nasz dobytek 
i sprzęt wojenny, ekwipunek, furaż, chleb, konserwy, amunicja i tych kilka przywiezio
nych ze Lwowa siodeł.

Pierwszym napotkanym symbolem wroga, na którym wyładowaliśmy nasz 
wojenny animusz, zapał i gniew był rosyjski słup graniczny. W czarno-białych, 
ukośnych pasach, ozdobionych dwugłowym czarnym orłem Rosji, podobnym do 
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austriackiego stał na skraju szosy, tuż za rowem, na niewielkim wzgórku przed 
Michałowicami - widomy znak długoletniej niewoli po tej i po tamtej stronie polskiej 
ziemi.

Z dziką, dziecinną radością, z satysfakcją, wraz z innymi kolegami rąbałem 
austriacką szablą nienawistny symbol austro- rosyjskiego żabom. Z uczuciem dumy my, 
najmłodsi, a jednocześnie od tej chwili pierwsi żołnierze polscy, jeszcze bez państwa, 
braliśmy nasze ziemie z powrotem w posiadanie.

I tak już zostało. Dzisiaj, na tym miejscu stoi pamiątkowy znak dawnej 
zaborczej granicy.

Kilka koni zarekwirownych w michałowickim dworze dosiedli nareszcie 
najstarsi sokolacy. Okazałej postaci, o twarzy rzymskiego patrycjusza, komendant 
oddziału Marceli Śniadowski, dobrał sobie - jak przystało na wodza - rosłego siwego 
ogiera. Wspaniały, lecz rozhukany, niespokojny zwierzak nie znał oczywiście żadnej 
wojskowej dyscypliny. Jego nieustanne głośne rżenie i umizgi do maszerującej tuż obok 
i w pobliżu płci odmiennej, nie były na miejscu ani na czasie. Szczególnie w gwiaździs
te sierpniowe noce, gdy oddział nasz cicho posuwał się w stronę nieprzyjaciela, donośny 
głos nimaka dowódcy jadącego na czele, z daleka już alarmująco zdradzał kierunek 
naszego marszu, ostrzegając rosyjskie patrole.

Na tle ciemności oświetlonej olbrzymim reflektorem pełnego księżyca, siwa 
maść ogiera wyróżniała się ponadto niepokojąco jasną, ruchliwą, z daleka widoczną 
plamą. Jego rycerski, bojowy zew być może płoszył patrole osłonowych rosyjskich 
oddziałów, bo zaczęliśmy je spotykać dopiero przed samymi Kielcami.

Lecz zanim ta historyczna dla mnie, pamiętna chwila nadeszła, z szacunkiem 
podziwiałem dziarskie postacie moich kolegów i naszego dowódcę hamujących konno. 
Jednocześnie, z ogromnym niepokojem oczekiwałem, co będzie, gdy przyjdzie mi po 
raz pierwszy w życiu znaleźć się na końskim, sprężystym grzbiecie w tych bądź co bądź 
surowych warunkach. I choć na samą myśl skóra na mnie cierpła ze strachu, raz po raz 
zjawiające się nieprzyjemne obawy szybko znikały pod wpływem niezwykłych wrażeń, 
jakie przynosił mi każdy nowy dzień, emocjonującego marszu ku nieznanym urokom 
wielkiej wojennej przygody.

Około południa 13 sierpnia 1914 roku, dokładnie pamiętam ten słoneczny,gorą
cy dzień, osiągnęliśmy szczyt wzgórza Karczówek, tuż u wejścia do Kielc. Z miasta 
słychać było strzelaninę. Jak się okazało, działała tam już nasza 1 kadrowa kompania 
strzelecka w spotkaniu z Rosjanami.

Wkrótce w pobliżu nas też się zaczęło robić gorąco. Raptem tu i ówdzie nad 
wzgórzem, gdzieśmy się zatrzymali, zaczęły się ukazywać jaskółki nieprzyjacielskiej 
artylerii. W słonecznym dniu, na tle bezchmurnego błękitu nieba, początkowo wysoko, 
a potem coraz niżej i bliżej zakwitały błyski ognia, a jednocześnie z hukiem zaczęły 
pękać rosyjskie szrapnele, znacząc swój ślad kępkami białoróżowych obłoczków.

Wtedy to pierwszy raz w życiu obserwowałem ten na pozór niewinny, lecz 
pełen już zbliżającej się grozy fragment ogniowej walki na maleńkim wycinku dopiero 
co rozpoczętych wojennych działań.

Tak więc w dwudziestym roku życia pod Kielcami byłem po raz pierwszy 
chrzczony ogniem.
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Do ostatniej wojny, w której ochotniczo wziąłem udział, odnosiłem się jak 
większość ówczesnej młodzieży - raczej sportowo, z zaciekawieniem, a jednocześnie 
z wiarą, że wiedzie nas ona ku Wolności. Jak wszyscy moi współtowarzysze, szliśmy 
ku Niej - wymarzonej, oczekiwanej, ze śpiewem na ustach, z entuzjazmem, zapałem 
i radością w sercu, upojeni chwilą wielkich dziejowych wydarzeń. Garstkę szaleńców, 
co uwierzyli, iż nadszedł czas, by jeszcze raz kruszyć kajdany niewoli i bić się o Polskę 
wykorzystując długo oczekiwany moment niezgody między naszymi wrogami, ogarnął 
romantyczny, młodzieńczy entuzjazm walki. Wówczas idąc z "motyką na słońce" 
mierzyliśmy siły na zamiary. Dzisiaj to już piękna, niezapomniana legenda. Lecz 
przeżywaliśmy ją wtedy prawdziwie i bogato, nie tylko wspomnieniami, lecz ofiarną 
służbą nawiązując do historii powstań i walk naszych ojców o wolność, niepodległość 
i demokrację.

Gdy zdziwiony przyglądałem się kolorowym, dekoracyjnym dymkom, 
zjawiającym się z nieco spóźnionym, przeraźliwym trzaskiem rozrywających się 
szrapneli, jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, że jednocześnie pryska z nich każdorazo
wo snop śmiertelnych, ołowianych kul.

Zaczęły bzykać karabinowe pociski. Przy huku artyleryjskich strzałów, na razie 
jakoś ginęły one bez większego wrażenia. Na rozkaz dowódcy wraz z innymi "druhami", 
chyląc się ku ziemi, z karabinem w ręku zbiegłem ze wzgórza. W przydrożnym rowie 
kazano mi się położyć obok innych kolegów. Podano mi kierunek, skąd nacierał 
nieprzyjaciel. Miałem strzelać! Nigdy przedtem tego nie robiłem. Poza flowerem, 
wiatrówką - broni w ręku nigdy nie miałem.

Naszą bronią palną były wtedy mocno przestarzałe, krótkie, ponoć kawleryjskie, 
karabiny z magazynem na sześć naboi wpychanych palcem pod lufę. O tym, jak mam 
ładowaći strzelać dowiedziałem się leżąc na wyznaczonym mi stanowisku. Przed sobą, 
daleko na równinie, widziałem kilku jeźdźców. Był to patrol nieprzyjacielskiej konnicy. 
Przy pierwszym strzale, który oddałem z mocno bijącym sercem poczułem dobre 
"kopnięcie" kolby w ramię. Trochę tym zaskoczony postrzelałem jeszcze kilka razy, 
chyba więcej dla huku i raczej Panu Bogu w okno, niż ze szkodą dla nieprzyjaciela. Ale 
i tak wystarczyło, bo patrol spiesznie zawrócił galopem - chyba na skutek celniejszych 
strzałów moich kolegów, choć nie widziałem, by tam ktoś ubył. Po chwili, z tego 
samego kierunku, pojawił się sznur rozrzuconych w jednej linii, coraz wyraźniej 
zaznaczających się, żywych paciorków stopniowo zbliżających się w naszą stronę. 
Altyleria zagrała znowu mocniej. To tyralierą podchodziła rosyjska piechota.

W huku dział ognia ognia piechoty oraz regularnego terkotania karabinów 
maszynowych nieprzyjaciela, rozemocjonowany i ogłuszony własnymi strzałami, nie 
zauważyłem wycofujących się moich sąsiadów. Gdy po pewnym czasie stwierdziłem 
swoją samotność, wziąłem i ja nogi za pas. Zaniepokojony pobiegłem na wzgórze, gdzie 
zostawiliśmy nasze dwa taborowe wozy. Zastałem je pogruchotane granatami. 
Poszarpane, krwawe szczątki koni zrobiły na mnie wstrząsające wrażenie. Były to 
pierwsze ofiary wojny. Na ten widok prysł urok i czar romantycznej przygody. 
Rozejrzałem się dookoła za kimś ze swoich. Spóźniłem się, nikogo już tam nie było. 
Daleko, w kierunku na Chęciny, znikali mi z oczu uchodzący konni sokolacy.
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Przybity klęską poszedłem w ich ślady. Czym prędzej zbiegłem ze wzgórza. 
Odkrytymi częściowo polami, w lęku, by się nie dostać do niewoli, dopadłem wreszcie 
lasu. Jakże zazdrościłem kolegom szybkiego odwrotu. Pod osłoną krzewów i drzew 
posuwałem się już nieco pewniej. W pewnej chwili usłyszałem bliskie rżenie konia. 
Sądząc, że to ktoś z naszych, uradowany rzuciłem się w tę stronę. O parę kroków ode 
mnie w krzakach coś się poruszyło. Stanąłem w bezruchu. Po chwili spośród listowia 
wyjrzała końska głowa. Z karabinem nastawionym do strzału, z bijącym sercem 
czekałem tajemniczego jeźdźca. Naraz zjawił się przede nutą samotny, w pełnym 
rynsztunku, najwidoczniej zbłąkany, najprawdziwszy kozacki koń. Ostrożnie zbliżyłem 
się ku niemu. Spokojnie dał się ująć za wodze.

Jak Zagłobie spadła na głowę "zdobyczna" chorągiew, tak mnie Opatrzność 
obdarzyła koniem-wybawcą. W ten przedziwny sposób, tutaj właśnie objawiło się moje 
jeździeckie przeznaczenie. Drżąc z radości, a jednocześnie z emocji i strachu przed 
pierwszą jazdą, nie mierząc długości strzemion, dzięki poczciwości konia, który pozwolił 
mi wdrapać się na swój grzbiet - znalazłem się w kulbace wysłanej miękką, skórzaną 
poduszką. Poczułem się raźniej, choć nie bardzo pewnie. Chwyciłem za wodze i powoli, 
krok za krokiem, wydostałem się z gęstwiny na skraj lasu, skąd wśród otwartych pól, 
łagodnie opadających, ujrzałem w dole białą wstęgę gościńca. Mój rumak, widząc wolną 
przed sobą przestrzeń, obudził się, nabrał wigoni, przyspieszył kroku, zaczął mną trząść, 
wreszcie zdradliwie kołysząc biegł już galopem do szosy. Raz po raz traciłem 
równowagę. W obawie przed upadkiem, na zmianę kolejno chwytałem się rozpaczliwie 
za siodło, wodze, grzywę. Pomagałem sobie przy tym nogami, kurczowo naciskając na 
wrażliwe boki konia. Nieszczęsny - nie wiedziałem, że pod wpływem tych nikczemnych 
rekruckich odruchów doprowadziłem mego wybawcę do szału zdenerwowania. Rwał już 
teraz wyciągniętym galopem środkiem szosy, na szczęście świeżym śladem moich 
kompanów z Sokoła, uchodzących w stronę mieściny rozłożonej u podnóża góry. Nad 
nią, z daleka widoczne, sterczały ruiny trzech baszt zamczyska. Pochylony na karku, 
resztkami sił obejmując za szyję zacne zwierzę, zdałem się całkowicie na jego łaskę. 
Moja pierwsza w życiu jazda zakończyła się nad wyraz szczęśliwie na chęcińskim 
rynku, na którego twardy bruk z kocich marmurowych łbów zwaliłem się jak worek 
u stóp zgrupowanych tam, zdumionych moim wyczynem kolegów.

Przez jakiś czas nie miałem najmniejszej ochoty próbować kawleryjskich 
przyjemności. Nie zachęcał mnie też do jazdy piekący ból otartych ud. Fizycznie 
i psychicznie rozbity, chodziłem okrakiem z lepiącą się do żywego ciała zakrwawioną 
bielizną.

***

Wkrótce oddział Sokoła został złączony w całość ze słynną "siódemką" Beliny 
Prażmowskiego, by dalej już do końca tworzyć chwalebną historię bojową 1 Pułku 
Ułanów w składzie 1 Brygady Legionów Polskich.

Zanim Belina srogim okiem przyjrzał się posiadanych przez swoich nowych 
ochotników kwalifikacjom jeździeckim, przetarłem się już na tyle w siodle, że nie tak 
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bardzo odbijałem od wielu innych "obywatelskich" sylwetek takich jak ja z przypadku 
i z bożej łaski ułanów.

Pojęcie o sztuce jeździeckiej, o prawidłowym dosiadzie, właściwym użyciu 
konia - szczerze mówiąc - wtedy wśród nas było bardzo słabe. W pewnym stopniu 
posiadali tę wiedzę praktycznie tylko bardzo nieliczni. Do nich zaliczyć można było 
małą gnipkę prawdziwych, a nie jak ja przyczepionych,członków Sokoła. Zaledwie kilku 
późniejszych kawalerzystów Polaków, którzy do nas dołączyli z armii austriackiej, 
rosyjskiej czy niemieckiej, odznaczało się gruntownym jeździeckim przygotowaniem. 
Mimo wszystko do piechoty już nie wróciłem.

Tak więc utrzymałem się od początku do końca w 1. Pułku Ułanów, z którym 
przeszedłem całą kampanię kilkuletniej pierwszej wojny światowej. Dosłużyłem się 
nawet poważnego stopnia kaprala i ukończyłem pierwszą kawleryjską szkołę oficerską 
podczas dłuższego postoju 1 Pułku Ułanów w Ostrołęce w 1917 roku.

Mimo to byłbym dalej jeździł, jak wszyscy moi koledzy, z werwą i sercem, 
lecz prawdziwie "po obywatelsku", staropolskim domowym sposobem amatora bez 
znajomości zasadniczych podstaw i stylu, gdyby nie nowa wojna.

Po rocznej przerwie, jaka nastąpiła w moim przypadkowym żołnierskim życiu 
między rokiem 1917 a 1918 w wyniku likwidacji Legionów, przeznaczenie i dzieje 
następnych burzliwych lat zdecydowały o mojej ponownej, już teraz zawodowej służbie 
w szeregach kawalerii odrodzonego wojska polskiego.

Kiedy z roku 1919 na 1920 zacząłem prawdziwie i na nowo uczyć się podstaw 
kawleryjskiego rzemiosła oraz prawidłowych zasad jazdy konnej pod kierunkiem 
wybitnych profesorów tej sztuki - Polaków z byłej armii austriackiej, szczęśliwy los 
obdarzył mnie najmilszym koniem - Jaśkiem. Z jego postacią i jego historią wiąże się 
początek mojego jeździeckiego rozwoju oraz moich sportowych osiągnięć.



Jasiek

Z dawnej kroniki sportowej

W początku grudnia 1933 roku, w jednym z warszawskich dzienników, "Polsce 
Zbrojnej" - oficjalnym wydawnictwie ówczesnego Wojska Polskiego, ukazała się 
wiadomość, że w 1 Pułku Szwoleżerów zakończył życie jeden z najstarszych koni, 
wielce zasłużony i ogólnie znany Jasiek.

Czym zasłużył sobie Jasiek na ten nekrolog?
Wiadomość ta, choć krótka, podana w dzienniku nie zajmującym się specjalnie 

ani sprawami hodowli, ani też sportem jeździeckim świadczy o pamięci i uznaniu dla 
tego konia, którzy - jak dalej zaznacza "Polska Zbrojna" - pod swoim jeźdźcem, 
rotmistrzem Królikiewiczem, w wybitnym stopniu przyczyni, się do wielu naszych 
sukcesów w międzynarodowych zawodach konnych za granicą. Jasiek był pierwszym 
z tych nielicznych koni, które nasze barwy narodowe okryły blaskiem zwycięstw na 
wielkich, międzynarodowych stadionach Europy.

***

Cofnijmy się pamięcią do lat 1923-1939, kiedy to głośne były liczne sukcesy 
naszych jeźdźców na międzynarodowych torach świata.

W roku 1923 Polacy zjawili się wśród ówczesnych najlepszych jeźdźców 
kontynentu jako rewelacyjni, groźni współzawodnicy. Walcząc o palmę pierwszeństwa 
na najpoważniejszych zawodach w Europie odnosili niejednokrotnie wspaniałe triumfy 
na głośnych torach Nicei i Rzymu.

Jednym z najbardziej zasłużonych koni sportowych, które w latach 1923-1926 
prawie bez wyjątku rekrutowały się z szeregów wojskowych, był stary weteran Jasiek.

Jasiek nie był zwykłym koniem sportowym. Życie jego i przeszłość związane 
były ściśle z długoletnią służbą w wojsku. Zanim rozpoczął swą błyskotliwą karierę 
sportową zdał Jasiek egzamin nie tylko w czasie pokoju, ale również niejeden raz 
wąchał krew i bagnety. Karta jego służby to piękne, rzetelne świadectwo żołnierskiego 
trudu, dowód ogromnej dzielności i zdrowia, to potwierdzenie płynącej w jego żyłach 
szlachetnej krwi i dobrego rodu.

Jasnogniadej maści, był Jasiek wzrostu średniego. Miał zaledwie 154 cm 
wysokości. Na niskich, krótkich, dobrze ustawionych nogach spoczywał harmonijnie 
zbudowany tułów. Ciemna pręga na grzbiecie i mocne związanie dobrze umięśnionego 
zadu, szeroka i głęboka klatka piersiowa - świadczyły o ukrytej sile i wytrzymałości, 
o dobrze rozwiniętym sercu i płucach. Na nieco wysoko uniesionej szyi miał osadzoną 
małą, suchą, szlachetną głowę. Szerokie czoło; wyraźne, nieco wypukłe, bystre oczy 
o inteligentnym spojrzeniu; ruchliwe uszy; duże rozwarte nozdrza składały się na całość 
wybitnie rasowego zwierzęcia. Cienką skórę pokrywał włos miękki, jedwabisty, 
o złotym połysku. Fantazyjna odsada ogona, ozdobna gwiazdka na czole i biała 
kokieteryjna chrapka dopełniały wyglądu zgrabnego, lecz raczej zdawałoby się 
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damskiego, delikatnego konika. Z charakterystycznych cech budowy wynikało, że 
w żyłach Jas'ka płynęła niewątpliwie znakomita, anglo-arabska krew.

Jeżeli do powyższego opisu dodamy nie mniejsze zalety wewnętrzne: rozwagę, 
łagodny charakter, wesołe i pogodne usposobienie, temperament łatwo dający się ująć 
w karby dyscypliny, ambicję, normalną wrażliwość i posłuszeństwo, będziemy mieli 
w ogólnych zarysach naszkicowany obraz Jaśka w okresie jego świetności i najwyższych 
osiągnięć sportowych. A nie był już młodzikiem ten koń, gdy po służbie w szeregach 
i trudach wojennych, u schyłku życia przyszło mu staczać, innego rodzaju niż dotąd, 
ciężkie boje w reprezentacji naszego jeździectwa na licznych stadionach Europy.

Dzięki jego wspaniałym zaletom i ofiarności biało-czerwone barwy Polski 
ukazywały się niejednokrotnie na masztach w czasie międzynarodowych zawodów 
konnych. Nierzadko dzięki Jaśkowi tysięczne tłumy publiczności zgromadzone na 
stadionach Nicei i Rzymu słuchały "Mazurka Dąbrowskiego".

Gdy w Rzymie, wczesną wiosną 1923 roku, pod swoim młodym jeźdźcem, 
porucznikiem 1 Pułku Swoleżcrów, odniósł Jasiek pierwszy sukces o międzynarodowym 
znaczeniu zdobywając po ciężkiej walce i dodatkowej rozgrywce drugie miejsce 
w najtrudniejszym konkursie o Wielką Nagrodę Miasta Rzymu - Grand Premio di Roma 
imał już ponad 17 lat. Że nie był to tylko szczęśliwy przypadek, dowiódł Jasiek 
następnego dnia, ustanawiając rekord bezbłędnych skoków i szybkości w ciężkim 
konkursie myśliwskim Premio Cecilia Metella. Długo, prawie do końca tego dnia 
utrzymuje Jasiek polską flagę na maszcie przewidywanych zwycięzców. Od rana do 
zmroku trwa ostra, zacięta walka najlepszych jeźdźców i ponad 160 koni. Kilkudziesię
ciu doskonałych Włochów, licznie reprezentowani znakomici Francuzi, Hiszpanie, 
Belgowie, Portugalczycy, Szwajcarzy, Szwedzi - usiłują bezskutecznie zdobyć 
zwycięstwo. Wreszcie udaje się tego dokonać Belgowi na znanym wówczas, wspaniałym 
koniu pełnej krwi, Acrobatc, który osiąga również bezbłędny wynik w czasie o ułamek 
sekundy krótszym. Teraz na maszcie powiała flaga Belgii. Zdawało się, że nikomu nie 
uda się poprawić tego wyniku, tym bardziej, że niewiele już koni i zawodników miało 
startować. Nie mógł też liczyć tu na żadne szanse nieznany dotąd w Rzymie, stawiający 
pierwsze sportowe kroki za granicą, niepozorny Picador. Jego jeździec, choć został 
pobity przed chwilą na Jaśku, jest nieustępliwy, ma zamiar przy pomocy Picadora 
przywrócić ponownie pierwszeństwo Polsce.

Czy ta nieznana, debiutująca w Rzymie para młodych zawodników dokona 
tego? Prawdę powiedziawszy trudno o tym marzyć.

Rekord bardzo szybkiego i zwinnego Jaśka był już mocno wyśrubowany 
krótkim czasem. Picador natomiast nie uchodził wtedy za konia szybszego od swego 
starszego o 4 lata kolegi - Jaśka. Czy wola zwycięstwa, upór i zaciętość w walce, cechy 
ryzykanctwa, młodości i temperamentu - te atuty, którymi dysponuje jakże ubogi 
w doświadczenie na tle groźnych asów jeździectwa jeździec Picadora - wystarczą, by 
przeważyć jeszcze raz w tym dniu szalę zwycięstwa na korzyść Polaków? Tego nie 
spodziewał się nikt, lecz iskra nadziei tli się w sercu nieznanego na rzymskim torze, 
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młodego polskiego jeźdźca. Gdy dano sygnał partenza 7, jeździec i koń, wśród pełnego 
napięcia milczenia tysięcy widzów zgromadzonych na trybunach Piazza di Siena, 
najspokojniej rozpoczynają swój bieg.

7 Rozpoczęcie przebiegu - parcoursu

Jak brunatna kula mknie wspaniałe, kochane zwierzę po zielonym torze. 
W zwinnym, szybkim, a jakże ostrożnym locie umyka mu spod nóg przestrzeń między 
przeszkodami, przez które łagodnie, bez żadnego wysiłku i zgrzytu prowadzi go 
jeździec. Koń ten jest żywym, precyzyjnym instrumentem. Zdaje się rozumieć, o co 
toczy się walka, jak wielki jest w niej jego udział. Gdy wśród milczenia i zapartych 
oddechów widowni skończył Picador bezbłędny bieg - zrywa się burza oklasków. Na 
maszcie znów łopocze polska biało-czerwona flaga.

Wynik okazuje się o całe 2 sekundy lepszy od dotychczasowego rekordu Belga, 
którego wspaniały, nie oczekiwany przez nikogo wyczyn Picadora, świetnego następcy 
Jaśka, przesunął na dmgie miejsce.

W rezultacie przez nikogo nie zagrożony Picador do końca utrzymał palmę 
pierwszeństwa nagrodzoną zaszczytnym pucharem. Jasiek zaś - wysunąwszy się na czoło 
najsławniejszych koni swoimi bardzo udanymi startami w Rzymie - w tym konkursie 
musiał się zadowolić zaszczytnym trzecim miejscem.

Tak więc w roku 1923 został zdobyty dla Polski w rzymskim spotkaniu 
pierwszy międzynarodowy puchar. Byłem szczęśliwy i dumny z odniesionego 
zwycięstwa Picadora i wybitnego sukcesu Jaśka.

Ze Wzgórza Monte Pincio asfaltowymi alejami Villi Borghese tłum rozentu
zjazmowanej publiczności włoskiej odprowadzał mnie niczym dawnego gladiatora, 
żegnając okrzykami "bravo Polacco". Włosi po pierwszym starcie w ich stolicy uznali 
mnie prawie za swego. W komunikatach sportowych rzymskiej prasy następnego dnia 
po wspaniałym sukcesie Jaśka i Picadora ogłoszono,że zwycięstwo w konkursie 
myśliwskim odniósł tenente (porucznik) Królikiewicz, uczeń słynnych włoskich szkół 
jeździeckich Pinerolo i Tor di Quinto. Wprawdzie wtedy szkół tych jeszcze nie znałem, 
ale moi włoscy przyjaciele, wpisując mnie choć nieco przedwcześnie na listę 
zagranicznych elewów swych renomowanych szkól, mieli jednak dobrego nosa.

W rzeczywistości znalazłem się w Pinerolo i Tor di Quinto w dziesięć lat 
później, w 1933 roku, mając już stopień majora i głośne w świecie jeździeckim 
nazwisko. Delegowany do wspomnianych szkół przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, 
spędziłem na stażu u gościnnych Włochów nigdy nie zapomniane 6 miesięcy 
beztroskiego okresu studiów. Mając możliwości zapoznania się jako obserwator 
z tamtejszymi urządzeniami, terenem, organizacją oraz metodą szkolenia tych słynnych 
w całym świecie jeździeckich akademii wyniosłem wiele bardzo cennych doświadczeń, 
wykorzystanych następnie u nas w polskiej ekwitacji.

Lecz wróćmy do Jaśka, który w następnym roku, niosąc mnie na swoim 
grzbiecie, dokonał czynu niezwykłego i największego w swojej karierze sportowej. Oto 
w Międzynarodowych Wojskowych Konkursach Hippicznych w Nicei w roku 1924, 
przy licznym udziale jeźdźców różnych narodowości i ponad 130 najwspanialszych koni, 
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Jasiek, ten niewielki konik - odnosi niebywały jak na jego możliwości sukces 
zdobywając Wielką Nagrodę Miasta Nicei - Grand Prix de la Ville de Nice. Puchar 
przechodni szczyt marzeń najwybitniejszych jeźdźców, dostaje się Polsce. Zwycięstwo 
to osiągnął Jasiek w wieku lat 18, a więc starczym, równającym się w przybliżeniu 
wiekowi około 70-letniego człowieka. Zaszczytna, największa indywidualna nagroda 
dzięki Jaśkowi przeszła na rok w posiadanie polskiego Ministerstwa Spraw Wojsko
wych. Zdobywa ją z kolei w roku 1925 dosiadany przeze mnie młodszy nieco kolega 
Jaśka, cudowne zjawisko - fenomenalny Picador. Jemu, jako jednemu z najsławniejszych 
koni sportowych świata (w owym czasie), należą się oddzielne karty moich wspomnień.

Jasiek i Picador były to bezsprzecznie jedne z najbardziej zasłużonych naszych 
koni. Były też darem losu dla mnie. Nicea, Rzym, Neapol, Mediolan, Paryż, Fontaine
bleau, Londyn i Aldershot, Bruksela, Spaa, Berlin i Nowy Jork - to pola sławnych walk, 
sportowych sukcesów i zwycięstw nie tylko Jaśka, Picadora i Cezara. Wspierały je 
w miarę swoich możliwości niezmordowany, trudny do prowadzenia, narowisty, lecz 
ogromnie śmiały Jacek dosiadany przez Rómmla, Szoslanda, Dobrzańskiego, 
Dziadulskiego, Chojeckiego i mnie; precyzyjny w skoku Fagas Kona, żywotny i bardzo 
sprężysty Generał i Qui Vive Suskiego, Huragan i Kleopatra Rómmla, Zorza 
Zahorskiego, następnie rekordziści o dużej potędze skoku jak Hamlet i Faworyt Toczka 
oraz cała stawka koni o karierze może już nie tak błyskotliwej, lecz wykazujących się 
wytrwałą pracą i doskonałym przygotowaniem, co wyróżniało je pośród innych.

Wszystkie te zacne zwierzęta to starzy weterani wojenni, zasłużeni wielce 
w początkach naszego sportu konnego. Pościągane Bóg wie skąd, ze zdemobilizowanych 
po pierwszej wojnie światowej oddziałów austriackich, węgierskich, rosyjskich, 
francuskich i kanadyjskich dały z siebie wszystko, bijąc się dzielnie w polskich barwach 
z elitą koni wysokiej krwi, pochodzących z najlepszych hodowli niemal całego świata.

Następcami wojennych weteranów, które śladami swoich poprzedników poszły 
najpierw na Niceę i Rzym, a potem aż do Nowego Jorku i na dwie olimpiady, 
amsterdamską i berlińską, były w latach 1926-1939 konie: Morinus, Alli i Redgledt 
Szoslanda, Hannibal Starnawskiego, Donnensse i Rewcliff Rómmla, moje Dream 
i Unigeno, The Hoop, Black-Boy i Arlekin Roycewicza, Milord Gzowskiego, a później 
mój, Warszawianka Gutowskiego, Banzaj i Moja Miła Antoniewicza, Olaf, Dunkan 
i Kikimora Lewickiego, Zbieg Dziadulskiego, na którym jeździł później J.Komorowski, 
Poluś Nehrlicha-Dąbskiego, Reszka i Roksana Rucińskiego, Zuch i Tośka Zgorzelskiego, 
Nines Strzałkowskiego, Ben-Hur i Abd el Krirn Kuleszy, Lwi Pazur Trenkwalda, 
Bambino Kaweckiego i jeszcze wiele innych bardzo udanych koni. Nie powinniśmy 
zapominać, że dużą część sukcesów naszych jeźdźców należy przypisać zaletom 
i ofiarności koni.

Chciałbym więc mówić o Jaśku, o jego bogatym życiu od chwili, gdy 
szczęśliwy los mnie nim tak hojnie obdarzył, aż po jego zgon. Jasiek bowiem był nie 
tylko koniem, który wspaniale rozpoczął nowy rozdział historii polskiego jeździectwa, 
lecz także tym, który wywarł wielki wpływ na moją karierę jeździecką, a być może i na 
całe moje życie.

Jemu zawdzięczam w dużej mierze dalsze sukcesy sportowe, barwne przeżycia, 
wspaniałe emocje, bogate wrażenia. Radosne, ciekawe podróże w nieznane, dalekie kraje 
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i nad brzeg tylokrotnie oglądanego lazurowego Morza Śródziemnego. Tyrol i Alpy, 
Wenecja, Florencja, Rzym, Neapol, Capri i Pompeja, Lucerna, Paryż i Fontainebleau, 
Bruksela i Spaa, Londyn i Aldershot, Berlin, Ryga i Tallin, wreszcie podróż przez 
Ocean Atlantycki do Nowego Jorku - to najbogatsze moje przeżycia, to szczęśliwe lata 
młodości z Wami związane, drogi Jaśku i wspaniały Picadorze. Nigdy nie będę w stanie 
spłacić Wam ogromnego długu wdzięczności. Wywołując w pamięci obraz waszych 
kochanych, miękkich chrap, czuję ciepło waszego oddechu, które budzi i ożywia 
najserdeczniejsze o Was wspomnienia.

Jasiek i jego przeszłość

Skąd się wziął Jasiek? Jakie było jego pochodzenie? W jakim stadzie urodził 
się i wychował? Jaka była jego przeszłość nim jako dojrzały, 15-letni koń trafił do 
mnie? Te ciekawe i ważne szczegóły mające decydujący niemal wpływ na życie 
i karierę każdego konia wierzchowego, a tym bardziej sportowego, przez długi czas nie 
były mi znane.Przypadek zrządził, że dopiero po upływie pani lat od chwili wejścia 
w posiadanie Jaśka, otrzymałem na niektóre z tych pytań odpowiedź.

***

Jesienią 1918 roku w jednym z ocalałych z pożogi wojennej majątków 
w rejonie Włodawy nad Bugiem, w dworskiej stajni stały obok siebie dwa, niewielkiego 
wzrostu, zgrabne konie. Gniady, smukły, o prawidłowych liniach wałach i nieco 
pulchniejszych kształtów zalotna kasztanka.

Los zrządził, że w tym właśnie dworze zatrzymał się na postoju jeden 
z fonnujących się szwadronów 1. Pułku Szwoleżerów. W owym czasie nasze 
organizujące się oddziały konne miały duże braki w ludziach, a jeszcze większe 
w koniach. Każdy dowódca musiał je uzupełniać we własnym zakresie i czynił to 
oczywiście z miejscowych zasobów. Majątki były najlepszym źródłem uzupełniania 
stanów jakościowych i ilościowych fonnujących się, licznych oddziałów konnych.

Kto zna choć trochę przyzwyczajenia bractwa koniarzy, ich głęboki sentyment 
do swych wierzchowców, ten wie, że pierwszą myślą każdego z nich jest zawsze troska 
o konia. Ona też wiedzie ich nie do salonu, choćby pełnego pięknych, pociągających 
kobiet, lecz najpierw ku stajni.

Tnidno kawalerzyście obojętnie przejść obok jakiegokolwiek konia, a cóż 
dopiero, gdy wygląd jego zdradza nieprzeciętne walory. Łatwo się domyślić dalszej 
kolei rzeczy.

Za zgodą właściciela, dziarskiego młodego mężczyzny, wyprowadzono ze stajni 
gniadego, który z miejsca zrobił więcej niż dobre wrażenie,prezentując swe efektowne 
ruchy. A gdy jeszcze właściciel wyjaśnił, że koń ten jako chory został mu oddany przez 
jakiś oddział austriackiej kawalerii w zamian za zdrowego - los gniadego został 
przesądzony. Migiem znalazło się na wozie taborowym zapasowe siodło, zawsze gotowe 
dla nowego ochotnika.
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Musiał gniady już dawniej służyć w konnicy, gdyż poczuwszy na sobie ciężki 
żołnierski rynsztunek nie okazał najmniejszego zdziwienia.

W czasie, kiedy siodłano gniadego, wewnątrz stajni rozpaczliwie rżała, rwąc 
się za swym miłym towarzyszem, kasztanka. Jej żałosne rżenie ciężką troską zapadło 
w tkliwe na tego rodzaju objawy przywiązania szwoleżerskie serca. W głowach pod 
amarantowymi otokami czaiła się nowa myśl. A gdyby tak i dmgiego konia...? Bez słów 
spoglądali wymownie szwoleżerowie na swego dowódcę. Jemu też żal się zrobiło 
kasztanki. Gniady gotowy już do marszu rzucił spojrzenie w stronę stajni, lecz choć 
z lubą kasztanką głęboki go łączył sentyment, nie da, się porwać żalowi, nie rozpaczą, 
jak ona, łez za nią nie ronił. Strzygąc ruchliwymi uszami, żołnierski już trzymał fason. 
Niespokojnym okiem obserwował tę scenę właściciel majątku. Myśli kawalerzystów nie 
były mu obce. Wiedział już, co grozi jego ulubionej klaczy. Zresztą od chwili zjawienia 
się w jego domu prawdziwego polskiego oddziału postanowił z miejsca rozstrzygnąć 
o swoim i klaczy losie.

- Panie poruczniku - zwrócił się do dowódcy - wiem, że macie ochotę i na 
kasztankę. Nie będę jej bronił, lecz razem z nią przyjmijcie i mnie do szwadronu.

- Wiwat!! Byczy chłop - zaśmiały się szwoleżerskie gęby, witając radośnie 
nowych towarzyszy.

- A teraz proszę na strzemiennego - zawołał najmłodszy szwoleżer.
- I na chrzciny - podchwyciła końska brać.
Wykorzystując sposobną chwilę, staropolskim obyczjem oblano ją sumiennie, 

a nowym koniom nadano imiona Jaś i Małgosia.

W nowej służbie

Wzruszające objawy głębokiego sentymentu oraz braterskiego, bezinteresownego 
uczucia (inaczej zresztą być nie mogło), okazywanego Małgosi przez Jaśka i odwrotnie, 
ujęły serca wrażliwych na to szwoleżerów. Rozkaz dowódcy postanowił, by nie 
rozłączać tej kochającej się pary. Tak oto Jaś i Małgosia mogli nadal być blisko siebie, 
a chodząc w jednej dwójce szeregu, bok przy boku, strzemię przy strzemieniu, znosili 
z pogodą i kawaleryjskim animuszem dolę i niedolę żołnierskich tmdów.

Przy boku Małgosi zaczął Jasiek nowe, pełne przygód i nieznanych losów 
dzieje. Nieobca mu była żołnierka. O jego przygotowaniu do żołnierskiego życia, do 
włóczęgi, którą - jak się okazało - uprawia, z zamiłowaniem, świadczyła nie tylko 
karność, posłuszeństwo i poczucie porządku, lecz również dokładna znajomość musztry 
oraz umiejętność właściwego zachowania się w różnych okolicznościach wojskowej 
służby. Koń ten miał już wtedy bogatą przeszłość. Widać było, że z niejednego pieca 
chleb jadł, niejeden w swym życiu ogryzł żłób. Niwątpliwie znał się też na rozmaitych 
rodzajach broni, w niejednym służył pułku, niejeden kraj przemierzył swymi sprężys
tymi, pracowitymi nogami, a na swym grzbiecie niejednego nosił jeźdźca. Ślady swej 
poprzedniej służby w ułanach, huzarach węgierskich, a nawet w artylerii konnej miał 
wypalone na udzie i na szyi. Choć niedużego wzrostu, by, bardzo szybki, wytrwały 
i dzielny. Dał się łatwo prowadzić. Odznaczał się lekkim, bardzo przyjemnym mchem.
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Jednym słowem, okazał się doskonałym frontowym koniem. Toteż w szybkim tempie 
awansował zasłużenie pod siodło dowódcy szwadronu, a gdy ten poległ w bitwie, Jasiek 
odprowadziwszy go na miejsce wiecznego spoczynku, dostał się mnie.

Odkomenderowany na skrócony kurs dowódców szwadronów w Starej Wsi pod 
Warszawą, zabrałem tam ze sobą Jaśka. I tutaj, w nowych warunkach surowej 
dyscypliny, na ujeżdżalni i w terenie, na ćwiczeniach bojowycli i w sportowej jeździe 
Jasiek okazuje się pierwszorzędnym wierzchowcem. Nie jego było winą, że nosił na 
swoim grzbiecie stosunkowo słabego jeźdźca. Nie zrażony tym służył mi ofiarnie 
według swych najlepszych chęci i możliwości. Najlepszym tego dowodem było zdobycie 
przez nas 4. miejsca w konkursach hippicznych zorganizowanych na zakończenie kursu. 
Była to w moim życiu pierwsza tego rodzaju zorganizowana i sędziowana przez 
fachowców impreza sportowa. Startowałem w niej w towarzystwie groźnych współza
wodników - dobrze zapowiadających się jeźdźców oraz koni dużo lepszych od mojego 
poczciwego Jaśka. Niespodziewany dla mnie - a myślę, że również dla moich kolegów - 
wynik, czwartą nagrodę, zawdzięczam głównie Jaśkowi, który zwrócił mi uwagę na 

swoje nowe, ukryte zdolności sportowe w skokach przez przeszkody. Tym bardziej było 
to zaskoczeniem, że podczas całego kursu instruktorzy nie robili mi żadnych nadziei na 
osiągnięcia jeździeckie. Jeżeli czymkolwiek zwracałem ich uwagę, to chyba tylko 
rekordową ilością upadków, tzw. rozłączeń się z koniem, które wywoływały uśmiech 
politowania kolegów i instruktorów. Cierpiała z tego powodu moja ambicja i boleśnie 
nieraz odczuwałem nie tylko upadki z konia, lecz również uśmiechy i żarty, które 
przypisywały upadki mojemu świeżo zawartemu małżeństwu.

I oto nagle wyczyn kochanego Jaśka odsłania przede mną horyzont nowych 
możliwości i zainteresowań sportowo - jeździeckich, dając mi zachętę do wytężonej 
pracy. Dzięki Jaśkowi miałem stać się jeźdźcem, który przerósł swe własne ambicje 
i aspiracje.

Przygotowania do olimpiady, w której nie wzięliśmy udziału

Zbliżał się rok 1920. Rozpoczęły się przygotowania do VII Olimpiady, w której 
po raz pierwszy mieli wziąć udział polscy zawodnicy. W Warszawie zorganizowano 
tzw. Olimpijską Konną Grupę Sportową. W jej skład weszli najzdolniejsi jeźdźcy, 
powołani z różnych pułków kawalerii. Pościągano też z oddziałów najwartościowsze 
konie oraz te, które wyróżniały się w eliminacyjnych zawodach, organizowanych 
w kilku sformowanych wówczas szkołach jeździeckich.

W tym czasie uważałem się za zupełnie marnego jeźdźca. Nie powstała też 
w mej głowie myśl, bym mógł się kiedykolwiek w sporcie konnym wybić się ponad 
przeciętność. Lecz ambicją moją był Jasiek, który na kursie zajął czwarte miejsce wśród 
dość poważnych konkurentów. Nurtował mnie żal, że tego nieprzeciętnie zdolnego konia 
nie zaliczono do gmpy olimpijskiej i nie powierzono odpowiednio dobremu jeźdźcowi. 
Moim zdaniem powinien był się tam znaleźć. Być może jego niewiele mówiący sukces, 
zdobycie czwartej nagrody, uznano za przypadek, tym bardziej, że siedział na nim tak 
słaby i niedoświadczony jeździec jak ja - młody podporucznik, nie urodzony ani na 
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koniu, ani nawet obok niego. Jednak już wtedy miałem niczym nie uzasadnione, 
przeczucie wspólnego losu z Jaśkiem.

Ćwiczenia przygotowawcze ówczesnej grupy olimpijskiej odbywały się 
codziennie rano na terenach parku Agrykola, w pobliżu koszar i placów ćwiczebnych 
1. Pułku Szwoleżerów, w którym dowodziłem wtedy szwadronem szkolnym. 
W chwilach wolnych od zajęć przez żelazne ogrodzenie przyglądałem się pracy konnej 
grupy olimpijskiej. Śledziłem uważnie sposób jazdy, dosiadu, prowadzenia oraz rodzaj 
wykonywanych ćwiczeń. Po każdym takim podglądaniu pędziłem do koszar, wyciągałem 
ze stajni Jaśka, cierpliwą ofiarę moich sportowych uniesień i zajtędów, by na dużym 
placu ćwiczebnym pułku, niestety bez instruktora, powtarzać kolejno to samo, co 
widziałem za parkanem Agrykoli. W ten sposób obaj z Jaśkiem z dnia na dzień 
osiągaliśmy coraz lepsze wyniki.

Wiem dzisiaj po latach doświadczeń, jak nieoględnie wówczas z nim 
postępowałem. Ile żądałem ponad Jaśka możliwości i swoje ubogie przygotowanie. 
Upadki, bolesne potłuczenia, jakie musiały się często zdarzać, nie zrażały mnie, 
przeciwnie wzmagały tylko mój upór. Na szczęście Jasiek nie zniechęcał się do swego 
młodego, narwanego jeźdźca.

Jakże często męczyłem to zacne kochane zwierzę. Ile razy poobijani kulejący 
i sponiewierani wracaliśmy do stajni leczyć swe potłuczenia. Żal mi było serdecznie 
Jaśka, lecz mój ambitny upór trwał niczym nie zachwiany. Wprawdzie sam również 
ryzykowałem wiele, czy jednak pytałem Jaśka o zgodę na moje szaleństwa i ekspery
menty czynione na jego grzbiecie? Czy liczyłem się z jego wolą, wysiłkiem i cierpliwoś
cią? Czy zdawałem sobie sprawę, co myśli sobie o mnie ten mały niepozorny konik, 
którego pchałem w ryzykowne, karkołomne tarapaty? Nie! Tego zupełnie nie brałem pod 
uwagę. Tak zwykle czynią młodzi ludzie, a niekiedy nawet doświadczeni jeźdźcy. Nie 
pytając konia o zgodę, odbierając mu prawo do głosu, do odrobiny własnej inicjatywy. 
Nie zawsze daje to dobre rezultaty. W zaślepieniu wmawiałem sobie, że mimo to Jasiek 
sprzyja moim zamiarom. Wybaczał mi wszystkie moje zachcianki i bezsensowne 
głupstwa. Był zawsze łagodny i pełen wyrozumiałości. Kto wie, może to on mną 
kierował i postanowił zrobić ze mnie jeźdźca o głośnym nazwisku. Inaczej chyba być 
nie mogło, skoro Jasiek nie buntował się i nie odmawiał swego udziału w pracy tak 
dziwnej. A jeżeli już czasem oponował, to robił to tak łagodnie, uprzejmie i rozbrajają
co, jak gdyby sam mi wskazywał miarę swych możliwości, której nie należało 
przekraczać. Nigdy też nie tracił wiary, że wreszcie przyjdzie dzień dojrzałości 
i opamiętania, że zdoła mnie naprowadzić na właściwą drogę i że z czasem zrobi ze 
mnie jeźdźca.

Nie miałem wtedy pojęcia o sztuce jeździeckiej ani o działaniu pewnych grup 
mięśni konia, współpracujących lub przeciwdziałających. O systemie nerwowym, 
odbieraniu i kojarzeniu doznanych wrażeń, o równowadze fizycznej i psychicznej 
każdego zwierzęcia, a w szczególności konia - niewiele lub nic nie wiedziałem. Pod tym 
względem byłem surowym, początkującym kandydatem na jeźdźca. Nie miałem także 
pojęcia, że wiedzę tę zyskuje się mozolną, cierpliwą pracą, zlaną obficie własnym 
i konia potem.
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Arkana sztuki jeździeckiej obejmują parcę nad koniem i jeźdźcem. Opierają się 
one na głębokiej znajomości i umiejętności postępowania ze zwierzęciem niezwykle 
czułym na doznane wrażenia, delikatnym, a nade wszystko ogromnie pamiętliwym.

Nie zdawałem sobie sprawy i nawet w najśmielszych marzeniach nie 
przeczuwałem, że już w krótkim czasie zdobędę złote ostrogi, że moje i Jaśka imię 
zabłyśnie pod włoskim niebem w Rzymie i że nad lazurowym wybrzeżem Nicei 
wykwitną zwycięskie biało-czerwone polskie barwy narodowe. Któż mógł się 
spodziewać, że wysiłki kilku nieznanego pochodzenia koni, a w szczególności Jaśka 
i Picadora, sprawią, że w świecie wysoko ocenią polską sztukę jeździecką, a pierwszy 
w historii olimpiad brązowy medal dla Polski będzie zdobyty w 1924 roku przez 
Picadora.

Jak dotąd nic na to nie wskazywało. Nic też nie wróżyło świetnej przyszłości 
młodemu podporucznikowi, który w godzinach wolnych od zajęć służbowych, 
nieświadomy jeszcze swych poczynań, namiętnie oddawał się ryzykownym ćwiczeniom.

Obserwowany przez swych kolegów i przełożonych wzbudzałem pobłażliwe 
uśmiechy, a nawet kpiny, gdy uparcie męczyłem siebie i Jaśka. Jedynym prawdziwym 
zwolennikiem moich poczynań był wachmistrz, szef dowodzonego przeze mnie 
szwadronu. Zapalony do sportu, służył mi pomocą w sporządzaniu przeszkód i ich 
ustawianiu na miejscu ćwiczeń. Poczciwy szef szwadronu wierzył w szczęśliwą gwiazdę 
swego dowódcy i jego konia.

Pierwszy publiczny występ

W pełni lata 1920 roku na warszawskim torze wyścigowym czyniono przygotowania 
do pierwszych wielkich pokazów jeździeckich, tzw. konkursów hippicznych. Miał to być 
tuż przed zakończeniem treningu egzamin konnej grupy olimpijskiej z jej kierownikiem 
i świetnym jeźdźcem - majorem K.Rómmlem na czele. Wbrew realnym podstawom 
zdecydowałem się również wystąpić w tych zawodach, oczywiście łącznie z Jaśkiem, 
a raczej przy jego pomocy. Z jednej strony był to krok podyktowany wiarą w konia, 
z drugiej zwykłe młodzieńcze nieliczenie się z brakiem jakichkolwiek szans. Czekający 
nas trudny egzamin w konkurencji wytrawnych jeźdźców grupy olimpijskiej przekraczał 
moje umiejętności i doświadczenie.

Świadomość walki z naszymi najlepszymi jeźdźcami i końmi, gotowymi do 
igrzysk olimpijskich, powinna wpłynąć na mnie deprymująco. Jednak niczego 
podobnego nie odczuwałem, może dlatego, że nie zdawałem sobie sprawy z powagi 
mego zamierzenia. Na tle ogromnego, zielonego pola mokotowskiego, na niewielkiej 
przestrzeni, na wprost głównych trybun rozrzucono kilkanaście przeszkód różnego typu, 
obramowanych kolorowymi proporczykami pułków naszej kawalerii. Długa i kręta trasa 
przebiegu oraz przeszkody poważnych rozmiarów wyinagały od konia dużej odwagi, 
wysiłku i pewności skoku, zwrotności i posłuszeństwa, a od jeźdźca umiejętności 
sportowo-jeździeckich, opanowania konia i rutyny.

Publiczność warszawska - cały świat jeździecki, miłośnicy i sympatycy konia 
przybyli tego dnia na pierwsze wielkie zawody konne. W loży honorowej zasiedli 

45



przedstawiciele rządu i wojska. Spośród kilku przewidzianych w programie konkursów 
skoków przez przeszkody, najcięższą próbą - gwoździem sezonu - był Wielki Konkurs 
Myśliwski o Nagrodę Naczelnego Wodza, który miał tego dnia własnoręcznie wręczyć 
wspaniały puchar. Ustawiony przed lożą honorową błyszczał on w słońcu pogodnego 
dnia jak drogocenny klejnot, nęcąc swym kształtem oczy wszystkich zawodników.

Ciekawym przyczynkiem do historii konkursów hippicznych w Polsce jest fakt, 
że w czasie tych zawodów po raz pierwszy i jedyny zastosowano grę w totalizatora. 
Najniższa stawka wynosiła 10 marek polskich.

W gromadzie koni o wyszukanych, przeważnie cudzoziemskich i wiele 
obiecujących imionach skromny polski Jasiek ze swoim młodym niedoświadczonym 
i nie znanym nikomu jeźdźcem nie wzbudzał zaufania. Któż mógł liczyć i grać na 
Jaśka? Jasne, że nikt prócz samego chyba jeźdźca. Mówiono, że nie wypada stawiać na 
swego konia, że nie jest to przyjęte. Postąpiłem jednak wbrew tym zwyczajom 
i zaopatrzony w bilet dosiadłem Jaśka.

Gdy przyszła na nas kolej, odsalutowałem przed lożą honorową i na sygnał 
trąbki rozpocząłem mój pierwszy publiczny występ na warszawskim torze w konkursach 
o tak dużym znaczeniu. Szybkim, równym galopem mszył Jasiek naprzeciw rosnącym 
mi w oczach przeszkodom. Kładąc się niemal na ostrych zakrętach, ścinając je, łapałem 
czas. Dzięki Jaśkowi fruwałem ponad licznymi przeszkodami, pamiętając o ich 
kolejności i trasie dość zagmatwanego biegu. Nie mając wówczas żadnego doświadcze
nia, instynktownie wyczuwałem jedną z najważniejszych zasad, od której, szczególnie 
w wypadku młodych jeźdźców, w dużej mierze zależy wykonanie przez konia dobrego 
i pewnego skoku. Jest nią umiejętność jeżeli już nie prawidłowego podążania 
i niespóźniania się za mchem konia - czego uczy się z czasem - to przynajmniej 
nieprzeszkadzania mu w skoku. Ta umiejętność znaczy bardzo wiele. Może nawet 
niekiedy stanowić o zwycięstwie, gdy koń wie, czego się od niego żąda, a jeździec zaufa 
mu i nie przeszkodzi. Toteż dobre, kochane zwierzę Jasiek, niosąc młodego jeźdźca, 
zdającego się z pełnym zaufaniem na jego końskie zdolności i inicjatywę - parł wesoło 
naprzód, bez wahania zostawiając za sobą bezbłędnie przebyte przeszkody. Byłem 
w jakimś radosnym i beztroskim upojeniu i anim się obejrzał, jak trudny egzamin 
miałem za sobą. Ponieważ z dużej liczby jeźdźców i koni biorących udział w konkursie 
podobny wynik osiągnęło'jeszcze kilku innych (między innymi ogólny faworyt na 
zwycięzcę, znany zawodnik, K.Rómmel), zarządzono dodatkową rozgrywkę. Wówczas 
wspaniały Jasiek, bijąc wszystkich swych groźnych przeciwników, pokazał lwi pazur 
najlepszego w tym konkursie skoczka. Udowodnił swoją nieprzeciętną klasę i wybitne 
walory, wzbudzając ogólne zainteresowanie i podziw zdumionych znawców sportu 
hippicznego. Tym wynikiem zaskoczył wszystkich, a najbardziej mnie.

Łatwo sobie wyobrazić, jak serce biło mi z radości i dumy, gdy przy dźwiękach 
hymnu narodowego odbierałem cenną nagrodę - pamiątkowy puchar, a Jasiek zaszczytną 
wstęgę zwycięstwa. Totalizator wypłacił aż 431 marek za 10. Była to dniga wielka 
niespodzianka w związku z nieoczekiwanym zwycięstwem Jaśka nad kandydatami na 
igrzyska olimpijskie. Jak się okazało, na nieprzewidzianego zwycięzcę wykupiono tylko 
dwa bilety. Drugą osobą, która wierzyła w talent Jaśka był wachmistrz, szef mego 
szwadronu.
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***

Wojna w 1920 roku udaremniła udział jeźdźców w olimpiadzie i nasz wyjazd 
nie doszedł do skutku. W cztery lata później, gdy Polska po raz pierwszy wysyłała 
swych przedstawicieli na VIII Igrzyska Olimpijskie odbywające się w Paryżu, miałem 
to wielkie szczęście i zaszczyt, źe udało mi się zdobyć brązowy medal olimpijski, który 
mnie klasyfikował indywidualnie jako trzeciego jeźdźca świata. Dzięki temu po raz 
pierwszy w dziejach sportu polskiego i w historii olimpiad, na jednym z trzech 
zwycięskich masztów stadionu w Colombes - wykwitły nasze biało-czerwone flagi 
narodowe. W walce o ten wspaniały, zaszczytny wynik brał udział i dopomógł mi 
walnie już nie Jasiek, który wtedy w roku 1924 po zdobyciu Wielkiej Nagrody Miasta 
Nicei niedomagał, lecz jego nieco młodszy kolega i godny następca, drugi mój 
fenomenalny koń - Picador.

Wszelako część i tych zasług muszę przypisać Jaśkowi, gdyż jemu przede 
wszystkim zawdzięczam pierwszy wielki sukces w 1920 roku na warszawskim torze, 
który z całą pewnością zadecydował o mojej karierze sportowej ze wszystkimi 
konsekwencjami w późniejszym życiu, pracy i służbie wojskowej. Temu wszystkiemu 
początek dał Jasiek. On wzbudził we mnie ambicję, skierowując moje umiłowania 
i wysiłki na drogę jeździectwa. Dzięki niemu odkryłem utajone swe zdolności, które 
następnie rozwijałem cierpliwie i z uporem. Nie tylko sam talent, lecz właśnie 
uporczywa, systematyczna praca dawała mi później przez wiele lat przewagę nad 
wieloma moimi bardzo groźnymi rywalami.

Jaśkowi zawdzięczam wiele radosnych, pełnych emocji chwili barwnych, 
niezwykłych wrażeń, które zostawiły trwały ślad nie tylko w moich osobistych 
wspomnieniach. Pamięć naszych startów jest dzisiaj jeszcze żywa, szczególnie w Nicei 
i w Rzymie. Świetność jeździectwa polskiego notowana jest na kartach historii rozwoju 
międzynarodowego sportu konnego oraz w kronikach olimpijskich. Jasiek powtórnym 
zwycięzcą

Mieliśmy z Jaśkiem przedziwne szczęście do najcenniejszych sportowych 
nagród polskich. Olo bowiem już w następnym, 1921 roku, w czasie wielkich 
dorocznych konkursów hippicznych urządzanych w Warszawie po raz drugi zdobywamy 
trofea: Jasiek piękną wstęgę, a ja drugi z kolei puchar. Współzawodnicząc z elitą 
jeźdźców krajowych, na czele których stał major K.Rómmel, oraz dwoma oficerami 
kawalerii włoskiej powtarzamy, już teraz nieprzypadkowo, wielki sukces z ubiegłego 
roku.

Tak poczynał sobie Jasiek u progu naszej kariery sportowej, mając za sobą 
trudy wojenne i około 16 lat życia; to znaczy, będąc w wieku, w którym konie 
wojskowe obowiązkowo przechodzą w stan spoczynku.

Jak zostało odkryte pochodzenie Jaśka

W roku 1922 podczas zawodów konnych w Piotrkowie, rozprężając Jaśka tuż przed 
startem zauważyłem jakiegoś pana uporczywie i badawczo przyglądającego się nam obu. 
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Po pewnej chwili ów pan podszedł do innie i wskazując na Jaśka powiedział - 'To 
przecież jest Mantel". Chcąc go wyprowadzić z błędu wyjaśniłem, że koń mój nazywa 
się Jasiek, a nie Mantel. Na co usłyszałem odpowiedź - "Może pan porucznik nazywać 
go Jaśkiem, lecz ja tego konia doskonale znam i nie mylę się na pewno. W roku 1909 
jako oficer 1. Pułku Austriackich Ułanów, w których służyłem, przyjmowałem tego 
konia, anglo-araba hodowli węgierskiej do wojska jako remonta 8,1 - udzielał dalszych 
informacji o Jaśku nieznajomy." To na pewno Mantel. Zresztą zaraz się przekonamy, 
musi mieć na szyi znak".

Istotnie, Jasiek miał ich wiele, znacznie więcej niż to zwykle bywa u konia 
służącego w wojsku w normalnych, pokojowych czasach. Miał je na lewym udzie, 
a oprócz tego kilka z nich było ukrytych pod grzywą. Gdy ją odgarnęliśmy, jednym 
z pierwszych był palony znak podany przez mojego rozmówcę. Ucieszyłem się tą 
informacją o nieznanym mi okresie życia Jaśka. Jako koniarze uzupełniliśmy sobie luki 
w wiadomościach o kolejach losu konia. Pozwoliło to na przybliżone określenie wieku 
Jaśka. Ścisłe ustalenie było trudne ponieważ tzw. rejestry (wręby na zębach), według 
których można zorientować się dokładnie w wieku konia do lat 12 były już starte. Zatem 
Jasiek - brany w roku 1909 do wojska w czwartym roku życia - musiał mieć w chwili 
startu w Piotrkowie 17 lat.

Osobą o tak niezwykłej pamięci był hodowca i wielki znawca koni pan 
Z.Horodyński ’.

Pierwszy raz w Nicei i w Rzymie

Tymczasem Jasiek z dnia na dzień szybciej kroczył ku sławie. Wczesną wiosną 
1923 roku wchodzimy obaj w skład pierwszej reprezentacji. Miała ona wraz z trzema 
jeźdźcami (płk. Zahorski, mjr Rómmel i por. Królikiewicz) i 9 końmi tak wspaniale 
zadebiutować na wielkich międzynarodowych wojskowych konkursach hippicznych 
w Nicei i Rzymie.

Długą, siedmiodniową podróż pociągiem w towarzystwie swego pana znosi 
Jasiek spokojnie, bez żadnych obaw, fochów i zdenerwowania.

Pociągami towarowymi pędzimy na południe, przez Wiedeń i piękny Tyrol, pod 
ośnieżonymi szczytami Alp. Przebijamy się przez góry. Raz po raz wpadamy nagle 
z jasnego dnia w ciemną noc tuneli, by znowu niespodzianie wystrzelić w słoneczny 
kraj, dymiącą rakietą czarnego pociągu.

Minąwszy granicę austriacko-włoską w Tarvisio, po skomplikowanych 
formalnościach celnych, skręcamy pod bokiem Wenecji dalej na zachód, wpadając 
w bajecznie kolorowy świat południa. Drogą między podnóżem alpejskich szczytów

8 Młody koń - rekrut

9 Podczas okupacji niemieckiej cała jego rodzina została w bestialski sposób 
wymordowana.
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a brzegiem Morza Śródziemnego przez przepiękną włoską Riwierę wjeżdżamy na 
jeszcze bogatszą ziemię francuską. Mijamy pola kwiatowe, palmy, gaje oliwne 
i pomarańczowe, ocierając się o dziko rosnące przy torze kaktusy i kolczaste agawy.

Skrajem przepaści kończącej się w błękicie morza, pod przygniatającą masą 
skalistych szczytów mkniemy wraz z końmi, rzucani na boki wężowymi skrętami 
pociągu. Po długiej podróży zbliżamy się wreszcie do Nicei, leżącej w jednym 
z najpiękniejszych zakątków świata. Tam Jasiek poznajc się z wielkim światem 
końskim, ze sławnymi już wtedy skoczkami. Ich wspaniałe pochodzenie i fantastyczne 
ceny są mu obojętne. Nie deprymuje go to spotkanie. Nie uważa się też za gorszego.

Jaśkowi i jego kolegom dokuczało gorąco. Nie licząc się z dość niespodziewa
nym zaproszeniem południowców, nie zdążył całkowicie zmienić zimowego ubrania na 
nową, letnią szatę. Jaśka cechował jednak stoicki spokój, którego nic nie było w stanie 
zachwiać. Z uwagą przyglądał się nowym warunkom, nie tracił animuszu, jadł dobrze 
i w kolejnych konkursach ostrzył się jak brzytwa. Skubał tu i ówdzie po nagródce i, 
podpatrując końskie asy jeździectwa szybko zbliżał się do ich wspaniałej kondycji 
wyrywając im od czasu do czasu niejeden smaczny kęsek. Pomagał mu w tym dzielnie 
jego towarzysz i uczeń Picador. Obaj zdali dobrze ciężki egzamin nicejski, o czym 
informowały w kraju przyjemne telegramy.

Z Nicei pojechał Jasiek bezpośrednio do Rzymu. Wraz z nim udawały sic na 
to międzynarodowe spotkanie konie różnych narodowości. Pod włoskim niebem, 
w ojczyźnie wybitnych osiągnięć hippicznych i słynnych na cały świat szkół jeździec
kich oraz metod przygotowania konia Jasiek z Picadorem, wykorzystując nicejskie 
doświadczenia, wysunęli się na czoło.

Po ciężkiej rozgrywce o zwycięstwo w Wielkiej Nagrodzie Miasta Rzymu 
Jasiek zdobywa pod swym jeźdźcem drugie miejsce. A gdy w konkursie myśliwskim 
Premio Cecilia Metella pewne zwycięstwo Jaśka odbiera mu wspaniały belgijski koń 
Acrobate, wówczas Picador, ratując straconą pozycję Jaśka, bije bezapelacyjnie Belga, 
odnosząc nad nim i pośrednio nad Jaśkiem piękne zwycięstwo. W ten sposób Polska 
zdobywa pierwszą i trzecią nagrodę. Trzeba tutaj nadmienić, że ani Jasiek, ani Picador, 
ani też reszta koni i jeźdźców nie należała do stałej gnipy reprezentacyjnej tak, jak to 
było w tym czasie z Włochami, Francuzami, Belgami, Hiszpanami, Portugalczykami, 
Szwajcarami, Szwedami, Holendrami i Niemcami - w ogóle ze wszystkimi prawie, 
innymi zawodnikami, z którymi spotkali się walcząc o zwycięstwo lub lepsze miejsce.

Chlubnie spełniwszy swe sportowe zadanie Jasiek i Picador syci chwały, 
z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku reprezentowania polskich barw narodowych, 
wracali do swej normalnej liniowej służby w 1. Pułku Szwoleżerów w Warszawie. Od 
tej pory życic Jaśka i Picadora nie jest bynajmniej ani szare, ani monotonne.

Druga podróż Jaśka na południe

Po raz drugi Jasiek z Picadorem przejeżdżają znaną drogą Alpy udając się 
w 1924 roku ponownie na Jasny Brzeg Morza Śródziemnego. Nie czeka ich tam, jak 
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wielu bogatych ludzi, rozkoszne "dolce far niente", lecz ciężkie, prawie dwutygodniowe, 
pełne napięcia zmagania.

Czy Jasiek wie, czy przeczuwa, że tam na słynnym nicejskim hippodromie 
czeka go największe w życiu zwycięstwo?

Pewnego, szczególnie ważnego dnia zawodów, gdy z pustyń i piasków Afryki 
przez spienione niespokojne morze przygnał gorący, duszny wicher sirocco, gdy nawet 
w przyrodzie wśród wśród zwierząt i ptactwa powstała panika, a smutne palmy jeszcze 
bardziej opuściły omdlałe liście, w niesłychanie trudnych warunkach atmosferycznych 
bije Jasiek sto kilkadziesiąt wspaniałych koni Europy zdobywając Wielką Nagrodę 
Miasta Nicei - Grand Prix de la Ville dc Nice.

W obecności generała Władysława Sikorskiego, będącego honorowym gościem 
na zawodach nicejskich, mer miasta dekoruje Jaśka zwycięską wstęgą, wręczając jego 
jeźdźcowi wspaniały puchar przechodni dla polskiego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
Ten mały, niepozorny koń, będący u szczytu formy, jest już właściwie starcem, gdy 
mając ukończonych 18 lat zdobywa się na ten wprost nieprawdopodobny wyczyn. Tego 
sukcesu nie będzie mógł już nigdy powtórzyć. Trudne to zadanie zostawi swemu 
młodszemu koledze Picadorowi, który - jak się okaże - nie zawiedzie ani profesora 
Jaśka, ani jego jeźdźca. W następnym roku Grand Prix de la ViIle de Nice zostanie przy 
najcięższym handicapie 10 zdobyta przez godnego spadkobiercę Jaśka - fenomenalnego 
akrobatę Picadora.

10 Handicap - utrudnienie dla koni, które uprzednio zdobyły nagrody.

Nie zapomnę nigdy dramatycznego momentu w roku 1924, w czasie walki 
o Wielką Nagrodę Miasta Nicei, kiedy pustynna burza afrykańska dosięgła nicejskiego 
toru wyścigowego. W pewnej chwili, gdy miałem już za sobą połowę bezbłędnego 
przebiegu, nagle zawiodła mnie pamięć. Nie wiem, na którą z przeszkód mam najechać. 
Nie przerywając galopu pędzę dalej. Ogarnia mnie rozpacz. Czuję bielmo na oczach - 
nic nie widzę. Zdaję sobie sprawę, że czas biegnie, a tu rolę odgrywają ułamki sekund. 
Cały przebieg musi być ukończony w niespełna dwie minuty, a przecież stadion nie jest 
dużym polem wyścigowym, ani rozległym terenem, bym mógł błądząc jechać 
w nieznane. Gdzieś jednak trzeba trafić na właściwą kolejną przeszkodę.

Lecz na którą? Co tu robić? Jestem bezradny na oczach tysięcy widzów, 
wpatrzonych z napięciem wśród ogromnej ciszy w wielce obiecujący przebieg polskiego 
jeźdźca. Wszystko rozgrywa się w sekundach - lecz dla mnie są one długimi minutami.

Nagle jakaś przeszkoda wyrasta mi przed oczami. Zbliża się ku mnie 
gwałtownie. Jest coraz bliżej, dzielą nas jeszcze od niej tylko 2-3 skoki galopu. Wtem 
ciszę pzrerywa grzmiący z wielu ust okrzyk a-a-a.„! Uderza to we umie jak obuchem. 
Błyskawicznie zrozumiałem, że jeżeli skoczę przez stojącą przede mną przeszkodę, 
popełnię błąd, który mnie w myśl przepisów jeździeckich natychmiast wyłączy 
z konkurencji. Okrzyk, który wydarł się mimo woli z ust sympatycznej publiczności, 
ratuje mnie od niebezpieczeństwa. W ostatniej chwili gwałtownym zakrętem uciekam 
spod zdradzieckiej przeszkody szukając właściwej. Naraz przejrzałem, rozjaśniło mi się 
w pamięci i w oczach. Jest, jest, to właśnie ta! Najechałem zdecydowanie, dając Jaśkowi 
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skoczyć. Przepłynął nad nią w swym lekkim galopie i rwał dalej. Nacisnąłem go 
łydkami, chcąc łapać utracony czas, nadrobić go zwiększoną szybkością. Jasiek 
wyciągnął się jak struna, zmieściliśmy się w naznaczonej normie czasu mimo 
niepotrzebnego zakrętu, za który obarczono nasz wynik trzema karnymi punktami. Lecz 
mimo to i tak rezultat nasz był najlepszym osiągnięciem w tym klasycznym, najcięż
szym konkursie sezonu.

Tak z Jaśkiem bardzo wyczerpani, w gorącym powietrzu sirocca zdobyliśmy 
w roku 1924 Wielki Puchar Miasta Nicei.

Dalsze podróże Jaśka

Zanim Jasiek przejdzie w roku 1927 w stan spoczynku, wycofując się 
całkowicie z czynnego udziału w życiu sportowym, będzie jeszcze dwukrotnie biegać 
na zielonym nicejskim hippodromie zdobywając laury dla naszych barw.

Jeszcze niejeden raz odbędzie długą podróż przez wspaniały Tyrol. Komforto
wo, pospiesznymi już teraz pociągami, niezliczonymi tunelami, przebijając masywy 
szczytów al|>ejskich, mknąć będziemy znanym nam południowym szlakiem przez Austrię 
do Włoch i Francji. Gościć go znowu będzie pełne zabytków starożytnej sztuki, wieczne 
miasto Rzym. Na tle starych murów, wiekowych wysmukłych cyprysów i pinii, 
amfiteatralny średniowieczny stadion Piazza di Siena położony na terenach Villi 
Borghese na Monte Pincio przemówi znów wizją dawnej potęgi Rzymu. Księżycową 
nocą jeszcze dzisiaj snują się tam po arenie cienie gladiatorów, ustępując za dnia 
miejsca nowej formie walk konnych. W promieniach gorącego słońca tętnią sprężyście 
kopyta podkutych koni najwspanialszych rodów pod jeźdźcami przeróżnych narodowoś
ci.

Między nimi zjawią się dobrze znani rzymskiej publiczności polski zwycięzca 
Jasiek i Picador. Konie te ze spokojem i godnością będą przyjmować spontanicznie, 
huraganowe oklaski pełnej temperamentu i uznania, wysoce sportowej, włoskiej 
publiczności. O Jaśku mówili tamtejsi bywalcy, że w rękach swojego jeźdźca umie 
zakręcić nawet na soldzie (małej monecie), a o Picadorze, że "choć brzydki jak 
toskańskie cygaro, jednak chodzi jak zegarek". Obie te opinie zwracały oczy widzów 
na tych dwóch ulubieńców torów, gdy przyszła chwila ich startu.

Przed Jaśkiem, który wkrótce miał się rozstać ze swoim przyjacielem 
Picadorem dalsze przeżycia. W Mediolanie czeka go stadion, na którym z zawieszonych 
u sufitu lamp płynie na arenę sztuczne światło. To jakiś dziwny budynek cyrkowy, 
przypominający krytą ujeżdżalnię grudziądzką, lecz innego, znacznie większego kształtu. 
To hala sportowa w Palazzo dello Sport, gdzie późnym wieczorem i nocą odbywają się 
międzynarodowe zawody konne.

Mała przestrzeń bieżni, bliska widownia nabita po brzegi kilkunastotysięczną 
publicznością, dziesiątki tysięcy oczu ludzkich, trudne, nienaturalne cyrkowe warunki 
nie zaskoczą żadnego z nich, jak to było kiedyś, gdy znaleźli się w przepychu 
i bogactwie świateł jeszcze wspanialszej londyńskiej Olimpii. Starego wytrawnego 
globtrotera Jaśka nie speszy już nic. Ani stolica świata Paryż, ani mglisty, ogromny 
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Londyn, ani angielski obóz wojskowy w Aldershot, ani wreszcie historyczne Fontaine
bleau.

W Szwajcarii, nad przejrzystymi wodami ogromnego Jeziora Czterech 
Kantonów powita go zielony, czworokątny stadion uroczej cichej Lucerny.

Nad nią od strony południowej, w lustro jeziora, zagląda olbrzymi masyw 
Pilatnsa. Jego wierzchołek nakryty białą czapą śniegu za dnia błyszczy w słońcu lub 
kryje się w chmurach. A gdy po zapadnięciu zmroku na firmamencie gwiaździstego 
nieba zza zgarbionych pleców Pilatnsa wychyli się uśmiechnięta, pełna twarz księżyca, 
rozpoczyna się urocze misterium nocy. Nad rozciągniętymi brzegami lucerneńskiej 
zatoki wykwita chaos kolorowych świateł. Na ciemną taflę spokojnego Jeziora Czterech 
Kantonów wpływają niewielkie statki oświetlone barwnymi lampionami, pełne 
rozbawionych tańczących par. Do późnej nocy dźwięki orkiestry docierają do 
pracowitych Szwajcarów odpoczywających w swych wygodnych domach, obrosłych 
mchem zamożności. Pełna turystów cicha Lucerna powoli zasypia.

Po wysiłkach i emocjach sportowych, po trudnych dniach na poważnym 
lucerneńskim hippodromie, w rozkosznym aromacie górskiego siana, pomieszanym ze 
s|)ecyficzną wonią swoich ciał, w zaciszu stajen odpoczywały nasze konie. Nakarmione, 
obrządzone, wymasowane fluidem. Ich muskularne ciała drgały od czasu do czasu 
w niespokojnym śnie, w którym widocznie jeszcze raz przeżywały na nowo mniej lub 
więcej udane przebiegi, momenty galopu, zbliżania się do przeszkody lub lotu nad nią.

Jeźdźcy natomiast, szybko zrzuciwszy swe troski na znacznie większe głowy 
swych towarzyszy, przebrani w wieczorowe cywilne lub wojskowe stroje udawali się 
na proszone oficjalne przyjęcia, bale lub umówione dyskretne spotkania. Wracali z nich 
późną nocą do swych luksusowych hoteli pełni fantazji, nowych niezapomnianych 
przeżyć, niekiedy rozkosznie znużeni.

Jasiek i Picador czuli się tam świetnie. Upał łagodziło rześkie górskie powietrze 
i bliskość chłodnego jeziora. Lecz istną plagą Lucerny były chmary napastliwych 
olbrzymich much, bardzo zjadliwych. Ukłuciami przebijały Jaśkowi cienką delikatną 
skórę, piły jego krew. Niewiele bały się jego ogona, którym nie wszędzie mógł 
dosięgnąć. To go bardzo denerwowało.

Picador był w trudniejszej sytuacji. Biedak był kaleką. Niegdyś, bardzo dawno, 
za jego młodych lal, w Ameryce, gdzie się urodził, źli ludzie, nie wiadomo dlaczego 
i po co, obcięli mu ogon tak krótko, źe nigdy nie odrósł ", Nie miał więc czym 
opędzać się od much. Ale Picador nie miał tak cienkiej skóry i nie był tak nerwowy, 
poza tym niewiele sobie robił z lucemeńskich much i groźnych koni. Te ostatnie 
rozłożył na obie łopatki wygrywając Wielką Nagrodę Miasta Lucerny - wspaniały, kuty 
w srebrze puchar, który, niestety, spalił się wraz z innymi pamiątkami w czasie drugiej 
wojny światowej.

" Picador był bardzo krótko kurtyzowany. Dawniej było w modzie obcinanie 
chrzęści ogonowej niektórym koniom wierzchowym i zaprzęgowym.
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Jasiek na emeryturze

Stopniowo, ale nieubłaganie zbiżał się kres służby Jaśka. Znużony pracą 
i wiekiem, starszy pan Jan domaga się spoczynku - może jeszcze nawet nie tyle on sam, 
ile proszą oń zmęczone ścięgna jego nóg.

Po trudach żołnierskiej tułaczki i nadmiernych wysiłkach sportowych Jasiek 
otrzymuje w roku 1927 należny mu, wcale nie łaskawy, lecz dobrze zasłużony, chleb 
w 1. Pułku Szwoleżerów w Warszawie. Aby zaś nie został przymusowo wybrakowany, 
jego dotychczasowy jeździec wykupuje go z wojska na własność.

W pierwszym szwadronie - dowodzonym przez swego pana - dostał Jasiek swój 
cichy własny kąt. Jego wygodny boks udekorowany licznymi, zdobytymi w świecie 
pamiątkowymi tablicami świadczył o bojach sportowych, w których bądź zwycięsko, 
bądź z powodzeniem brał udział. Ze względu na swój poważny wiek, przeszłość 
i zasługi był Jasiek w pułku postacią bardzo szanowaną i budzącą zainteresowanie. 
Przyjmował - dość zresztą obojętnie - odwiedziny różnych, niekiedy bardzo wybitnych, 
osobistości oraz licznych znawców, hodowców i miłośników konia.

Jasiek odznaczał się zawsze wielką łagodnością, dobrym wychowaniem i dużą 
kulturą. Na ogół był bardzo towarzyski i miły, na starość jednak trochę się zmienił.Miał 
swoje własne poglądy i niektóre dziwaczne przyzwyczajenia. Między innymi nie znosił 
okresowych przeglądów koni. Lekarzy weterynarii, bez względu na ich stopień i funkcję, 
nie darzył sympatią. Ba, widok ich pobudzał go do tępego oporu. Czuł do nich 
niezrozumiały wstręt, a poznawał ich z daleka po zapachu jodyny.

Tylko w wyjątkowych wypadkach, czując się bardzo źle, pozwalał tym dobrym 
ludziom, znawcom niedomagali zwierzęcia, zbliżyć się do siebie, ale tylko dla udzielenia 
mu pomocy. Najmniej sprawiał kłopotu, gdy przyjmował ich u siebie w boksie, choć 
czynił to z dużą niechęcią, omal że nie z odrazą. O zaprowadzeniu Jaśka do ambulansu 
weterynaryjnego nie mogło być mowy. Do terenu działalności lekarzy weterynarii, na 
ich podwórko, nie zbliżył się za nic. Można było Jaśka spotkać włóczącego się po całym 
obszarze pułkowych zakamarków i placów, lecz nigdy w pobliżu rejonu ambulansu. 
Takie już miał uprzedzenie, zresztą niesłuszne, do tej skądinąd ważnej grupy ludzi. Nie 
znosił również Jasiek, gdy ciekawi jego wieku próbowali zaglądać mu w mocno ze 
starości wydłużone ku przodowi zęby. Tego nie lubił i gniewał się o to okropnie.

Od czasu, gdy Jasiek przeszedł w stan spoczynku,prowadził swobodny, niczym 
nie skrępowany tryb życia starego emeryta. Nie miał żadnych obowiązków służbowych 
ani zmartwień, ani emocji. Korzystał ze swobody mchów na całym terenie koszar 
i placów pułku. W pogodne dnie szef szwadronu, wachmistrz Harla, wypuszczał go ze 
stajni i Jasiek udawał się w dowolnym kierunku na swój codzienny poranny spacer, na 
przegląd życia pułku. Na niewielkim placu, otoczonym z dwóch stron stajniami, 
a z dwóch budynkami koszarowymi, odbywały się w godzinach zajęć ćwiczenia jazdy 
konnej, ujeżdżanie młodych koni, musztra, woltyżerka, władanie lancą. Cięcia łóz 
i rąbanie szablą z konia w pełnym galopie, kłucie manekinów lancą i szablą, 
zdejmowanie pierścieni i podobne ćwiczenia białą bronią - napełniały życiem i kurzem 
w pogodne dnie szwadronowe rejony.
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Jasiek przypatrywał się ćwiczeniom rekrutów i młodych koili. Tu miał 
najwięcej uciechy i fachowych spostrzeżeń. Ze znajomością wysłużonego wojskowego 
wygi przechodzi, od plutonu do plutonu, notując w swej pamięci widziane usterki. Gdy 
obszedł już wszystkie szwadrony - taki bowiem miał ustalony porządek dnia i zwyczaj - 
resztę wolnego czasu poświęcał beztroskiej włóczędze po ogródkach gospodarstw 
szwadronowych, gdzie wyjadał co smaczniejsze rośliny, jarzyny, a nawet kosztował 
niektórych kwiatów. I choć żadnemu koniowi nie darowano by tego, jemu wybryki 
uchodziły bezkarnie. By, nietykalnym pupilem wszystkich, bo stanowił żywą historię 
sławy i świetności sportowej pułku. Około południa udawał się do jednego ze stawów, 
znajdujących się tuż za stajniami, by użyć kąpieli, której był wielkim amatorem. Za 
wodą wprost przepadał. Nęciła go nawet każda powstała po deszczu kałuża. Dlatego też 
szef nie pozwolił wypuszczać Jaśka w dnie podeszczowe ze stajni. Gdy jednak Jaśkowi 
udało się czasem wymknąć cichaczem z boksu, wtedy czym prędzej kładł się 
w pierwsze napotkane, napełnione wodą wgłębienie. Wytarzawszy się, utytłany błotem 
jak nieboskie stworzenie, cicho jak wyszedł, wracał na swoje miejsce ogromnie 
zadowolony, że mimo pilnowania urządził szefowi psikusa, no i sprawił dużo kłopotu 
z czyszczeniem. Ta namiętność do wody stanie się przyczyną przedwczesnej śmierci 
Jaśka.

W porze obrokowania Jasiek sam wracał do stajni. Znał dobrze ten najprzyjem
niejszy z sygnałów trębacza pułku. Niekiedy odwiedza, i kuchnie żołnierskie. Potrafił 
wejść po schodach, by zjeść z żołnierskiej menażki zu|)ę, a nawet zagryźć mięsem. 
Wszyscy rekruci już w kilka dni po przybyciu do pułku znali Jaśka. Częstowali go czym 
mogli, najczęściej Chlebem, oglądali z zaciekawieniem, opowiadając sobie o nim 
przeróżne prawdziwe i zmyślone historie.

Tak przyszły lata zupełnej starości, a wraz z nimi zachodziła w wyglądzie Jaśka 
wielka zmiana. Na zimę obrósł niezwykle długim, puszystym jak wełna włosem i sierści 
tej nie zmieniał nawet podczas upalnego lata. Mądra, gniada głowa posiwiała, urosły 
Jaśkowi srebrzyste bokobrody wydłużyły się szczęki, zapadły oczodoły. Coraz bardziej 
chyli, się ku ziemi, zmalał, zapadł się w grzbiecie i mocno zdziczał.

Ruszał się już wolno, dostojnie i ostrożnie. Czasem tylko pozwolił sobie na 
niewielki kawałek drobnego kłusa, o galopie - tym radosnym chodzie - zapomniał. 
Dawnym zwyczajem krążył jak cień po zakamarkach koszar, szukając już raczej 
samotności. Gdy by, na placu ćwiczeń, przystawał i długo wpatrywał się w jeżdżące 
plutony, w młode pokolenie kawaleryjskie. Zdawało się, że czyni przeglądy, wywołując 
w swej pamięci wspomnienia dawnych lat - echa swej bujnej niezwykłej młodości.

Wśród innych koni wzbudzał przedziwny szacunek. Żaden z nich nie ośmieli, 
się nigdy znieważyć Jaśka ani zębami, ani kopytem. Widać i w końskim społeczeństwie 
istniało niepisane prawo i uznanie dla jego siwych włosów i sławy

Pod koniec swego życia zapad, się i obniżył jeszcze bardziej. Nikt nie poznałby 
już w tym koniu dawnego, kształtnego Jaśka, wielokrotnego zwycięzcę o międzynarodo
wym rozgłosie. Gdy nieraz wieczorem wyłania, się z mroku, cichym wolnym krokiem 
dążąc do stajni, robił jakieś niesamowite wrażenie leśnego końskiego ducha. Obrośnięty 
długim, gęstym włosem, pokryty nim niby mchem stuletnim, niczym nie przypominał 
dawnego smukłego Jaśka. Był raczej jego widmem.
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Lecz w Jaśkowej głowie wciąż tliły się wspomnienia dawno zbiegłych lat. 
Najpierw jakieś odległe , niejasne wspomnienia wczesnej młodości, beztroska swoboda 
okresu źrebięcego u boku matki, harce i gonitwy po zielonych łąkach w gromadzie 
rówieśników. Później wspomnienia okrutnej, bolesnej operacji i całkowita obojętność 
wobec płci pięknej. Pierwsze siodło na nietkniętym grzbiecie; człowiek, którego musiał 
nosić i słuchać. Terenowe jazdy, ujeżdżanie, komendy, ćwiczenia, marsze pod siodłem 
lekkim i ciężkim, troczonym. Manerwy, alarmy, pożogi, bitwy, huk i wybuchy pocisków 
armatnich, terkot strzałów karabinowych, natarcia i szarże kawaleryjskie. Rozkosze 
gonitwy i jrędu. Rozdęte chrapy, emocje cwałujących szeregów.

Po wojnie uczono go dziwnej sztuki - niepotrzebnego skakania przez 
przeszkody, które tak łatwo można było omijać. Zawsze wydawało mu się to bardzo 
niemądre, bezsensowne, zbyteczne i śmieszne. Długi czas próbował się temu 
sprzeciwiać, nie mogąc pojąć tych pomylonych jeźdźców. Wreszcie zaczął wcale 
składnie skakać. Stał się posłuszny dziwacznym wymaganiom swego ostatniego pana 
i jeźdźca, którego polubił, nigdy nie chcąc mu zrobić żadnego zawodu.

- "Może jednak z tego smarkacza coś zrobię" - myślał sobie wtedy stary, mądry 
wyga Jasiek, a dziś doszedł do wniosku, że mu się ten trud opłacił.

Przecież wychyliliśmy się na szeroki, wielki świat. Zwiedziliśmy dalekie, 
piękne kraje, zdobywając dla Polski wspaniałe trofea. Na wielkich stadionach Francji, 
Włoch, Szwajcarii i Anglii podziwiały nas tysiące ludzi.

Od |xiwnego czasu Jasiek coraz bardziej stronił nie tylko od ludzi, ale też i od 
koni. Stali mu się jedni i drudzy jacyś obcy, nierealni jak on sam. Tracił apetyt. Wzrok 
mu zmętniał, oczy mgłą zaszły. Wyszedłszy na plac, tkwił często i długo w jednym 
miejscu. Z uniesioną głową, uporczywie patrzył w dal na tamten skraj swojej ostatniej 
drogi.

Śmierć Jaśka przyspieszyła jego pasja do wodnych kąpieli. Któregoś zimnego 
dnia w początkach grudnia 1933 roku wyszedł Jasiek o zmierzchu ze stajni na 
wieczorny, ostatni swój spacer. Nikt z dyżurnych stajennych nie zwrócił na to uwagi 
i nie zainteresował się jego długą nieobecnością. Dopiero następnego dnia przy rannym 
obrokowaniu stwierdzono brak Jaśka. Natychmiast wszczęto poszukiwania i znaleziono 
go w płytkim, grząskim stawie tuż za stajnią. Osłabiony, nie mógł prawdopodobnie 
podnieść się o własnych siłach. W lodowatej wodzie przeleżał biedak grudniową noc, 
czego nie wytrzymało już nawet jego końskie zdrowie. Wywiązało się bardzo groźne 
zapalenie płuc. Odwieziony natychmiast do szpitala spokojnie, bez sprzeciwu przyjął 
ostatnią pomoc i troskliwą opiekę jednego z najwybitniejszych lekarzy, prof.dra 
Kulczyckiego, który niestety nie był już w stanie go uratować. Zasnął w dniu święta 
pułkowego - 9 grudnia 1933 roku w wieku 28 lat.

Jasiek po śmierci

W chwili zgonu Jaśka byłem w północnych Włoszech w słynnej szkole 
jeździeckiej w Pinerolo pod Turynem, dokąd zostałem oddelegowany na kilkumiesięczne 
studia nad włoską organizacją i metodą szkolenia. Moja żona telefonicznie podała mi 
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smutną wiadomość o śmierci Jaśka. Poprosiłem o spreparowanie go w całości dla 
muzeum pułkowego. Niestety koszt okazał się za duży na moje możliwości. Zdecydowa
łem się więc zachować tylko głowę Jaśka wraz z szyją.

Tak też został Jasiek spreparowany w pracowni specjalnej przy Uniwersytecie 
Warszawskim i miał kiedyś zająć należne mu miejsce w Muzeum Sportu. Na razie 
głowa Jaśka zdobiła mój prywatny sportowy gabinet, |>elen licznych nagród i pamiątek - 
dorobku całego życia mojego i moich koni. Wszystko to wraz z Jaśkiem i przez niego 

zdobytymi najcenniejszymi nagrodami zginęło bezpowrotnie w ogniu bomb niemieckich 
8 września 1939 roku podczas nalotu na Garwolin, dokąd ewakuowano chwilowo 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii, w którym byłem od szeregu lat komendantem Szkoły 
Jazdy Konnej i ostatnim szefem Ekwitacji.

Po sławnym Jaśku została garść moich nieudolnie spisanych wspomnień, 
poczucie nie spłaconego długu i dozgonna dla niego wdzięczność.



Picador

Wielkiej sławy i rozgłosu - jeden z najwybitniejszych skoczków świata. Żaden 
z naszych koni na przestrzeni lat 1923-1939 nie przysporzył polskiemu jeździectwu tyle 
sławy i rozgłosu. Jasiek rozpoczął, a Picador rozwinął, utrwalił i uświetnił moją wysoką 
pozycję w jeździectwie.

Był koniem średniego wzrostu. Mając 156 cm wysokości, był zaledwie o 2 cm 
roślejszy od Jaśka. Maści jak tamten gniadej, lecz o odcieniu trochę ciemniejszym. Obie 
tylne nogi miał w koronkach białe. Na nogach o krótkich i suchych nadpęcinach, 
zakończonych dobrze sklepionym, małym kopytem, spoczywał dobrze ożebrowany 
korpus o silnym grzbiecie.

Szeroka pierś, prawidłowo umieszczona długa łopatka i szyja, głowa dość duża 
o garbonosym czole i nieco schowanych, skośnych oczach. Uszy lekko obwisłe, prawe 
u szczytu zaznaczone rozcięciem. W spadzistym zadzie o dobrze umięśnionych udach 
brak było ogona, co jeszcze bardziej wydłużało tylne nogi, czyniąc go w tej partii 
podobnym do samy. Picador bowiem był na całe swe życie oszpecony tzw. kurtyzowa- 
niem - dzisiaj już na szczęście nic praktykowaną u nas modą - polegającym na 
obcinaniu niektórym koniom chrzęści ogonowej. Na lewym udzie miał ponadto Picador 
dawno wypalony, z czasem porosły włosem, znak w kształcie litery A, stanowiący 
równocześnie początkową literę mego imienia, co poczytywałem sobie za dobrą wróżbę.

Z tego pobieżnego i powierzchownego opisu widać, że Picador, piewotnie 
zwany Maćkiem, pięknością się nie wyróżniałJBył koniem typu raczej zaprzęgowego 
niż wierzchowego^ Zresztą jak się okaże, takie też było jego przeznaczenie przez 
pierwszych 10 lat życia. Podobnie jak Jasiek miał za sobą służbę wojskową podczas 
pierwszej wojny światowej. Walczył po stronie przeciwnej do bloku Austro-Niemiec, 
tj. w szeregach armii amerykańskiej we Francji, skąd przybył do Polski w roku 1919 
zakupiony wraz z dużą partią innych koni.

Gdy po zakończeniu wojny wrócił Maciek wraz ze swym pułkiem do 
Warszawy, miał lat 12, nienaruszone nogi, dużą odporność i żelazne zdrowie. Był 
dojrzałym taborowym koniem w jłołni sił. Pewnego dnia przyglądałem się nowemu 
koniowi bez ogona, którego dosiadł wachmistrz, szef szwadronu karabinów maszyno
wych, Jan Żmuda, dobry jeździec, podoficer z byłej austriackiej kawalerii. Próba jazdy 
nie udawała się. Koń zupełnie surowy i narowisty szalał pod jeźdźcem, niosąc łeb 
zadarły ku górze.

Wachmistrz walczył z koniem, gdy ten nagle poniósł go wyciągniętym galopem 
w stronę stajni, przed którą na długiej przestrzeni wbudowane były dwie groźne 
przeszkody - żelazne bariery do wiązania koni podczas czyszczenia. Mimo widocznego 
sprzeciwu, jeźdźcowi zapartemu w strzemionach nie udało się opanować oszalałego 
zwierzęcia, które nieprzytomnie rwało ku otwartym drzwiom stajni. Spotkawszy na swej 
drodze dwie żelazne bariery wysokości około 110 cnv, koń dwoma dzikimi susami 
przeskoczył je i wpadł do stajni. Sytuacja była dość groźna, mogło się wszystko fatalnie 
zakończyć.
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Pobiegłem obejrzeć wierzchowca, który wbrew woli jeźdźca potrafił dać sobie 
radę z nim i ze stojącymi na drodze jego zamiarów przeszkodami. W stajni zastałem 
wzburzonego wachmistrza, oklinającego odpowiednimi słowami spokojnego już 
i zadowolonego z siebie Maćka. Przeprowadził on wbrew życzeniom jeźdźca swą wolę, 
błysnął talentem, a teraz stał spokojnie nie zwracając najmniejszej uwagi na obelżywe 
słowa, z których nawet najlżejsze, jak cholera, bydlę, ścierwo sakramencka remundo (od 
remont - surowy, młody rekrut koński), taki zatracony synie - zdawały się do niego nie 
docierać. Jedynym zewnętrznym objawem nastroju kłapoucha Maćka było nerwowe 
drganie jego krókiego ogonka. Ostrzegawczo i niedwuznacznie nastawił szefowi niczym 
nie okryty swój sprężysty zad gotowy w ostatecznej potrzebie do obrony, względnie do 
przekonywającej odpowiedzi.

Skośne, mądre oczy pod nieco przymkniętymi, jakby sennymi powiekami kryły 
jednak baczną uwagę. Maciek w tej chwili ważył w swym mózgu ewentualne dalsze 
zamiary szefa i swoje na wypadek, gdyby zostały w stosunku do niego przekroczone 
granice słownej interwencji. Obaj poróżnieni znali oczywiście dobre kawaleryjskie 
obyczaje: konia, jak kobiety, nie bij nawet kwiatem!

Pan wachmistrz - choć wyprowadzony z równowagi - nie zapomniał się. 
Skończyło się na pogróżkach i serii brzydkich słów. Jego reakcja i zdenerwowanie miały 
przecież swoje uzasadnienie. Pamiętał znakomicie ujeżdżone, posłuszne konie 
austriackich ułanów. Oczywiście nie mógł się spodziewać cudu próbując pod siodłem 
konia taborowego, ale takiego zachowania i samowoli konia z jego szwadronu, 
zdyscyplinowany żołnierz, wachmistrz Żmuda, w dodatku ambitny szef szwadronu, nie 
przewidywał. To mu się zdarzyło pierwszy raz.

Było jasne, że z tą chwilą Maciek został wyklęty na zawsze z miłej pamięci 
szefa i na pewno ziarnka dodatkowego owsa nigdy już nie dostanie. Pomyślałem sobie, 
że nadeszła odpowiednia chwila, a taki koń to skarb i wielka przyszłość, jeżeli tylko 
kiedyś dojdziemy do porozumienia. Zaproponowałem panu Janowi zamianę na jednego 
z koni mego szwadronu. Gdy chętnie na to przystał, sprawę załatwiłem pomyślnie 
u dowódcy szwadronu i pułku i tak rozkazem dziennym przydzielono mi Maćka jako 
mojego dnigiego konia służbowego.

Odtąd los mnie z nim związał. Zacząłem nad nim pracować, poświęcałem mu 
wolne od służby chwile. Jeździłem dużo, zresztą nie tylko na nim. Rozbudziła się we 
mnie dzika pasja pracy nad sobą i końmi w kierunku sportowym. Gdy moi koledzy po 
służbie jjędzili do miasta czy grali w brydża lub bilard w kasynie, gdy wypoczywali 
w ogródku pułkowym, czy wreszcie jeszcze rano spali, ja szalałem z końmi, wyciskając 
z nich i z siebie siódme poty. O ile z poczciwym uległym Jaśkiem nie miałem żadnych 
kłopotów - natrafiwszy na dobry grunt przygotowany jego poprzednią służbą 
w kawalerii austriackiej - to z Maćkiem sprawa była o wiele trudniejsza. Moja 
znajomość podstaw ujeżdżania i postępowania z koniem była jeszcze bardzo słaba. 
Zaledwie liznąłem tę wiedzę z gnibsza, po łebkach i raczej teoretycznie. Odczuwałem 
zupełny brak doświadczenia. Porozumienie z Maćkiem nie przychodziło. Stosunki 
między nami były napięte,moja praca nie dawała spodziewanych rezultatów. Ogarniało 
mnie zniechęcenie. Zrozumiałem, że koń ten postanowił uprzykrzyć mi życie. Ja 
niekiedy odwdzięczałem mu się tym samym. Nieustępliwie męczyłem jego i siebie.
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Najwięcej zatwardziałego uporu okazywał Maciek brakiem uwagi przy 
skakaniu. Pociągał nogami od niechcenia, robił nawet wrażenie, jakby wytyczał sobie 
linię postępowania wręcz przeciwną moim zamiarom. W ciągłej niezgodzie i walce 
mijały dni i tygodnie. Zawziąłem się okrutnie. Staliśmy się sobie wrogami. Maciek miał 
końskie zdrowie, ja też nie najgorsze. Nosił nieprzyjemnie, a pysk miał twardy jak 
żelazo.

Chodząc całe życie w zaprzęgu jest zaciągnięty w pysku mówili starsi koledzy 
-"Daj spokój, nic z niego nie będzie"- radzili inni. A mnie łeb Maćka ciążył setką 
kilogramów wagi. Prąc na wodze masą swego sprężystego ciała potrafił jednym ruchem 
szyi wyciągnąć mnie z siodła lub zwalić na ziemię w chwili najmniej przewidzianej. 
Wtedy jeszcze nie umiałem się temu przeciwstawić; nie znałem sposobów i chwytów, 
jakie daje doświadczenie, by konia oduczyć od tych przyzwyczajeń. Ręce mi mdlały po 
kilkunastu minutach. Zdecydowany dać za wygraną już chciałem ulec, lecz było mi 
wstyd wycofywać się z walki niczego nie uzyskawszy.

Szereg tygodni trwała cicha, nieustępliwa wojna. Obaj wracaliśmy do stajni 
okropnie zmordowani. Kończyła się już moja cierpliwość. Miast harmonii - niezgoda, 
w miejsce przyjemnego wyładowania energii - zmęczenie kroplistym potem spływało 
nam po oczach i po grzbiecie. W owym czasie, w początku mej kariery jeździeckiej, nie 
zastanawiałem się, co też to niegłupie konisko mogło sobie o mnie pomyśleć. Lecz 
dzisiaj, po latach doświadczeń i pracy nad wieloma końmi, wiem, że nie rodzi się zły 
koń, to ludzie - których nie można z nim porównać - robią go takim niekiedy.

Mój Maciek - jak się okaże - nie był wcale złym koniem. Miał tylko trochę 
sprytu i sądzę, że myślał o mnie brzydko, może mniej więcej tak:

- "Ciągle mnie męczysz i każesz mi przeskakiwać przez drągi, mury, rowy 
i płoty, choć można je bez żadnego wysiłku łatwo ominąć. Jakże jesteś niemądry, że 
tego ode mnie wymagasz. Masz niedobrze w głowie, młody człowieku! Skoczyłem ze 
Żmudą przez koniowięzy, bo chciałem go nastraszyć, a trochę przekonać, by dał mi 
spokój. Nie mam zamiaru nikogo na sobie nosić. Teraz tyś się na mnie uwziął. Siedźże 
już sobie na mym grzbiecie, gdy ci na nim dobrze, lecz co u licha wyrabiasz ze mną? 
Dlaczego mnie szarpiesz, wisisz mi na pysku, gnieciesz mi nerki, łydkami naciskasz 
moje boki? Mam za sobą wojnę, jestem już dojrzałym koniem, a nikt przedtem, gdy 
chodziłem w wozie, nie żądał ode mnie czegoś podobnego. Nikt boków moich nie 
dotykał ostrogami, nie kręcił mną w kółko jak opętany. Wolę ciągnąć nie wiem jaki wóz 
na froncie niż w czasie pokoju nosić na grzbiecie wariatów, którzy nie mają nic 
lepszego do roboty, jak stawiać mi na drodze przeszkody. Wiem sam, kiedy i jak je 
przebywać, gdy tego zajdzie prawdziwa potrzeba. Ale tak bez żadnej konieczności - tego 
nie pojmuję, a przede wszystkim jesteś dla mnie za młody". Tak mniej więcej myślał 
Maciek i takie miał poglądy na moje urojone nadzieje zrobienia z niego wspaniałego 
skoczka.

Któregoś jednak dnia widać coś nowego zaświeciło mu w głowie. - "Spróbuję 
mu raz ustąpić" - pomyślał sobie mądry Maciek, wykonując bez wahania, z niespotyka
ną dotąd uwagą i starannością wszystkie ćwiczenia. Natychmiast wyczułem, że przyszła 
chwila ważna, przełomowa. Zsiadłem niezwłocznie bardzo uradowany miła niespodzian
ką. Odprowadziłem Maćka do stajni, ogłaskałem pieszczotliwie, mówiłem mu przyjemne 
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słowa, dziękowałem i tuliłem jego sympatyczną mordę. On zaś przymrużył myślące, 
skośne oczy i opuściwszy prawe rozcięte ucho z zadowoleniem słuchał innych niż dotąd 
słów.

Kochany Maćku garbonosy, miły kłapouchti, czy wiesz, że wkrótce zamienisz 
się w sławnego Picadora?

Tego jeszcze nie wiedzieliśmy obaj. Stojąc obok siebie w stajni nic przypusz
czaliśmy, że z szeregów 1. Pułku Szwoleżerów wyjdzie jeden z najświetniejszych kohi, 
który barwy Polski rozsławi na wielkich międzynarodowych stadionach świata i na 
olimpiadzie.

W Maćku coś się przekręciło. Stał się od tej pory chętny i posłuszny. Czynił 
postępy wprost zdumiewające - jakby zrozumiawszy swoje powołanie chciał nadrobić 
dotychczasowe zaniedbania, odzyskać utracony czas, jakby nagle spostrzegł swą 
przyszłość i karierę, która go czekała już w niedługim czasie i jakby zależała tylko od 
niego. Z dnia na dzień mięsnie Maćka tężały, rozwijały się utajone dotąd zdolności, 
kształtował się fizycznie i psychocznie. Stał się łagodnym, bardzo rozważnym koniem, 
umiejącym oszczędnie, lecz pewnie i z całkowitym, rzadko spotykanym spokojem, 
używać swych środków. Polubił skoki. Przeszkody stały się dla niego przyjemną 
igraszką, jednak nigdy ich nic lekceważył. Podchodził do nich spokojnie, nie spiesząc 
się i przebywał je bardzo starannie. Nie był już niezgrabnym Maćkiem. Ponieważ 
wkrótce miał wystąpić przed publicznością, zmieniłem mu nazwę. Już od pierwszego 
dnia startu był frapującym Picadorcm.

Odtąd zaczyna się jego wspaniała błyskotliwa kariera. Osiągnąwszy świetną 
formę sportową, Picador niczym nie przypominał dawnego dzikiego amerykańskiego 
mustanga - Maćka. Chód jego i ruch były lekkie, sprężyste i pewne, harmonizujące ze 
zgrabną sylwetką zdyscyplinowanego konia wojskowego o wybitnych walorach. Baczny 
i uważny na każde skinienie swego jeźdźca, stał się czułym, żywym mechanizmem. 
Byliśmy już zgraną parą ufających sobie wzajemnie przyjaciół i zawodników. Nigdy nie 
zawiedliśmy się na sobie. Posłuszeństwo i karność nigdy nie były przez Picadora 
naruszone. Zawsze chętny, gotowy do tnidów. Jego uwaga i spokój były bezprzykładne, 
co łącznic ze zwrotnością uczyniło go z czasem fenomenalnym akrobatą, dając przewagę 
nad wieloma końmi wielkich rodów i niezwykłych zdolności.

Na taśmie nie tylko mej kariery sportowej, lecz nawet mego życia oraz historii 
polskiego i światowego jeździectwa, przewijać się będzie raz po raz droga memu sercu 
postać Picadora.

Picador, to echa mej świetności, przeżyć i emocji sportowych najwyższego 
rzędu. Znały go słynne stadiony hippiczne Europy. Poza Warszawą startował 
wielokrotnie w Nicei i Rzymie, gdzie życie swe zakończył, w Neapolu, w Mediolanie, 
Lucernie, Paryżu i w Fontainebleau, Londynie i Aldershot w Anglii. Startując w czterech 
kolejnych latach 1923-1926 na nicejskim torzc, zdobył największe nagrody w takiej 
ilości, że po wspomnianym zwycięstwie w Wielkiej Nagrodzie Miasta Nicei - Grand 
Prix de la Ville de Nice przy zastosowaniu do niego najwyższego dopuszczalnego 
w owym czasie handicapu Picador w myśl tamtejszych przepisów nic miał już więcej 
prawa startu na nicejskim torze w Międzynarodowch Wojskowych Konkursach 
Hippicznych. Był to zu|)ełiiie wyjątkowy, nie spotykany na innych torach, dziwaczny
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warunek, wykluczający od dalszego udziału w zawodach jednego z najbardziej 
klasowych koni świata. W historii nicejskich konkursów był to jedyny tego rodzaju 
przypadek. Żaden z najwspanialszych koni nie dosięgnął tego, skądinąd nonsensownego, 
zaszczytu.

Przynosząc mi tytuł drugiego wicemistrza i brązowy medal w skokach przez 
przeszkody w NagrodźjEZNarodów-^-Pri*-des-Nałiełw -tw-A4ILCMimpiadzie w Paryżu 
w 1924 roku., Picador zaklasyfikował się tym samym jako trzeci koń świata, a powinien 
był być drugim. Przez niewybaczalne przeoczenie olimpijskiego jury i naszego 
przedstawicielstwa Polska straciła wtedy srebrny medal indywidualny, który niesłusznie 
przyznano Włochom. Świetnemu jeźdźcowi kapitanowi Lćquio, z którym niejednokrotnie 
walczyliśmy o palmę pierwszeństwa w wielu międzynarodowych spotkaniach, została 
podczas olimpijskiego przebiegu na stadionie w Colombe udzielona__pomoc przez
fotografa,, który w pewnym momencie podtrzymał spadającego z konia Trebecco 
kapitana Lequio i wsadził go z powrotem w”śiodł,o. Według ówczesnych i obecnych 
niT^dzyńarodowyćh pfźćpisÓw jeździeckich udzielenie tego rodzaju pomocy wyłącza 
w danym konkursie jeźdźca całkowicie i bezapelacyjnie. Stało się to na oczach 
wielu widzów, lecz najwidoczniej nie zostało zauważone przez jury. Nasze przedstawi
cielstwo obecne podczas zawodów nic interweniowało zupełnie w tej sprawia Do dnia 
dzisiejszego nie mogę pojąć, dlafeego zTalcTeREim sercem zrezygnowaliśmy ze 
srebrnego medalu zdobytego dzięki świetnemu wyczynowi Picadora.

Przed wspaniałym startem na olimpiadzie paryskiej w roku 1924 Picador zdążył 
po drodze odnieść w Szwajcarii nad Jeziorem Czterech Kantonów szereg sukcesów, 
między innymi wygrać Wielką Nagrodę Lucerny.

Nieco wcześniej, wiosną tego samego roku, Picador wygrywa w Nicei pierwszą 
nagrodę w drugiej handicapowej serii konkursu myśliwskiego Monaco oraz pierwszą 
premię za najlepszy wynik obu serii tego konkursu.

W rok później cała sportowa Nicea i jej międzynarodowi goście zdumiewają 
się niespotykanymi sukcesami polskiego Picadora. Koń ten przewyższa wszelkie 
nadzieje wszystkich interesujących się głośnymi nicejskimi konkursami hippicznymi. 
Z całej Riwiery włoskiej i francuskiej, z Genui, Mentony, Monaco, Monte Carlo, z Ville 
Franche, Beaulieu i dalej na zachód, z Marsylii, a nawet z Paryża, Madrytu, Rzymu 
i sąsiedniej Szwajcarii ściągają tu na wielki mityng jeździecki rokrocznie tysiące ludzi. 
To świadkowie niebywałych sukcesów naszych jeźdźców i koni. Polska i Picador są na 
ustach wszystkich zwolenników, miłośników i znawców sportu konnego. Koń ten 
okazuje się fenomenalnym akrobatą. W tym pamiętnym 1925 roku, w którym na skutek 
jego wygranych miano go już więcej nie dopuścić do udziału w nicejskich zawodach, 
w ciężkim konkursie dwoma końmi o puchar Księżnej D’Acoste, Picador wraz 
z Cezarem odnoszą piękne, poważne zwycięstwo. Ponadto Picador zdobywa 1 nagrodę 
w konkursie Potęgi Skoku i Zręczności - Victoire, tzw. Puissance et Adresse; jest trzeci 
w drugiej serii konkursu myśliwskiego Monaco, wygranego przez starszego jego kolegę, 
Jaśka, który za uprzednie wygrane handicapowany jest obciążeniem 80 kg. Picador 
otrzymuje dodatkowo 111 premię w tym konkursie. Następnie, handicapowany za swoje 
zwycięstwa najwyższym dopuszczalnym ówcześnie stopniem, Picador wygrywa 
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przechodni puchar w konkursie o Wielką Nagrodę Miasta Nicei, który zdobyty 
w poprzednim roku przez mego Jaśka po raz drugi dostaje się Polsce.

Do tego najcięższego konkursu sezonu w 1925 roku zapisano 130 koni 
zgrupowanych w coraz to wyższe, poważniejsze handicapy. Już od kilku godzin trwała 
zacięta walka o najzaszczytniejszą indywidualną nagrodę nicejskich konkursów. Na 
maszcie zwycięzców, mimo że konkurs nie był jeszcze zakończony, wisiały dwie 
narodowe flagi, oznaczające wyróżnienie dwóch najlepszych, równorzędnych wyników, 
belgijska - za wspaniały rekordowy wyczyn dnia porucznika de Brabanderc na świetnym 
koniu Periscojre oraz polska za identyczny przebieg mego trzeciego konia, Cezara. 
Gdyby do końca nie nastąpiły żadne zmiany, musiałaby się odbyć między nami 
dodatkowa rozgrywka, już nie o pierwsze miejsce, które dzieliliśmy ex aequo, lecz 
o przechodni puchar miasta Nicei. Warunkiem nad wyraz ciężkim tego konkursu było 
trzykrotne zdobycie nicejskiej nagrody honorowej, co przez 16 lat nie zostało przez 
nikogo z jeźdźców osiągnięte.

Wynik Periscopa i Cezara utrzymuje się do końca. Tylko jeszcze jeden koń 
mógłby go zmienić. To ostatni w programie dnia, startujący jako jedyny w najwyższym 
piątym handicapie, Picador.

Po raz piąty podwyższono przeszkody o 20 cm. Rów czterometrowych 
rozmiarów poszerzono o cały metr. W ciszy pełnej napięcia oczekuje wielotysięczna 
publiczność zjawienia się na stadionie znanego ze swych dotychczasowych zwycięstw, 
niepozornego, garbonosego Picadora.

Gdy tego dnia po raz trzeci wyjeżdżałem w tym konkursie moje kochane 
"toskańskie cygaro" - jak go żartobliwie nazwała pewna rzymianka - nie okazywał jak 
zwykle najmniejszego niepokoju. Instynktownie wyczuwa, jeden ze swoich wielkich dni. 
Jego nozdrza wdychały specyficzną woń południowego morza. Lekko przymkniętymi 
powiekami osłaniał swe skośne oczy przed blaskiem palącego jasnego słońca.

Gdy wjeżdżałem na stadion, z loży jury wychylił się zaniepokojony, a zarazem 
mocno podniecony przedstawiciel Polski, szef misji. Dziś jeszcze widzę jego sylwetkę, 
słyszę dopingujące mnie słowa: "Ciężkie ma pan zadanie, rotmistrzu - czy da pan radę 
tym przeszkodom?"

Picador nastawił uważnie swe obwisłe uszy. -" Postaramy się, pułkowniku, 
jeszcze raz Wielką Nagrodę Nicei zdobyć dla Polski, i ty mi w tym pomożesz, najmilszy 
mój kłapouchu" - rzekłem zwracając się do skupionego jak zwykle Picadora, Na co 
usłyszałem w odpowiedzi jego ciche zapewnienie. - Nie ma obawy. Jedz śmiało jak 
zawsze, tylko pilnuj się. Nie zmyl parcoursu, jak ubiegłego roku na Jaśku, nie wybij 
mnie z tempa. Resztę zostaw mnie. Po chwili rozpoczęliśmy nasz bieg, by polskie 
barwy narodowe ponownie, bezapelacyjnie, jeszcze raz umieścić na maszcie zwycięz
ców. Wreszcie Picador decydująco przyczynia się do polskiego zwycięstwa w konkursie 
zespołowym o Puchar Narodów, robiąc obydwa przebiegi bezbłędnie. Za najlepsze 
rezultaty jako jeździec otrzymuję specjalną, dodatkową nagrodę - puchar.

Oto leży przede mną kilka pożółkłych kart ze sprawozdaniami z konkursów 
hippicznych, notującymi opinie o reprezentacji naszego jeździectwa w latach 1923-1926.
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Rezultaty ostygnięte przez polskich kawałerzystów, zadziwiły świat sportowy, 
bo cóż to za rzadki gość zatrzepotał na olimpijskim maszcie zwycięzców? Często 
widziano tam barwy amerykańskie, fińskie, angielskie, francuskie, włoskie.

Co robi ta chorągiew biało-czerwona?
To rotmistrz Królikiewicz nasze barwy narodowe umieścił na olimpijskim 

maszcie zwycięzców w Paryżu, (rok 1924)

Sprawozdawca nic jednak nic wspomina, że ogromny ten sukces zawdzięczamy 
w równej mierze Picadorowi.

Dziennik nicejski "Lc Petit Nicois" (rok 1925) tak pisze o zwycięstwie polskich 
jeźdźców:

Raz jeszcze drużyna polska wyróżniła się i zalśniła największym blaskiem, tak 
jak czyniła zresztą od dnia otwarcia konkursów, potwierdzając swą niezaprzeczalną 
wyższość przez swą postawę i przez równośćj...)

Drugą serię w konkursie o nagrodę Monaco (rok 1925 - przyp. aut.) wygrał 
najlepszy jeździec polski, as asów ekipy, sympatyczny rotmistrz Królikiewicz, który 
dokonał zdumiewającego wyczynu, jakim było zdobycie pierwszego miejsca na Jaśku, 
trzeciego na Picadorze i czwartego na jego znanym koniu Cezarze, który już brawurą 
zdobył wiele nagród w konkursach.

Inny dziennik nicejski, "UEclaireur de Nice", tak pisze o Prix de Monaco:

W tym konkursie triumfuje najlepszy jeździec. Nikogo nie zdziwiło, że przyniósł 
on świetne zwycięstwo (une eciatante vicloire) ekipie polskiej...

Dalej następuje opis przebiegu konkursu, pełen dytyrambów, na cześć naszej 
jazdy.

Z większym jeszcze entuzjazmem pisze "L’Eclaireur de Nice" o konkursie dnia 
następnego - Grand Prix de la Ville de Nice, stanowiącym clou mityngu. Po emocjonu
jącym opisie prób, tak kończy:

- Piąty handicap. Rów poszerzony jest o 100 cm, przeszkody podwyższone; 
parcours staje się bardzo poważny. Jeden koń ma tylko go zaatakować: to zwycięzca 
zeszłego roku w konkursie Monaco - Picador! Prowadzi go najlepsza szpicruta starego 
kontynentu, rotmistrz Królikiewicz. Czy pełen blasku jeździec polski zdoła go przebyć? 
Oto z cudowną łatwością Picador przechodzi po kolei wszystkie przeszkody. Przed 
trybuną sędziowską jest płot. Przeszkoda rzuca cień. Zmylony tym Picador strąca 
poprzeczkę. Ale dalej kończy bez błędu, fruwając ponad drągami, rowami i bankietami. 
Burza oklasków rozlega się i flaga biało-czerwona wznosi się na maszt. Gdyby nie ten 
cień, parcours byłby na pewno bez błędu. Rotmistrz Królikiewicz zdobywa po raz drugi 
puchar Nicei.
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O tym samym konkursie pisze "Le Petit Nicois":

Niezrównany jeździec zrobił pierwszy parcours na swym starym Cezarze 
i zaczął od arcydzieła (un coup de mailre), jakim było zakwalifikowanie się ex aeąuo 
z p. de Brabanderc. Następnie rotmistrz Królikiewicz zrobił drugi parcours na 
znakomitym Picadorze, zwycięzcy przeszłorocznego konkursu Monaco oraz tegorocznego 
konkursu Potęgi Skoku i Zręczności i zdołał zdobyć pierwsze miejsce, dokonując czynu, 
jaki nie zdarzył się dotąd w dziejach konkursów nicejskich.

Tak pisano o sukcesaeh polskich jeźdźców w latach 1924-1926. Jestem 
zażenowany. Jeżeli mogę coś o tym powiedzieć, to chyba nadmienić tylko, że mój 
udział nigdy nie byłby tak doniosły w skutkach i nie wywołałby takiego uznania, gdyby 
nie pomogły mi moje zacne konie: Jasiek, Picador , Cezar i wszystkie, których miałem 
szczęście dosiadać odnosząc wraz z nimi sukcesy. Naszym wspaniałym zwierzętom 
pragnę oddać część ich zasług tak niewspółmiernie wielkich w stosunku do nędznej 
miarki owsa, garści siana oraz wiecznej niewoli u człowieka, choćby najlepiej się z nimi 
obchodzącego.

W roku 1926, przed corocznym, tradycyjnym już wyjazdem na międzynarodo
we zawody konne do Nicei, Rzymu oraz Neapolu i Mediolanu (ostatnie dwie imprezy 
nie były przed wyjazdem planowane) - korzystając z przysługującego mi prawa 
i przepisów wojskowych - wykupiłem na własność mego służbowego konia Picadora. 
Ze względu na jego zaawansowany wiek, koń ten podlegał już wybrakowaniu. Cena, 
jaką wypadło mi za niego zapłacić po potrąceniu 10% pełnej wartości za każdy rok jego 
służby wojskowej była śmiesznie mała. Wynosiła zaledwie 300 zł i nie pozostawała 
w żadnej proporcji do wartości tego konia, zważywszy jego przydatność choćby tylko 
jeszcze przez 2 lata. Na zagranicznej giełdzie koni sportowych - znanych, głośnych 
skoczków - nieraz mimo ich poważnego wieku, który wahał się od 12 do 15 lat, ceny - 
zależnie od stanu zdrowia i formy takich koni - były niekiedy bardzo wysokie.

Mój Picador miał już lat 17. Był wprawdzie ciągle w pełni sił i nic nie 
wskazywało szybkiego zakończenia jego kariery, lecz w tym wieku u koni, jak i u ludzi 
w wieku lat sześćdziesięciu - bo tylko takie można tu zrobić porównanie - nie wolno 
już liczyć na wielki i częsty wysiłek. Biorąc pod uwagę fakt, że Picador był już tak 
niezwykle "zgrany" i że nie wolno mu było startować w międzynarodowych wojsko
wych konkursach hippicznych w Nicei, która była corocznie głównym celem naszych 
reprezentacji jako tor doskonale nam znany i dający naszym jaźdźcom i koniom duże 
korzyści sportowe, musiałem z wielkim bólem serca pomyśleć o ewentualnym 
zastąpieniu tego niezmordowanego konia innym. Jak i kiedy miało to nastąpić, nie 
mogłem przewidzieć. Sama myśl o takiej chwili, o chwili rozstania się z Picadorem, 
była niezwykle bolesna, toteż ze względów uczuciowych odsuwałem ją od siebie, 
wiedząc, że będzie to dla mnie bardzo ciężkie przeżycie.

Tymczasem nastąpił wyjazd do Nicei i Rzymu. Picador nie miał wprawdzie 
prawa startu w nicejskich wojskowych międzynarodowych konkursach, ale mógł 
startować jeszcze na nicejskim torze w międzynarodowych konkursach dla jeźdźców 
cywilnych (nie startujących w mundurach wojskowych), bowiem takie konkursy były 
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również ujęte programem tamtejszych zawodów konnych. Mógł też startować na każdym 
innym hippodromie świata, gdyż nigdzie poza Niceą nie wyśniło się nikomu podobnie 
nonsensowne ograniczenie udziału konia w zawodach. Zabrałem więc ze sobą Picadora, 
aby wziąć na nim udział w nicejskich konkursach cywilnych, a następnie reprezentować 
nasze barwy w zawodach rzymskich.

Biorąc udział w konkursach wojskowych na koniach Cezar i Rewcliff - tym 
razem nie moich, lecz przydzielonych mi do jazdy - jednocześnie w tym samym dniu, 
przebrawszy się w jeździecki strój cywilny, startowałem na Picadorze w trzech 
konkursach cywilnych, ciężko handicapowanych, odnosząc jedno zwycięstwo i zajmując 
dwa czołowe miejsca (drugie i trzecie). Ponadto Picador, wypożyczony pewnego dnia 
amazonce francuskiej, zdobywa I nagrodę i puchar w najcięższym konkursie dla 
amazonek, będąc najwyżej handicapowany. Był to pierwszy start Picadora pod obcym, 
nie znającym go zupełnie jeźdźcem. Po raz pierwszy obserwowałem jego wspaniałą 
pracę pod kimś innym. Byłem szczęśliwy, gdy Picador dosiadany i prowadzony według 
moich instrukcji przez młodą amazonkę odniósł nowy, piękny sukces.

W Rzymie Picador ustanawia rekord wygranych nagród. W konkurencji około 
200 koni międzynarodowej klasy - jego wyniki są najwyższe, a starty najbardziej 
emocjonujące. Koń ten zdobywa się na szczytowe osiągnięcia. Tylko mnie jednemu było 
wiadome, że jest to jego łabędzi śpiew - ostatnie wielkie sukcesy, których już nigdy nie 
powtórzy. Zwycięstwa i wygrane nie przyszły mu łatwo, lecz nikt z widzów, nikt ze 
znawców nie mógł tego jeszcze zauważyć. Czułem wyraźnie, gdyż znałem Picadora 
świetnie od tylu lat, że przekroczył w Rzymie szczyt swojej życiowej kariery. Ten 
siedemnastoletni wspaniały koń, jakby świadomy wielkiej odpowiedzialności, która na 
nim spoczywała i swej wartości z ogromnym - dotąd przeze mnie nigdy nie wyczuwa
nym - wysiłkiem utrzymał w Rzymie do końca swą pozycję konia najwyższej klasy, 
pełnego sprężystości i świeżości. Nieubłaganie zbliżała się ku nam obu decydująca, 
niezapomniana, serdecznie bolesna chwila rozstania.

Zwycięstwo Picadora w Nicei pod francuską amazonką i liczne sukcesy 
w Rzymie wysunęły go jeszcze raz na czoło najlepszych skoczków Europy. Wartość 
jego była trudna do określenia. Amatorów tego konia było wielu, lecz cena, jaką 
wymieniałem - 5.000 dolarów - na owe czasy i nawet na ówczesne stosunki na 
tamtejszej giełdzie koni sportowych okazała się nie do przyjęcia. Odstraszyłem nią 
wszystkich, czując jednocześnie zadowolenie z takiego obrotu sprawy, gdyż myśl 
świadomego, uplanowanego rozstania się z moim najdroższym wychowankiem 
i najwspanialszym koniem była dla mnie nad wyraz przykra.

W czasie rzymskich konkursów zostaliśmy wraz z innymi zagranicznymi 
ekipami zaproszeni do Neapolu. Starty Picadora nie były już podobne do niedawnych 
w Nicei i w Rzymie. Ciiodził zmęczony i niewyraźne, nieczyste miał ruchy. Mimo to 
ciągle jeszcze był uważany za niebezpiecznego konkurenta. Powoli oswoiłem się 
z niepokojącą myślą o zbliżaniu się kresu jego możliwości, choć nie było to jeszcze tak 
widoczne.

Pewnego dnia, gdy oczekiwałem mego startu przypatrując się innym jeźdźcom 
zwróciła się do mnie, znana w kołach rzymskich koniarzy, pani Dentice di Frasso 
pytając, czy nic sprzedałbym jej Picadora. Podałem cenę 4.000 dolarów. Rozmowa nasza 
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była krótka, znacznie krótsza niż moje opowiadanie. Ona też za chwilę miała startować. 
W rezultacie uzgodniliśmy bez targu kwotę 100.000 lirów, sumę na owe czasy 
niespotykaną za konia, 17-letniego wałacha. Trudno mi było pozbierać myśli w tak 
ciężkiej dla mnie chwili, decydującej o losie Picadora i moim z nim rozstaniu. Dlatego- 
spieszyłem się, chcąc mieć już raz wszystko za sobą. Pani Dentice wyjęła książeczkę 
czekową. Drobną ręką wypisała kwotę w dolarach na Banca Comerciale Italiana 
w Neapolu, wydarła czek i podała mi. Przyjąłem go z dziwnym uczuciem ściśniętego 
z bólu serca. Mój sprzedany Picador nic o tym nie wie. Nic nie wie o tym moja żona, 
obecna tuż obok w loży zaproszonych gości. Nie wie o tym doniosłym fakcie jeszcze 
nikt w świecie jeździeckim. Okropnie ciężka to była dla mnie chwila. W ręku trzymałem 
ogromną sumę, w piersi biło mi rozdarte bólem serce.

Głos rozsądku przestrzegał mnie - musisz pożegnać się w ten sposób z koniem, 
bo jutro, pojutrze może być za późno. Nie dostaniesz za Picadora ani połowy tej kwoty. 
Nie masz koni. Jasiek już się nie liczy, Picador się kończy. Jeździsz na obcych, 
pożyczonych. Nikt w kraju nic zrobi ci prezentu nawet z lichego konia. Co sam 
wypracowałeś, to twoje. Jak dotąd miałeś wielkie szczęście. Zanim zrobisz nowego 
konia, zanim trafisz na prawdziwy talent - miną lata. Czas ucieka, a ty masz prawo 
i powinieneś w sporcie jeszcze niejednego dokonać. Dlatego musisz wymienić Picadora 
na pieniądze, by móc niezwłocznie postarać się o kupno następcy. Chyba, że stać cię 
na powrót ze sławnym koniem do kraju, gdzie bogaci posiadacze fortun z uznaniem 
przypatrywać się będą losowi twojego Picadora na łaskawym Chlebie, który w najbliż
szych dniach czekał starego Jaśka.

Sprzedaż Picadora była więc dla mnie koniecznością całkowicie usprawiedli
wioną, choć niesłychanie smutną.

Jednym z warunków zastrzeżonych przy sprzedaży konia było zatrzymanie go 
w mojej dyspozycji aż do zakończenia naszego udziału nie tylko w konkursach 
neapolitańskich, lecz jeszcze na okres międzynarodowych zawodów w Mediolanie, 
dokąd za kilka dni mieliśmy się udać. Drugim - moja prośba, że w wypadku gdyby pani 
Dentice di Frasso kiedykolwiek zdecydowała się sprzedać Picadora - ja będę o tym 
powiadomiony jako pierwszy nabywca. Oczywiście ten warunek postawiłem raczej dla 
uspokojenia mego sumienia. Nikt bowiem nie mógł przypuszczać, że bardzo bogata 
osoba - posiadaczka muzealnego pałacu, słynnej, leżącej nad Tybrem "Villi Madama", 
fabryk, majątków, pewnej ilości własnych luksusowech koni i sfory psów myśliwskich - 
pani hrabina Dentice di Frasso kiedykolwiek będzie zmuszona sprzedać Picadora, 

jednego z najsławniejszych koni na świecie.
To wszystko trwało chwilę, parę minut zaledwie. Gdy wszedłem do loży, by 

żonie powiedzieć o dokonanej transakcji, byłem blady i bardzo nieszczęśliwy. Poznała 
natychmiast - zanim się odezwałem - że stało się dla nas coś bardzo smutnego. 
Musieliśmy uciec od ludzi, by nie widzieli naszych łez. Wieczorem w hotelu "Santa 
Lucia", nie mogąc przełknąć kolacji i znieść bólu serca pełnego Picadora, udaliśmy się 
do swego pokoju. Noc przepłakaliśmy oboje w nastroju trudnym do opisania. Część 
mojej duszy oddałem za pieniądze. Nie mogliśmy się z tym pogodzić. Było to przeżycie 
podobne do straty kogoś bardzo drogiego. Powoli, dzień po dniu nasza żałoba zrastała 
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się z nami. Chodziłem przy Picadorze jak zbrodniarz, świadomy swego haniebnego 
czynu. On również był smutny, przynajmniej w moich oczach.

Tak znaleźliśmy się w Mediolanie w Palazzo dello Sport, gdzie w krytej hali, 
przeważnie późnym wieczorem, odbywały się konkursy. Ból mego serca stopniowo się 
uspokajał. Zacząłem się zżywać z koniecznością oddania Picadora nowej właścicielce. 
Dzienniki włoskie w sportowych wiadomościach podały informację o kupnie sławnego 
polskiego Picadora przez p. Dentice di Frasso. Zrobił się link i szum około tej sprawy.

Na prośbę pani di Frasso zgodziłem się oczywiście bez wahania na jej start na 
Picadorze w konkursie amazonek. Nowa właścicielka kazała go osiodłać damskim 
siodłem, gdyż na takim tylko jeździła. Picador nie był nigdy tym sposobem dosiadany. 
Mógł zrobić w pewnej chwili niespodziankę, gdy zauważy brak z jednej strony łydki 
jeźdźca. Przestrzegałem przed tym panią di Frasso, która ze zdenerwowania roniła łzy. 
Uspokoiłem ją zapewniając, że jeżeli pojedzie z pewnym zaufaniem do Picadora dając 
mu inicjatywę skoku, a pamiętając tylko trasę parcoursu, po której ma go kierować, 
może mieć duże szanse na wygranie pucharu amazonek. Kochany, zacny Picador i tym 
razem nie zawiódł przynosząc swej pani pierwsze zwycięstwo.

Tymczasem ze mną i z nim działy się rzeczy dziwne, niepojęte. W naszych 
startach mediolańskich nic nam nie wychodziło. To już nie był dawny Picador i ja też 
nie byłem już sobą. Jeździłem na nim zbyt ostrożnie, nie chciałem ryzykować nie 
swojego już konia, którego miałem oddać po zawodach mediolańskich w stanie 
nienaruszonym. Byłem psychicznie załamany, co wyraźnie ujemnie odbijało się na mojej 
jeździć i prowadzeniu, wyczutym natychmiast przez konia. Nie wiodło się nam - nic 
poważnego nie udawało się.

Za część pieniędzy uzyskanych za Picadora kupiłem włoskiego konia Unigeno. 
Gdyby się coś stało Picadorowi nie mógłbym już nawet zwrócić pieniędzy. Czułem się 
fatalnie. Jedynym poważnym sukcesem w Palazzo dello Sport na skalę międzynarodową 
było moje zwycięstwo w rekordzie wysokości na nowym koniu Unigeno następnego 
dnia po jego kupnie. Przy dużej konkurencji specjalistów w rekordach międzynaro
dowych na wysokość, z Francuzami i Włochami na czele - dwóch polskich jeźdźców 
na trzech koniach: Toczek na Hamlecie i Faworycie oraz ja na Unigeno, po zaliczeniu 
2-metrowego skoku wzwyż nie mieliśmy już zagranicznych współzawodników. Dla 
zaoszczędzenia naszych koni zaproponowałem Toczkowi zaprzestanie dalszej walki 
i podział nagród ex aequo, lecz nie uzyskawszy jego zgody, zmuszony byłem walczyć 
dalej. Tak doszliśmy do wysokości 2,20 m, Toczek na swoim świetnym Hamlecie, ja 
na pierwszy raz dosiadanym Unigeno. Faworyt odpadł po 2 metrach. Ostatnia próba 
skoku na wysokość 2,20 m dała mi zwycięstwo, a Toczkowi dnigie i trzecie miejsce. 
Tak w roku 1926 został ustanowiony w Mediolanie nie pobity do dnia dzisiejszego 
polski rekord skoku wzwyż. Ponieważ organizatorzy międzynarodowych zawodów 
mediolańskich rzekomo nie przestrzegali w tym rekordzie przepisowej budowy 
przeszkody, ówczesny, bardzo formalistyczny Polski Związek Jeździecki nie kwapił się 
do oficjalnego zanotowania tego rekordu w naszych sprawozdaniach. W ten sposób na 
liście rekordu figuruje dotąd wynik Rómmla 1,97 m, choć już swego czasu doskonały 
jeździec Peretiatkowicz na Kingu (w okresie przed pierwszą wojną światową) osiągnął 
2.05 m, lecz wtedy żadne przepisy nie regulowały ściśle rekordów w jeździectwie.
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Któregoś wieczora podczas trwania konkursów przyniesiono nam z kraju 
pocztę. Interesowały nas wiadomości z Polski i sportowe echa naszej wyprawy 
jeździeckiej obejmującej swym zasięgiem Niceę, Rzym, Neapol i Mediolan. I oto 
w "Kurierze Warszawskim" znalazłem duży artykuł pod tytułem "Picador et Comp.", 
który obecnie odszukany w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie podaję w dosłownym 
brzmieniu:

PICADOR et Comp.

NOWY RZYMSKI HIPODROM, VILLA GLORI
Rzym w maju 1926.

Na tle zielonych wzgórz jaśnieją białe, cienkie sztachety. Słońce świeci jasno, choć nie 
grzeje; dziwaczna, rozkapryszona wiosna. Tłum na trybunach, tłum przed trybunami: 
"fine fieur" rzymskiego towarzystwa złożony z najsłynniejszych historycznych nazwisk, 
najpiękniejszych kobiet, najpotężniejszych polityków i finansistów. W loży królewskiej 
Wiktor Emanuel z córkami: księżną Mariolą Heską i hrabiną Jolantą Calvi di Bergolo. 
Brzmią skoczne dźwięki "Marcia Reale", narodowego hymnu włoskiego, a po nim siedem 
hymnów narodowych: Polski, Portugalii, Francji, Belgii, Hiszpanii i Szwajcarii. Kolejno 
prezentują się królowi oddziały narodowe. Podjeżdżają wolno, trójkątami, salutują przed 
lożą monarszą i defilują z powrotem, ustępując miejsca następnym.

Cóż to za ceremoniał? To wstęp do najciekawszej rozgrywki tegorocznych 
konkursów konnych o tzw. Puchar Narodów, przepysznie w złocie cyzelowany, 
ofiarowany przez Mussoliniego narodowi, którego przedstawiciele przez trzy lata z rzędu 
zdobędą go w tych największych zawodach, odbywających się rokrocznie w Rzymie.

Skład naszej wyprawy jest świetny. Jedzie Szosland na Morinusie, Toczek na 
Hamlecie, Królikiewicz na Picadorze. Ci ostatni - jeździec i koń - popularni już lulaj 
niezmiernie, podziwiani i uznani. Jazdy Królikiewicza zachwalać nie trzeba. Chluba 
nasza, którą przed laty widzieliśmy jako jeźdźca doskonałego, pełnego młodzieńczej 
fantazji i natchnienia - dziś przedstawia się jako mistrz skończony, świadomy swych 
środków, panujący nad koniem znakomicie, zrośnięty z nim niemal duszą i ciałem. Toteż 
gdy ukazuje się na lorze - szmer zachwytu idzie przez publiczność, fachowcy pełnymi 
uznania określeniami stwierdzają niezwykłą jego wartość.

Osobny panegiryk należy się Picadorowi. Nie jest to jedyny koń, na którym 
jeździ Królikiewicz, jest to jednak najdawniejszy, najzdolniejszy jego wychowanek, który, 
przyznać należy, zaszczyt przynosi swojemu mistrzowi.

Gdy wchodzi na tor spokojnie, skupiony, bez fochów i objawów zdenerwowania 
- otucha wstępuje w widza: ten nie zawiedzie. Picador wbiega truchtem, z lekka 
charakterystycznie, z zadowoleniem, pokręcając głową. Jeździec w ostatniej chwili przed 
biegiem, zaznajamia go po przyjacielsku z niektórymi najbliżej przy "starcie" 
znajdującymi się przeszkodami, pokazując mu co najtrudniejsze. Picador przygląda się 
każdej z uwagą, po czym słyszę, jak mówi do swego pana: "Wszystko w porządku. 
Możesz być spokojny. Wiem co do mnie należy".
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Roztropnie, iv pełni poczucia własnej odpowiedzialności, zajmuje miejsce przed 
znakiem "partenza" (start). W chwilę potem rozlega się sygnał dzwonka i zaczyna się 
najpiękniejszy z biegów. Jeździec tu z koniem nie walczy, zwierzęcia nie poskramia, 
stanowię jedną myśl i wspólny harmonijny wysiłek. Bez trudności, ruchem naturalnym 
i celowym przesadza najmilsze zwierzę płoty, bariery, murki i cokolwiek mu ludzka 
przemyślność na drodze ustawiła, a robi to z takim wdziękiem, lak rzekłbyś łatwo i bez 
wysiłku, że zdumienie ogarnia, iż każdy tego nie potrafi. Czemuż to przeszedł na czysto, 
nie zrobiwszy ani jednej omyłki, gdy poprzednie konie wszelkich narodowości strącały 
przeszkody jedną po drugiej? Z uczuciem niesamowitej wdzięczności patrzę na bieg 
Picadora, z gardłem ściśniętym jakimś dziwnym wzruszeniem. Ten koń - to przecież nie 
jest zwykłe zwierzę, które sobie oto harcuje po łące. On wie, że patrzą na niego tysiące 
oczu krytycznych, on wie, że musi przejść bez błędu, on wie, że walczy o honor i imię 
polskiego jeździectwa.

Ten znajda bez rodowodu, wzięty pod wierzch z "taboru" pułkowego, w klórym 
wojnę przesłużył - jak z lubością powtarza jego jeździec - skacze lepiej i pewniej od 
setek rasowych rumaków, pyszniących się wielkimi koligacjami i wspaniałą budową 
ciała. Nasz Picador nie jest ładny. Nie obrazi się, gdy mu to powiem. Urocza młoda 
rzymianka, siedząca obok mnie, mówi z pewnym zawodem w głosie: "Ma come e brutto 
ąuesto cavallo! Parę un sigaro toscano '2. Ale od swego towarzysza, bardziej 
wtajemniczonego w arkana sztuki jeździeckiej, otrzymuje lakoniczną, pełną zachwytu 
odpowiedź: "Quello non cammina come un cavallo - cammina come un orologio" '3. 
Ma rację. Rozumne ruchy zwierzęcia świadczą iż nie pędzi na oślep, licząc na szczęśliwy 
traf. Picador nawet natężenie wysiłku stopniuje odpowiednio do trudności przeszkody, 
nie zadając sobie nigdy niepotrzebnego trudu skoczenia wyżej niż tego dana przeszkoda 
wymaga. Po prostu jakby świadomie stosował ekonomię swej pracy, wiedząc, że 
niepotrzebny wysiłek przy łatwym skoku może się zemścić niemożnością wzięcia 
trudniejszej przeszkody z powodu przemęczenia. A choć tempo jego biegu było zawsze 
rekordowe - najszybsze ze wszystkich dwustu współzawodników obecnych konkursach 
- nigdy nie robiło wrażenia dzikiego pędu nieokiełznanej bestii. Jego galop równy, 
spokojny, a niesłychanie szybki (mimo małego wzrostu konia) - oceniało się dopiero, gdy 
na tablicy wyników ukazywały się liczby. Oczom się wierzyć nie chciało, jak »v biegu 
Picadora nic nie jest obliczone na lani efekt, na popis. W konkursie o Puchar 
Narodów", gdzie obowiązywało dwukrotne powtórzenie całego przebiegu (parcoursu) 
dla wypróbowania regularności i wytrzymałości koni, jedynie Picador ze wszystkich 28 
najlepszych koni siedmiu narodowości zrobił za każdym razem bieg czysty, bezbłędny. 
Nie jego też wina, żę w rezultacie zajęliśmy driugie miejsce po ekipie włoskiej.

Toteż takiego brawa "przy otwartej kurtynie" nie dostał żaden z koni, o żadnego 
leż nie ubiegano się lak pożądliwie, jak o niego.

12 "Jakże brzydki jest ten koń! Wygląda jak toskańskie cygaro".

13 "On nie chodzi jak koń - chodzi jak zegarek!"
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Jeźdźcy i zagraniczni handlarze końmi sportowymi po prostu licytowali się 
iv swych ofertach, chcąc skusić rotmistrza Królikiewicza do sprzedania Picadora. Padały 
liczby fantastyczne: 80 tysięcy lirów, sto tysięcy... Trzeba jednak z naciskiem podkreślić, 
że strata, jaką poniosłoby polskie jeździectwo przy takiej transakcji byłaby niepowetowa
na. Należy mieć nadzieję, źe właściciel nie ulegnie wymowie zimnych cyfr. Po pierwsze 
dlatego, źe moralnie nie wolno mu pozbawić Polski konia lej klasy, konia, na którego 
miejsce nie mamy żadnego innego. Po wtóre Picador przyniesie mu swymi pięknymi 
skokami na pewno więcej, niż owe sumy bajońskie, złożone na kuszące procenty. 
A sława? A ból rozstania się z takim przyjacielem? Panie rotmistrzu, melduję posłusznie, 
źe takich strat nie wynagrodzi panu żadne sto ani więcej tysięcy! Więc możemy być 
spokojni. Picador pozostanie »v Polsce i niejedną nagrodę, i niejeden zasłużony liść 
wawrzynu przyniesie jeszcze swemu panu. Na zakończenie krótkie dziennikarskie 
sprawozdanie z rezultatów zawodów.

Dzień pierwszy - "Konkurs Otwarcia". Na 200 koni drugie miejsce zajmuje 
Królikiewicz na Picadorze, trzecie Szosland na Hannibalu.

Dzień drugi - "Konkurs Precyzji Skoków". Na 200 koni pierwszą nagrodę 
zdobywa Królikiewicz na Picadorze, trzecie Toczek na Hamlecie. Picador znów tym 
razem był jedynym koniem, który zrobił parcours dwukrotnie bez błędu, powtarzając go 
»v rozgrywce na podwyższonych przeszkodach.

Dzień trzeci - "Konkurs Wytrzymałości". Picador nie brał udziału. Z polskich 
jeźdźców Toczek na Faworycie zdobył czwartą nagrodę.

Dzień piąty - "Konkurs Szybkości". Picador wziąwszy tempo niesłychane, zrzucił 
przodem podwójną barierę, wskutek czego miał osiem punktów karnych i nie mógł zająć 
żadnego z pierwszych miejsc. Osiągnął za to rekord czasu: 1 minuta 26 sekund, gdy czas 
zwycięzców zaczynał się od 1 minuty 35 sekund. W konkursie tym z Polaków wyróżniał 
się Antoniewicz na Jowiszu, robiąc czysty parcours i zajmując piąte miejsce.

Dnia następnego tv "Konkursie Myśliwskim" doskonale pojechał Szosland, 
zajmując pierwsze miejsce na Fagasie.

W konkursie skoku na wysokość pięknie zaprezentował się Toczek na 
Faworycie, skacząc 1,90 m, odpadając dopiero przy skoku na 2 metry. Wreszcie 
tv ostatnim dniu w konkursie o "Puchar Zwycięzców", gdzie mierzyło się ze sobą 20 
najlepszych jeźdźców Europy, Picador po wspaniałym pierwszym przebiegu na czysto 
dokonanym w najlepszym czasie (1 minuta 44 sekundy) przy rozgrywce na wszystkich 
przeszkodach, gdzie decydowała szybkość, bierze znów tempo niebywałe i robi parcours 
w 7 minutę 25 sekund. Niestety, szybkość ta powoduje, iż zrzuca jedną cegłę na murku 
i zamiast pierwszego - zajmuje »v ogólnej klasyfikacji drugie miejsce. Trzecie zdobywa 
Szosland na Fagasie o dziesięć sekund powolniejszym od Picadora.

Reasumując rzymskie zawody, zaznaczyć trzeba, że jeźdźcy nasi spisali się 
doskonale, zdobywając pokaźną ilość nagród w zawodach nadzwyczaj poważnych, 
walcząc z przeciwnikami bardzo groźnymi i doświadczonymi. Rekord wygranych nagród 
- spośród wszystkich jeźdźców biorących udział tv lej imprezie przypadł tutaj znowu 
rotmistrzowi Królikiewiczowi, któremu w tych osiągnięciach najwięcej dopomógł 
fantastyczny, niezrównany jego koń - Picador.
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Sława polskiej jazdy trwa od wieków i Husaria Skrzydlata, Szwoleżerowie, 
a teraz młode pokolenie naszych jeźdźców przysparza barwom polskim wstęgi i nagrody. 
Bodajże najlepsza to propaganda, jaką od czasu wskrzeszenia Polski widzimy za 
granicy! Żegnajcie, świetni jeźdźcy, żegnajcie szlachetne konie, żegnaj miły Picadorze! 
Wracajcie jak najprędzej!"

("Kurier Warszawski", 18.V. 1926)

Ból na nowo ścisnął mi serce nieustannie cierpiące. Ktoś z nieznanych mi 
widzów, obecnych na rzymskich zawodach, bardzo wnikliwie, ze znawstwem 
i sentymentem koniarza przełożył i opisał swoje wrażenia, poświęcając Picadorowi, mnie 
i moim kolegom dużo miłych słów uznania.

Coś znowu chwyta za gardło, szarpie mi duszę. A więc stało się. W kraju już 
wiedzą o zwycięstwach i oczekują powrotu Picadora. Pomyślałem sobie - jakże ja będę 
wyglądał. Jak się tam pokażę bez Picadora, tym bardziej po tym opisie i ocenie? Czy 
wiesz, nieznany mi autorze - miłośniku konia i sportu jeździeckiego, przyjacielu mój 
i Picadora, jeden z wielu jego entuzjastów, któremu jestem serdecznie wdzięczny za tak 
piękne ujęcie wrażeń - co znaczył w owej chwili otrzymany w Mediolanie Twój bardzo 
życzliwy i tak bardzo serdeczny opis naszych zmagań na tle rzymskiej dekoracji? TWoje 
obawy i zastrzeżenia byłyby zupełnie słuszne z punktu widzenia interesów naszego 
jeździectwa i ambicji narodowej. Czy wiesz, że sam najwięcej byłem w to wciągnięty? 
Że właśnie dlatego, dla tej ciągłości rozwoju, dla utrzymania naszej i mojej wysokiej 
pozycji sportowej musiałem sprzedać najdroższego sercu mego konia, widząc jego bliski 
koniec, o czym ani Ty, ani nikt w kraju nie wiedział. Że musiałem go możliwie szybko 
zastąpić innym, młodszym koniem o walorach już wiadomych. Że za to trzeba drogo 
płacić dziesiątkami tysięcy złotych i jeszcze większym bólem rozstania. Że za 
rokującego duże nadzieje, świeżo nabytego Unigeno, który już przyniósł nam piękny 
sukces, rekord wysokości - zapłaciłem 1.500 dolarów z kwoty uzyskanej za Picadora.

Skąd miałem wziąć pieniądze na zakup nowego konia? O to w kraju na pewno 
nikt się nie zatroszczy.

Wiem to doskonale. Wiem i to niestety, że na przestrzeni wielu lat moich 
głośnych sukcesów, nikt z wielkich hodowców, magnatów i posiadaczy, którzy 
przyjmowali mnie z honorami, uważając niemal za swego, gdy wracałem tylokrotnie 
zwycięzcą - poza nudnymi, napuszonymi snobistycznymi przyjęciami - nie zapropono
wał mi nigdy nabycia od siebie jakiegoś wartościowego konia sportowego. A takie u nas 
mogły się znaleźć, lecz trudno było wyłuskać je z szeregów przeciętnych koni 
pułkowych. To się trafia bardzo rzadko niektórym szczęśliwcom. Przyszłości w sporcie 
nie można budować tylko na szczęściu. Tu jest potrzebny odpowiedniej klasy i talentu 
żywy sprzęt jeździecki oraz wkład cierpliwej, długoletniej nieraz pracy, tym bardziej, 
gdy chodzi o konia młodego.

O tym wszystkim nie pomyślał opisujący rzymskie spotkanie sympatyk 
Picadora i mój. Swą żywą, szczerą relacją głęboko dotknął świeżej, nie zagojonej rany.

Pod włoskim niebem miałem zostawić Picadora na zawsze. Tego już nie można 
było odmienić.
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Jeszcze raz pani di Frasso na moich oczach odnosiła sukces dzięki Picadorowi. 
Wkrótce potem nastąpiło smutne dla mnie rozstanie, mój wyjazd do Polski, a jego do 
Rzymu.

W rok później spotkaliśmy się z Picadorem w londyńskiej hali sportowej, 
Olimpii, w której 2 lata przedtem godnie reprezentowaliśmy barwy Polski. Obecnie 
dosiadał go doskonały jeździec major Borsarelli. Picador bronił teraz barw biało- 
czerwonych z dodatkiem zielonego kolom Włoch.

Przywitanie nasze było dla mnie nowym, wzruszającym przeżyciem. Życzyłem 
mu z całego serca najlepszych sukcesów pod jego nowym, znanym jeźdźcem, z którym 
tyle razy spotykaliśmy się w najbardziej miłej, koleżeńskiej walce na wielkich 
stadionach Europy. Jednak Picador nic był już dawnym groźnym przeciwnikiem. 
Wyglądał wprawdzie doskonale, był dobrze utrzymany, chodził poprawnie, z dużą 
rutyną i spokojem, który go zawsze wyróżniał, lecz jego osiągnięcia nie były już ani 
częste ani porywające. Obserwując sprawozdania z międzynarodowych zawodów 
konnych w ciągu szeregu lat, nie znajdowałem notatek o Picadorze, który u Włochów 
zachował nadal swoją sławną nazwę. O koniu tym było cicho.

Przez kilka kolejnych lat po roku 1927, gdy pokończyły się stare konie, 
a młodych następców wielkiej klasy międzynarodowej nie było jeszcze widać, gdyż 
u nas nie istniała jak w innych krajach stała grupa sportowa, przestaliśmy jeździć do 
Rzymu. Natomiast z Niceą utrzymywaliśmy nieprzerwaną łączność. Tam oczywiście 
o spotkaniu z Picadorem nie było mowy, ponieważ - jak to już wcześniej zaznaczyłem - 
nie miał w Nicei prawa startu. Słyszałem, że żyje, że jest mu bardzo dobrze, lecz 

niewiele już działa w sporcie. Czasami na małych prowincjonalnych zawodach w San 
Remo, Palermo, Bergamo pokazuje się na nim pani di Frasso, lecz raczej już tylko dla 
fasonu i przyjemności.

Ostatni raz widziałem Picadora będąc szefem polskiej ekipy na zawodach 
w Rzymie w roku 1932. Przy tej okazji któregoś dnia postanowiłem go odwiedzić. 
Pojechaliśmy wszyscy na Zatybrze, do wspaniałej posiadłości," Villa Madama", w której 
mieszkała pani Dentice di Frasso, a obok - w zabudowaniach stajennych - Picador. Po 
złożeniu wizyty właścicielce udaliśmy się razem z nią do stajni. Była właśnie pora 
południowego obrokowania. Cicho zbliżyłem się do wygodnego boksu Picadora. Stał 
właśnie tyłem, zajęty swoim obiadem. Wtedy gwizdnąłem na niego, jak niegdyś przed 
laty, znanym mu sygnałem. Odwrócił się natychmiast i rżąc podszedł do mnie. Łzy 
zakręciły mi się w oczach. Nie mogłem opanować głębokiego wzruszenia. Po 5 latach 
rozłąki tuliłem do siebie znowu przczacnego garbonosa.

Mój drogi, kochany Picadorze! Mój stary koniu, niezapomniany przyjacielu! 
Oto przyszedłem uspokoić moje stęsknione za tobą serce i oczy. Nigdy już w moim 
życiu nikt cię zastąpić nie zdoła.

***

Picador odznaczał się fenomenalną pamięcią i wielkim do mnie przywiązaniem. 
Chodził za mną jak pies. Kiedyś w Warszawie wracałem z jazdy terenowej od strony 
Siekierek i Wilanowa. Długą, kocimi łbami brukowaną, ulicę Czerniakowską 
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przebywałem zwykle pieszo, zazwyczaj nie prowadząc Picadora. Puszczałem go wolno, 
szedł za mną sam spokojnie, nie odstając na krok, nie zwracając na nic uwagi. 
Spotkawszy znajomego, zagadałem się dłuższą chwilę, zapominając całkowicie 
o istnieniu konia. Nagle z lękiem obejrzałem się. Na ruchliwej ulicy, w oddaleniu kilku 
kroków stał mój poczciwy Picador.

Pewnego znów roku podczas letnich manewrów późną i ciemną nocą wracałem 
samotnic z Picadorem na kwaterę. Przejeżdżając przez długą rozciągniętą wieś, w której 
dwa lata wcześniej w okresie manewrów kwaterowałem, postanowiłem sprawdzić, czy 
istotnie konie odznaczają się taką pamięcią, o jakiej nieraz tyle się słyszy. Puściłem 
luźno wodze koniowi. Picador, idąc stępa, mijał zagrody, gospodarstwa i zabudowania 
rozciągnięte wzdłuż drogi. W pewnej chwili skręcił, wszedł na podwórze, zatrzymując 
się przed stodołą, w której miał swoją kwaterę 2 lata temu.

Był to koń wzruszający. Kto mógł bardziej ode mnie odczuć jego stratę? 
Powitanie w 1932 roku w Rzymie po 5 latach niewidzenia się i chwila pożegnania - nie 
wiadomo na jak długo - to pamiętne przeżycie.

***

Przeszły znów lata. Będąc przez 3 miesiące na stażu jako obserwator włoskich 
szkół jeździeckich w Tor di Quinto pod Rzymem, wiosną 1934 roku brałem udział we 
wszystkich ćwiczeniach konnych tej słynnej, renomowanej szkoły. Oprócz codziennych 
jazd w bardzo trudnym i niebezpiecznym terenie, wyrabiających mocny dosiad i odwagę 
oraz szybką orientację u jeźdźców, dwa razy w tygodniu odbywały się polowania konne 
na lisa z psami gończymi. Tereny polowań leżały w odległości od 20-40 km na północ 
od Rzymu na ogromnych przestrzeniach nieużytków, na których wypasano bydło i owce. 
To słynna Campagna Romana. Teren pagórkowaty, falisty; o powulkanicznej glebie 
twardej jak skała; porżnięty głębokimi strumykami; poprzegradzany stacjonatami 
i płotami kamiennymi; porośnięty gdzieniegdzie kolczastymi, gęstymi krzakami.

Konie udawały się tam marszem wcześnie rano prowadzone przez luzaków. 
Jeżeli odległość była większa niż 20 km, konie jechały koleją do najbliższej stacji lub 
były przewożone specjalnymi samochodami. W polowaniach brali udział uczniowie 
szkoły Tor di Quinto, jeźdźcy garnizonu rzymskiego oraz osoby cywilne obojga płci, 
posiadające oczywiście własne konie i będące członkami towarzystwa polowań konnych 
na lisa. Towarzystwo to posiadało dwie własne sfory psów myśliwskich ze specjalną 
angielską obsługą i dzierżawiło rozległe tereny Campagna Romana. W polowaniu brało 
udział nieraz do 100 koni.

Któregoś chłodnego dnia staliśmy konno na wzgórzu w oczekiwaniu 
wytropienia lisa przez sforę psów prowadzonych przez łowczych i dojeżdżaczy. Trwało 
to dość długo. Obok mnie siedział na koniu jakiś cywilny jeździec. Byłem w mundurze 
majora 1. Pułku Szwoleżerów. Zaczęliśmy rozmowę. Gdy mu się przedstawiłem, 
usłyszawszy moje nazwisko, natychmiast zorientował się, że jestem byłym jeźdźcem 
i właścicielem Picadora - bardzo sławnego w Rzymie konia, którego imię było na 
zawsze już ze mną złączone. Powiedział mi, że na Picadorze jeździł rok temu w tej 
właśnie okolicy, biorąc udział w polowaniu. Byłem tym zaskoczony, ponieważ koń ten 
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nie powinien być używany do tego rodzaju wyczeq)ującej jazdy ze względu na jego 
przeszłość i wiek, miał już bowiem około 24 lat. Sądziłem w pierwszej chwili, że pani 
di Frasso wypożyczyła Picadora memu przypadkowemi rozmówcy. Zapytawszy o to, 
dowiedziałem się, że pani di Frasso nie ma już od prawie 2 lat w Rzymie. Zwinęła 
wszystkie swoje dobra po jakimś nagłym bankructwie i sprzedała Picadora handlarzowi, 
od którego właśnie ów jeździec wypożyczył go na polowanie. Na moje pytanie, co się 
obecnie dzieje z Picadorem, odpowiedział mi z dość zakłopotaną miną, że nic wie.

Uzyskawszy adres handlarza, następnego dnia udałem się zaniepokojony na 
jego poszukiwanie. Znalazłem go na Zatybrzu, w dzielnicy nędznej i brudnej. Stał 
przede mną gruby, typowy włoski handlarz koni. Zbliżając się do niego uczułem lęk 
i jakąś obawę przed złą wiadomością. Gdy zapytałem o Picadora, ów najspokojniej 
odpowiedział mi: "Abbiamo mangato Picadoro" - zjedliśmy Picadora, po czym dodał: 
"Nie mogłem utrzymywać konia, który był już do niczego".

Odwróciłem się, by nie widział, jak ciężkie dostałem uderzenie. Odszedłem 
z wielkim żalem do ludzi, którzy dopuścili do tak nieoczekiwanie smutnego zakończenia 
życia zasłużonego Wielkiego Konia.



Unigeno

W 1926 roku, po sprzedaży mego nieodżałowanego Picadora, udaliśmy się 
z Neapolu na międzynarodowe zawody konne do stolicy Lombardii - Mediolanu. Tu 
czekało mnie nieodwołalne już pożegnanie z Picadorem. W myśl umowy zawartej 
z nową właścicielką Picadora miałem prawo startowania na nim jeszcze w mediolań
skich zawodach. Okres ten był dla mnie przedłużającą się, nieustanną męką, którą 
w niewielkim stopniu łagodziły nasze sukcesy.

Zbliżał się dzień powrotu do kraju. Zanim to miało nastąpić, chciałem znaleźć 
możliwie godnego następcę naszego najwspanialszego konia. Wiedziałem, że niełatwo 
przyjdzie mi zapełnić tę wyrwę w szeregach naszych koni, a nade wszystko w moim 
własnym sercu. Musiałem się też liczyć z opinią kraju, z głosami żalu, pretensji, 
niezrozumienia, a nawet potępienia dla mnie. Te myśli i obawy nie dawały mi spokoju. 
Chodziłem spięty, jak przestępca gnębiony wyrzutami sumienia. Byłem nieszczęśliwy. 
Unikałem rozmów na ten temat z moimi kolegami. Uciekałem przed nimi i przed 
samym sobą.

W rozterce duchowej, psychicznie załamany, równie szybko jak zdecydowałem 
się na "nędzną" transakcję sprzedaży Picadora, kupiłem w Mediolanie znanego na 
włoskich krajowych konkursach konia tamtejszej hodowli Unigeno.

Jasnogniadej maści, dużego wzrostu, śmiały i odważny, o efektownym 
wyglądzie i łagodnym charakterze, wysokiej krwi anglo-arabskiej, Unigeno miał mi 
niebawem przynieść rzadki sukces.

W dwa dni po jego nabyciu udało mi się dla naszych narodowych barw 
wywalczyć na tym koniu piękne zwycięstwo w konkursie wysokości rozegranym 
w krytej hali Palazzo dello Sport w silnej międzynarodowej konkurencji. Było to 
poważne, zaskakujące nie tylko dla Polaków osiągnięcie, tym bardziej, że przy 
wysokości 2 metrów odpadli wszyscy najgroźniejsi cudzoziemscy specjaliści od bicia 
rekordów, tacy jak Włosi i Francuzi, nie licząc innych. Na placu oprócz mego Unigena 
zostały do dalszej rozgrywki jeszcze dwa świetne, o dużej potędze skoku, konie polskiej 
ekipy wojskowej: gniady Faworyt oraz karej maści Hamlet, których dosiadał wybitny, 
zacięty jeździec spod znaku naszej artylerii konnej - major Michał Toczek.

W tych warunkach, choć mieliśmy zapewnione bezapelacyjnie trzy pierwsze 
miejsca, trzeba było jednak rozegrać między sobą walkę o nagrodę honorową, srebrny 
puchar ofiarowany przez córkę króla Włoch Emanuela I - księżniczkę Jolandę.

Obaj z Toczkiem daliśmy więc dodatkowy, imponujący, wyłącznie polski 
koncert dalszych rekordów skoków, osiągając w rezultacie wysokość przeszkody 220 
cm.

Znana z wyjątkowej urody i zamiłowania jeździeckiego księżniczka Jolanda 
udekorowała nasze trzy zwycięskie konie wstęgami. Mój nowy nabytek, jasnogniady 
rekordzista Unigeno niósł na sobie szczęśliwego jeźdźca, w dodatku oczarowanego 
pięknością księżniczki. Z jej uroczym uśmiechem i pamiątkowym pucharem, przy 
akompaniamencie spontanicznej owacji wielotysięcznej publiczności, zjeżdżał z areny 
Palazzo dello Sport polski rekordzista skoku wzwyż. Na drugim miejscu, na karym 
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Hamlecie galopował w rundzie honorowej major Toczek, prowadząc obok wyróżnionego 
trzecią nagrodą swego Faworyta. Generalne zwycięstwo oraz osiągnięte wyniki w rzadko 
oglądanej próbie rekordu skoku na wysokość zostało zanotowane w kronikach 
międzynarodowego jeździectwa na konto biało-czerwonych barw Polski.

Działo się to w czerwcu 1926 roku. Należy żałować, że dotąd, mimo upływu 
lat, żadnemu z polskich jeźdźców nie udało się zbliżyć do podobnej wysokości.

Odetchnąłem nieco po sukcesie Unigena. Kwota 1500 dolarów, jaką za niego 
zapłaciłem (a była to na owe czasy poważna suma) już nie wydawała mi się tak duża, 
a nowy, dobry koń mógł choć w części złagodzić pustkę i wciąż mnie gnębiące wyrzuty 
sumienia. Miałem nadzieję, że ten niewątpliwie wybitny skoczek zapełni w szeregach 
naszych koni lukę po stracie Picadora. Lecz niedługo się łudziłem. Jego poważną wadę 
miałem poznać dopiero w podróży do Ameryki.

Tymczasem przywiozłem go do Warszawy. Mimo dużego sukcesu, jaki 
Unigeno odniósł, opinia publiczna, poruszona faktem sprzedaży sławnego ulubieńca 
Picadora, triumfatora wielkich europejskich hippodromów, nie znając motywów tej 
smutnej dla mnie decyzji, początkowo - jak przewidywałem - wzięła mi to za złe. Nie 
było mi wesoło. Tym bardziej zabolało mnie serce, gdy w programie ogólnopolskich 
zawodów urządzanych tego roku w Warszawie na siekierkowskich łąkach - po raz 
pierwszy zabrakło jednego z najsławniejszych skoczków świata.

I choć jego miejsce w szrankach zajął okazały, efektowny włoski Unigeno 
żaden koń nie miał mi już nigdy w życiu zastąpić Picadora.

***

Mimo dużego oddalenia i niewygodnej komunikacji, zielone nadwiślańskie pola 
Siekierek zaroiły się tłumem publiczności. Z odległych stron kraju zjechali namiętni 
zwolennicy tego sportu i hodowcy, by móc raz w roku zobaczyć piękną, jeździecką 
imprezę z udziałem naszych zawodników i najlepszych koni należących już wtedy do 
międzynarodowej czołówki. Widzowie nic mieli |Xiłnej satysfakcji. Spotkał ich zawód, 
bowiem na liście startujących najbardziej znanych koni nie było niedawnego,sprzed 
dwóch lat, współzdoby wcy brązowego indywidualnego medalu wywalczonego dla Polski 
na VIII Olimpiadzie w Paryżu.

Późną jesienią 1926 roku przyszło zupełnie niespodziewane zaproszenie na 
międzynarodowe zawody konne za ocean, do Nowego Jorku. Wrażenia z tej naszej 
pierwszej zamorskiej wyprawy opisałem w rozdziale dotyczącym Ameryki. Tam 
właśnie, po skończonych zawodach przyszło mi się pożegnać z Unigeuem. Zamiar ten 
dojrzał w mej skołatanej głowie w drodze do Nowego Jorku, podczas uciążliwej, 
dziewięciodniowej podróży okrętem, rzucanym burzliwymi o tej porze falami Atlantyku. 
Wtedy to mocno zaniepokoił mnie niewyraźny stan serca Unigena.

Dawał on sobie wspaniale radę z kilku ponad normę dużymi przeszkodami typu 
"potęgi skoku", w których zarówno dystans, jak i szybkość galopu są znacznie skrócone. 
Lecz już w konkursach mediolańskich, a następnie warszawskich, gdzie się podobał 
i nawet nieźle popisał, nie wytrzymał dłuższych tras przebiegu. Łatwo się na nich 
kończył, ''puchnąc'1 w wyśrubowanych pod względem ilości, szybkości i czasu 
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przebiegach, typowych dla klasycznych konkursów z przeszkodami o wymiarze około 
1,60 m wzwyż i wszerz.

Unigeno jako utalentowany, śmiały rekordzista nie obawiał się konkurencji 
najodważniejszych i najwybitniejszych młynowych skoczków ani najpotężniejszych 
przeszkód, które pokonywał bez wahania i trudu. Był prawdziwym czworonożnym atletą 
- sportowcem. Wyczuwałem, że jest wraz ze mną osobiście zaangażowany w osiągnięciu 
zwycięstwa, a w chwili startu mobilizował wszystkie swe możliwości i środki.

Unigeno był koniem myślącym - podobnie jak niezapomniany mój Picador - 
lecz, niestety, nie mógł tamtemu dorównać wytrzymałością. Zdolny by, do bardzo 
potężnych skoków, powtarzanych nawet wielokrotnie i coraz większych, jednakże 
z przerwami oddechu. A taki sposób jazdy i rozkładania wysiłku jest stosowany 
wyłącznie przy stawianiu rekordów odbywających się na tej samej przeszkodzie 
stopniowo podwyższanej.

Konkursy potęgi skoku rozgrywane są zazwyczaj jako jedna z licznych prób 
w ramach zawodów, natomiast zupełną rzadkością bywają konkursy rekordów wzwyż 
i wszerz. W tym stanie rzeczy zorientowałem się, choć poniewczasie, o niepełnej dla 
mnie przydatności Unigena. Musiałem więc wziąć pod uwagę konieczność pożegnania 
się z tym dzielnym, śmiałym i bardzo sympatycznym koniem.

Zacząłem się oglądać za nabywca. W Nowym Jorku, gdzie zawody odbywały 
się w krytej hali Madison Square Garden, Unigeno, startując - że tak powiem na 
wolnych obrotach, w zmniejszonym tempie galopu, całkiem nieźle się zaprezentował. 
Miał kilka dobrych, zwracających uwagę, nagrodzonych przebiegów. Sprzyjały mu 
tamtejsze krótkie trasy i skoki przy małej szybkości przez dość poważne przeszkody.

Stajnie znajdujące się w podziemiu pod areną były stale oblężone witającymi 
nas gorąco rodakami. Przedstawiciele różnych sfer i zawodów składali nam, naszym 
żołnierzom oraz koniom nieustanne wizyty. Szczególnie prości ludzie, robotnicy dawali 
na każdym kroku dowody swego prawdziwego, wzruszającego sentymentu, uczuć 
i tęsknoty na widok pierwszych reprezentantów polskiego jeździectwa, przybyłych 
z dalekiej, dawno nie widzianej lub zupełnie im nie znanej ojczyzny.

Były to dla nich i dla nas niezapomniane głębokie przeżycia, dni wielkiego 
święta, nie tylko sportowego. Oto na ziemi amerykańskiej pojawiły się po raz pierwszy 
mundury ułanów, szwoleżerów i artylerii konnej odrodzonego ówczesnego wojska 
polskiego. Wszystkie znajdujące się na terenie Nowego Jorku organizacje polskie 
i stowarzyszenia, przeważnie robotnicze, przyjmowały nas entuzjastycznie i nadzwyczaj 
serdecznie w swoich siedzibach. W tych warunkach nasza obecność, wrażenia 
i przeżycia powiększone nadzieją godnego zaprezentowania się w zawodach w nowojor
skiej słynnej hali sportowej Madison Square Garden, przy zrozumiałym emocjonalnym 
napięciu, miały swój, zupełnie specyficzny, ciężar gatunkowy.

Nieustannie, od rana do nocy, każdego dnia, byliśmy pod obstrzałem 
zainteresowań, obserwacji, wizyt, zaproszeń na wszelkiego rodzaju uroczyste przyjęcia. 
Wchłonięci w kolosalne tempo tamtejszego życia, które zaskakiwało nas na każdym 
niemal kroku doznawaliśmy na zmianę różnych, niejednokrotnie sprzecznych uczuć 
i wrażeń.
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Po całodziennych emocjach sportowych, oficjalnych i towarzyskich spotkaniach, 
wyczerpani szalonym kalejdoskopem przeżyć - zapadaliśmy w nerwowy , niespokojny 
sen, by znów od wczesnego rana stać się jedną z milionowych cząstek największego na 
świecie ludzkiego mrowiska.

Któregoś dnia w czasie zawodów na chwilę zajrzałem do podziemnych stajen 
znajdujących się pod budynkiem Madison Square Garden. Gdy wracałem do koni na 
widownię, podszedł do mnie jakiś nie znany mi młody człowiek, jeden z licznych 
naszych tamtejszych rodaków.

W czasie krótkiej rozmowy zwierzył mi się, że jest dobrze zarabiającym 
murarzem. W przystępie patriotycznych uczuć i sentymentu w pewnej chwili usiłował 
mi wetknąć do ręki dziesięciodolarowy banknot, tytułem doraźnej pomocy dla biednego 
polskiego oficera. Zaskoczony, w pierwszym odruchu poczułem się dotknięty, lecz 
szybko zorientowałem się, zrozumiałem, że kieruje nim serce tęskniące do ubogiej, 
odbudowującej się ojczyzny symbolizowanej przez mój mundur. Nie mogłem się 
obrazić, tym bardziej nie chciałem urazić mego rodaka. Wzruszony, serdecznie 
podziękowałem mu za ten objaw sentymentu, jednocześnie wyjaśniając, że tam u nas 
w Polsce, nic jest tak źle. Równocześnie, by dać dowód doceniania jego ofiarności, 
wskazałem mu drogę do naszych żołnierzy-luzaków. Ani na moment nie przyszło mi 
wtedy do głowy, że w krótkim czasie stanę się ofiarą jego całkiem prostego psycholo
gicznego chwytu. Zyskując w ten sposób moje zaufanie, miał swój z góry obliczony 
plan działania i określony cel. W chwili, gdy podszedł do mnie - jak się później okazało 
- był już zaznajomiony z naszymi luzakami i od nich dowiedział się o moim zamiarze 
sprzedania konia.

Następnego dnia zjawił się znowu, proponując mi pomoc w wyszukaniu kupca. 
Było mi to na rękę. Nie znałem tam nikogo, kto mógłby mi ułatwić dokonanie szybkiej 
transakcji; zwyczajem handlowym wszędzie przyjętym, zaproponowałem mu prowizję 
jako pośrednikowi. Obruszył się stanowczo przeciw jakiejkolwiek formie wynagrodze
nia, którego "od rodaka nigdy by nie przyjął". Co innego od Amerykanina, kupca, 
którego już właściwie znalazł. Takim stanowiskiem ujął mnie jeszcze bardziej.

Tego samego dnia sprzedaż konia została załatwiona - pieniądze miałem 
w kieszeni. Następnego ranka około godziny siódmej, w hotelu "Baltimore" ktoś zapukał 
do drzwi mego pokoju. Zjawił się mój znajomy rodak i pośrednik. Powiedział, że na 
dole w holu czeka ów kupiec, nabywca Unigena, który rzekomo obiecał mu dać taką 
samą kwotę tytułem prowizji, jaką otrzyma też i ode mnie. Chodzi tylko o to, bym mu 
pożyczył na chwilę 100 dolarów, którymi on udowodni otrzymanie wynagrodzenia, po 
czym nztychmiast je zwróci. Bez wahania wręczyłem mu studolarowy banknot, by go 
już nigdy nie zobaczyć, podobnie jak sprytnego rodaka.

Jak się później okazało, nie tylko ja okazałem się ofiarą nieznanego sympatyka 
naszej ekipy. W międzyczasie zdążył on już zainkasować kwotę kilkunastu dolarów 
w formie bezzwrotnej pożyczki od samego sekretarza naszego poselstwa.
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***

Ukoronowawszy sukcesy zdobyciem najważniejszej zespołowej nagrody - 
Pucharu Narodów, dorzuciliśmy polskiemu jeździectwu jeszcze jeden imponujący laur 
sportowy.

Nasz udany pierwszy udział w nowojorskich międzynarodowych zawodach był 
ponadto dla Polski ważny ze względów propagandowych. Był też czynnikiem 
wzmacniającym wśród licznej rzeszy naszych uchodźców gorące uczucia dla swej 
odrodzonej, dalekiej ojczyzny.

Przeżycia sportowe i patriotyczne naszej trójki - Toczka, Szoslanda i moje, były 
radosne, niezapomniane. Doskwierało mi jednak zbliżające się rozstanie z własnym 
koniem, już drugie w tym roku. Żal mi było Unigena. Choć krótko mi służył, potrafił 
dać wiele momentów silnych emocji i satysfakcji. Ale w życiu dojrzałego człowieka nad 
uczuciem winien górowć rozsądek. - choć nie zawsze tak było w moim wypadku - tym 
razem bez większych oporów dałem mu pierwszeństwo.

Pozostawiając Amerykanom bądź co bądź dobrego skoczka, byłem w jjewnym 
sensie wykonawcą zaległego rozrachunku między USA, nami i Włochami. Oto za 
sprzedanego nam w czasie wojny 1920 roku przez Amerykę zaprzęgowego (taborowego) 
konia Maćka, którego wiosną 1926 roku oddałem Włochom jako słynnego w świecie 
Picadora - jesionią tego samego roku Amerykanie otrzymali w rewanżu sportowego 
rekordzistę włoskiego pochodzenia, Unigena. A więc nastąpiła typowa między 
koniarzami zamiana - "łeb za łeb". Szczęśliwy los zrządził, że na tej transakcji chyba 
słusznie, w następstwie kilkuletniego wkładu pracy, najwięcej zarobił autor tych 
wspomnień. Zysków, jakie mi przyniosły wysiłki Picadora i moje nie chcę tu obliczać 
w żadnej walucie świata. Nie w mocnych dolarach, funtach szterlingach czy szwajcar
skich frankach, skromniejszych francuskich, lirach czy w końcu naszych polskich 
złotych leżą ich wartości. Wszystkie owe pieniężne nagrody zniknęły już dawno bez 
śladu. Pochłonęły je moje namiętności jeździecko-końskie w czasie mej nierozważnej 
młodości, gdy uczucie było silniejsze niż rozsądek. Cenne nagrody w postaci 
honorowych pamiątek, pucharów, ciekawych fotografii i opisów, recenzji też bez śladu 
spłonęły w ogniu hitlerowskich bomb.

Pozostało jednak po wspaniałym koniu coś bardzo trwałego i droższego, co 
tkwi we mnie ciągle żywym, niezatartym wspomnieniem. To moje dzięki niemu podróże 
i przeżycia. A nade wszysko liczyć się będzie i trwać na kartach historii nie tylko 
naszego, lecz i światowego jeździectwa, sukces - pierwszy brązowy indywidualny medal 
olimpijski zdobyty dla Polski w 1924 roku w Paryżu. Pomógł mi go wywalczyć swym 
wysiłkiem i talentem mój nieodżałowany sławny koń Picador. Był szczęściem mego 
życia. Powstałej po nim luki, mimo moich największych starań i rujnujących wprost 
finansowych doświadczeń w tym kierunku, nigdy już nie udało mi się wypełnić. Nie 
udał mi się pierwszy po Picadorze na jego miejsce kandydat Unigeno ani żaden inny 
następny, choć każdy z nich wnosił jakieś nadzieje, a w miarę możliwości niemały - 
muszę przyznać - wkład do moich przeżyć i doświadczeń.
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***

Na odjezdnem z Nowego Jorku czekała innie jeszcze jedna przykra niespo
dzianka. Zrzedła mi mina, gdy przed załadowaniem koni na okręt otrzymałem wezwanie 
tamtejszego urzędu celnego do zapłacenia 300 dolarów za wwóz pozostawionego na 
ziemi amerykańskiej konia Unigeno. Cóż robić? Trzeba bulić. Władze celne na całym 
świecie, nie wyłączając amerykańskich, są jednakowo srogie i bezwzględne.



Fagas

Któregoś dnia podczas londyńskich konkursów 1927 roku jednego z naszych 
czołowych zawodników, specjalistę od tzw. wyliczania koniowi miejsca odskoku, 
spotkała przykra niespodzianka. Jadąc na doskonałym skoczku Fagasie jeździec 
podprowadził go swoją wprawną ręką do wysokiej pionowej bramki w przesadnie 
skróconym tempie galopu. Nadmiernie do tyłu ręką regulowany, a jednocześnie 
energicznie łydkami "nagazowany" koń, któremu ten znakomity jeździec w decydującym 
momencie skoku mimo woli odebrał całkowicie inicjatywę, nagle stanął jak wryty 
nosem pzred przepaścią. Jeździec gotowy do skoku, wyleciał z siodła jak z procy, 
wykonał piękne salto nad londyńską bramką i znalazł się po jej drugiej stronie rozłożony 
na ziemi.

Fagas nie był złośliwym ani nieposłusznym koniem. Wypadki odmowy skoku 
nie zdarzały mu się z jego winy. Stojąc potulnie przed przeszkodą ze świadomością 
niepopełnienia błędu, zażenowany, a jednocześnie nie bez ukrytego zadowolenia, 
spoglądał na swego jeźdźca. Był spokojny. Czuł, że nic groźnego stać mu się nie mogło. 
Przez jego doświadczoną końską głowę przewijały się różne nieskomplikowane myśli. 
Pobłażliwie zadumał się nad indywidualnym sposobem naprowadzania go na przeszkodę 
przez niektórych doświadczonych jeźdźców, nad ich zbytnią niekiedy pewnością siebie 
oraz nie zawsze udającymi się sztuczkami. Z przyjemnością wspominał swego 
pierwszego wychowawcę i znakomitego instruktora Lokona, a potem Szoslanda i innych 
jeźdźców, którzy z dużym wyczuciem i zaufaniem dosiadali go w harmonijnych 
pięknych przebiegach. Pamiętał też doskonale wspaniały sukces odniesiony tu właśnie, 
w tej samej hali, przez rotmistrza Dobrzańskiego, któremu jego koński kolega, 
Generał 14 15 pomógł zdobyć złotą papierośnicę księcia Walii w konkursie zespołowym 
o Puchar Narodów.

14 Koń rotmistrza K.Suskicgo

15 Celowo użyto słów "carol" oraz "możno", bo odnosi się to do znanego jeźdźca 
Karola i jego zniszczonego języka.

I ciebie też bym nie zawiódł, boś stary wyga, jeździec bardzo doświadczony 
i znakomity. Ale zapomniałeś, że i mnie też trzeba okazać trochę więcej zaufania. Nie 
lubię, gdy mi się odbiera całkowicie inicjatywę skoku. A tyś to właśnie przed chwilą 
uczynił. Widzisz, nadto przechytrzyłeś, dlatego skoczyłeś sam. Szkoda wielka, bośmy 
obaj mieli poważne w tym konkursie szanse. Mówiąc twoim kresowym językiem - 
pamiętaj carol mio, tak ze mną nie można '5.

Oto refleksje, jakie błyskawicznie przewijały się przez głowę ciągle nieruchomo 
stojącego, bynajmniej nie zdziwionego tym, co się stało, Fagasa.

W tym czasie z drugiej strony przeszkody suszony jeździec w pierwszym 
odruchu czym prędzej porwał się z ziemi. Lecz w tejże samej chwili, widać zoriento
wawszy się, że upadek z konia praktycznie rzecz biorąc, ilościami punktów karnych 
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pozbawia go szans na zajęcie jakiegokolwiek miejsca, zagrał jeden ze swych znanych 
aktorskich numerów. Nieprzytomnie zakręcił się w kółko, po czym z powrotem padł jak 
martwy na ziemię. Szelma Fagas znacząco łypnął nań (Ślepiem z góry i nadal stał 
spokojnie i obojętnie nad nieruchomym ciałem swego jeźdźca.

Wśród tysięcy widzów obserwujących tę niepokojącą na pozór scenę jedynie 
chyba Fagasowi i nam wydała się ona raczej zabawną, świetnie wykonaną gierką. 
Zupełnie inaczej - na serio - przyjęła ją poruszona wypadkiem widownia. My jednak 
dobrze znając dowcipne pomysły i kawały naszego starszego kolegi oraz kierownika 
ekipy, lekko przeszliśmy do porządku nad tym zdarzeniem. Tylko szkoda nam było 
straconej szansy naszej znakomitej pary zawodników.

Tymczasem w mgnieniu oka zjawiło się pogotowie służby sanitarnej. 
Poturbowanego jeźdźca szybko na noszach wyniesiono z pobojowiska. Za nim, 
dostosowując się do powagi chwili, ze zwieszoną głową i zagadkową miną, prowadzony 
przez luzaka szedł udający zmartwionego Fagas.

Konkurs potoczył się dalej.
Gdy nasz kolega, którego spodziewaliśmy się wkrótce zobaczyć, nic zjawił się, 

zaniepokojeni udaliśmy się w czasie przerwy na jego poszukiwanie. Znaleźliśmy go 
w prowizorycznym lazarecie. W niedużym pokoiku, na noszach ustawionych na 
podłodze, leżał nieruchomy, przykryty kocem. Z obandażowanej głowy widać było 
jedno, przymknięte oko. Dwie wysokie, szczupłe, starsze damy w białych, szpitalnych 
płaszczacli z odznaką Czerwonego Krzyża na ramieniu, zafrasowane trzymały nad nim 
straż.

Obrazek był niewesoły i nieco szokujący. W pierwszej chwili zrobiło nam się 
przykro. Może istotnie to coś poważnego? Spojrzeliśmy na siebie z wyrzutem. Lecz 
naraz otworzyło się oko leżącego. Było bystre i zu|)ełnie przytomne. Porozumiewawcze 
mrugnięcie uspokoiło nasze przedwczesne obawy.

- Karol, co ci jest? - pytamy.
- Nic mi nie jest - mruknął przez zęby.
- Nic ci nie jest ,to czemu tu leżysz?
- Halera l6, nie chcą mnie stąd wypuścić, pilnują, żebym nie wstał. Już 

próbowałem się wyrwać, ale one rzucają się na mnie i siłą zmuszają do leżenia. 
Zabierzcie mnie stąd, zabierzeie - słyszymy błagalne słowa.

Celowo "halera" zamiast "cholera'

Oba harpagony zaniepokojone snadź naszą rozmową nasłuchiwały pilnie, jakby 
czegoś się domyślając, choć jasne, że nic zrozumieć nie mogły. Stały ogromnie przejęte 
i jednocześnie zadowolone z posiadania pod swoim opiekuńczym nadzorem egzotyczne
go zawodnika z kraju, gdzie według ich mniemania "niedźwiedzie chodzą po ulicach". 
Nie miały oczywiście ochoty z tak wyjątkowego zawodnika zrezygnować.

Na pewno zjawią się za chwilę reporterzy, będą w prasie wzmianki, fotografie, 
trochę sensacyjnego szumu obejmie i ich osoby.

Ale myśmy postanowili nieco pokrzyżować te zamiary. Więźnia trzeba 
natychmiast uwolnić. Wąskie przejście w drzwiach doskonale nadawało się do ucieczki.
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- Za chwilę zerwij się i zmykaj, a my, w pogoni za tobą zrobimy przy wyjściu 
sztuczny tłok i niechcący je zatarasujemy, tak by twoje opiekunki nie mogły cię chwycić 
- podsunęliśmy leżącemu nasz prosty plan działania.

- Kiedy jestem do połowy rozebrany, w koszuli, bez munduru, nie zdążę się 
ubrać - słyszymy jego smutną skargę.

- Nie rób sobie nic z tego. Złap mundur (leżał obok na krześle) i wiej czym 
prędzej, już my je tu przytrzymamy.

Istotnie, po chwili chory zerwał się jak szalony, capnął za mundur i jednym 
lisim skokiem był za drzwiami. Zanim obie sanitariuszki, oburzone, z krzykiem mszyły 
za nim, uprzedziliśmy je i udając pogoń za niepoczytalnym chorym zakorkowaliśmy na 
moment wąskie przejście. A tymczasem głównym korytarzem, między tłumem 
spacerującej publiczności, szybko pomykała niedużego wzrostu postać. Z obandażowaną 
głową, budząc zrozumiałą sensację, na żwawych, klasycznie kawaleryjskich, pałąkowa
tych nóżkach, z mundurem w ręku przedzierał się w stronę końskich boksów nasz na 
pół roznegliżowany kolega. Znaleźliśmy go niebawem zagrzebanego w sianie, wesołego 
jak lisa, co w ucieczce zmyliwszy sforę, skrył się w bezpiecznej norze. Znając 
sprawność angielskiego wywiadu, czym prędzej na wszelki wypadek taksówką umknął 
do hotelu. Był ocalony.

W jakiś czas później i ja również przeżyłem podobną historię, gdy byłem 
zmuszony salwować się ucieczką spod troskliwej angielskiej opieki szpitala obozu 
wojskowego w Aldershot.



Dream

Na Wyspach Brytyjskich po raz drugi znalazłem się w składzie naszej ekipy 
w 1927 roku. Po zawodach odbytych w krytej hali londyjskiej Olimpii zaproszono nas 
na następną międzynarodową imprezę konną do miejscowości Aldershot, gdzie już raz 
startowaliśmy przed dwoma laty.

W urozmaiconej, pięknej okolicy, wśród pól i lasów, niedaleko Londynu, 
ogromną przestrzeń zajmował wojskowy obóz ćwiczebny dla wszystkich rodzajów broni. 
Stacjonujący tam pułk kawalerii Gwardii Królewskiej udzielił nam w swoich 
zabudowaniach gościny. Bez żalu, choć nie bez miłych wrażeń, opuszczaliśmy Londyn. 
Sztuczne, cyrkowe warunki zawodów, w których od rana do późnej nocy w krytej hali 
Olympia musieliśmy brać udział były dość wyczerpujące. Bogactwo wszystkiego co się 
w Anglii wiąże z hodowlą koni - stwarzało zupełnie specyficzny nastrój bardzo 
uroczystego, lecz ogromnie przeładowanego pokazami święta. Przegląd niezrównanej 
hodowli konia angielskiego o zastosowaniu roboczym, sportowym i luksusowym był 
wprost oszałamiający. Biorąc udział w tym wszystkim, jeżdżąc i obserwując, kręciliśmy 
się jak w ukropie. Nie mogliśmy narzekać na brak wrażeń i emocji. Pierwsze starty 
w Londynie nie przyniosły nam oczekiwanych sukcesów. Brak nam było nie tylko lutu 
szczęścia, lecz ponadto wyczuwaliśmy w sobie wyraźną nerwowość, brak skupienia 
i należytego opanowania. W porę odkryliśmy przyczynę naszych nipowodzeń, 
powodującą zachwianie naszej równowagi. Urocze, lecz zgubne niebezpieczeństwo 
objawiało się w ponętnych kształtach nlieszkanek Londynu. To one właśnie zgrabnymi 
wysportowanymi sylwetkami, wyniosłością oraz pozorną obojętnością mimo woli 
podniecały ogień naszych zachwytów. Spotykane na każdym niemal kroku rasowe babki 
coraz bardziej nas interesowały. Siały w nas rozprzężenie, odbierały spokój. Lodowato- 
chłodni Anglicy widać nic ulegają tak łatwo pokusom płci pięknej jak my, pełni 
porywistego temperamentu i - co tu taić - dużego apetytu polscy kawalerzyści. Toteż dla 
naszej wartkiej, przy tym jakże łatwo zapalającej się krwi było to poważne zagrożenie. 
Dobro reprezentacji sportowej wymagało, by ten niezdrowy stan gromadzących się 
w nieodpowiedniej chwili niebezpiecznych pokus co prędzej zlikwidować.

Z kłopotliwej sytuacji wybawił nas rodak, warszawiak studiujący w Oxfordzie. 
Kiedy zjawiliśmy się w Londynie, przylgnął do naszej ekipy całą duszą i odtąd nie 
opuszczał nas ani na chwilę. Opiekując się nami wyręczał poniekąd personel naszej 
ambasady. Był bardzo sympatycznym i uczynnym przewodnikiem po Londynie, a jego 
narodowa ambicja była przecież też zaangażowana w nasze sportowe osiągnięcia. Nieźle 
znając nocne życie Londynu i jego uroki, w lot zrozumiał, w czym mógłby nam pomóc. 
Spuśćmy w tym miejscu zasłonę dyskrecji na eskapadę, jaką nam ten miły kompan 
zorganizował, dla dobra naszej reprezentacji. Dzięki jego interwencji szybko zmieniliś
my powierzchowną opinię o chłodnym klimacie Londynu. Odtąd przestała nas męczyć 
zmora niepowodzeń i wreszcie zjawiły się sukcesy sportowe. Na Londyn - opuszczając 
go nie - mogliśmy narzekać.

Za to w Aldershot znaleźliśmy się poza wszelkimi pokusami. Czekały nas tam 
już tylko sportowe przyjemności. Po wielkim mrowisku wielkiej metropolii, nareszcie 
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szeroki oddech w czystym powietrzu, w otoczeniu urozmaiconego bujną przyrodą 
leśnego niemal pustkowia. Tu nasze zainteresowanie i uwagę mogliśmy bez przeszkód 
poświęcić znowu i wyłącznie koniom.

W mojej pamięci pobyt w Aldershot mimo jrewnego niemiłego przeżycia 
(oczym niżej) w sumie jednak zostawi, wiele przyjemnych wspomnień.

Ulokowano nas na kwaterach w budynku oficerskim na terenie koszar pułku 
kawalerii Gwardii Królewskiej. W skromnie, po spartański!, umeblowanym gościnnym 
pokoju zastałem przydzielonego mi ordynansa. Openijąc mieszaniną zaledwie kilkunastu 
najbardziej niezbędnych, znanych mi słów angielskich, większym nieco zasobem 
francuskich i niemieckich, posługując się gestami międzynarodowego kodu "na migi", 
mimo dużych trudności jakoś od biedy porozumiewałem się z opiekunem moich potrzeb. 
Szczególnym trafem mój "Tommy" był jednym, jak się okazało, z nielicznych 
angielskich kawalerzystów, którzy walczyli z Niemcami w czasie pierwszej wojny 
światowej na froncie zachodnim, skąd wyniósł znajomość, zresztą bardzo skromną, 
języka francuskiego. Było to słownictwo dość proste i ograniczone, które zazwyczaj 
poznaje się w towarzystwie swobodnie zachowującej się płci nadobnej. I choć John, jak 
zresztą każdy w owym czasie przeciętny Anglik, nie wysilał się na poznanie innych 
języków, to jednak obcując z francuską ludnością musiał coś niecoś od niej skorzystać. 
Wprawdzie jego praktyczna znajomość poznanego tam języka była mu raczej w bardziej 
frywolnym celu przydatna i nie mogła, rzecz jasna, mieć większego zastosowania 
w porozumiewaniu się ze mną, niemniej nie mówiłem całkiem do obrazu i jakoś 
dawałem sobie z nim radę. Gdy się zjawiłem bez "dużego bagażu", zostawiwszy go na 
stacji, John zażądał wydania mu kwitu na odbiór oraz kluczy do waliz. Wróciwszy po 
paru godzinach po wyładowaniu i umieszczeniu koni, zastałem wszystkie moje rzeczy 
starannie ułożone w szafie. Obok na łóżku leżał przygotowany jeden z moich mundurów 
- komplet stroju wieczorowego: granatowe spodnie z lampasami (szasery),lakierowane 
buciki (sztyblety), pas galowy i biała koszula z mankietami. Na stole leżały wyjęte 
z pudełka, gotowe do nałożenia moje odznaczenia i ordery, których ostrożny John nie 
umieści, na mundurze nie wiedząc, w jakiej to należy uczynić kolejności.

Z uznaniem spojrzałem na tego starannie wyszkolonego żołnierza, przydzielone
go mi do osobistych posług, dziękując mu uśmiechem zadowolenia, co przyjął 
z godnością właściwą rasowemu angielskiemu służącemu. Najbardziej jednak byłem 
zaskoczony jego troskliwością o wybór dla mnie odpowiedniego stroju. Obserwowałem, 
jak z wielką uwagą pilnuje, bym jako cudzoziemiec, w jego mniemaniu nie znający być 
może angielskiego "savoir vivre’u" nie zrobił jakiegoś błędu w ubiorze. Toteż, gdy mnie 
zobaczył, w pierwszej chwili był wyraźnie zaniepokojony, czy zgodzę się ubrać w to, 
co sam podczas mej nieobecności zawczasu przeznaczył mi i przygotował. Na krok 
mnie nie odstępował strzegąc, żebym czegoś nie zaniedbał i nie zaskoczył nieodpowied
nim strojem zebranych tego dnia w kasynie wszystkich oficerów pułku kawalerii 
Gwardii Jego Królewskiej Mości.

By, akurat nic tylko zwykły czwartek zobowiązujący wszystkich bez wyjątku 
oficerów pułku do obecności w kasynie na obiedzie, lecz jednocześnie wieczór 
uroczystego powitania polskich kawalerzystów. Sami oczywiście dobrze wiedzieliśmy, 
jak w tym przypadku winniśmy się znaleźć. Lecz nasi mili, dbający o wszelkie formy 
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gospodarze woleli, jak widać, uniknąć jakichkolwiek zaskoczeń i niepewności w tym 
względzie. Przydzielony mi służący John musiał być również uprzednio dobrze 
pouczony, gdyż troszczył się o to skwapliwie.

W kasynie, po przedstawieniu się dowódcy pułku oraz zapoznaniu ze 
wszystkimi oficerami, którzy w swych ceglastoczerwonych frakach i obcisłych długich 
spodniach wyglądali nieco operetkowo, zasiedliśmy do wykwintnie, bogato srebrem 
i kryształami nakrytego stołu. Dość sztywny oficjalny nastrój trwał niemal do końca 
obiadu. Cywilna służba w normalnych czarnych frakach przy nieskazitelnej bieli gorsów 
poruszała się bezszelestnie, dostojnie obnosząc dania. Po obu stronach wewnętrznych 
drzwi sali jadalnej, dla fasonu i dekoracji przez cały czas trwania uroczystego obiadu 
stali nieruchomo dwaj dżentelmeni z założonymi z przodu rękami w białych rękawicz
kach. Dyskretnie ściszone rozmowy między najbliższymi sąsiadami przy stole nie mąciły 
kościelnej niemal, nabożnej ciszy.

Dopiero pod koniec obiadu napełniono puste dotąd kielichy. Wtedy wstał 
dowódca pułku i wypowiedziawszy słowa: "gentlemen King" - wzniósł toast na cześć 
króla i szefa pułku. Wszyscy powstali i powtórzyli słowo "King". Tą obowiązującą 
formą uroczystości zakończyła się oficjalna część obiadu.

Dopiero przy czwartej kawie, cygarach, papierosach, fajkach, gdyśmy przeszli 
do salonów na towarzyską pogawędkę, zapanował milszy, swobodniejszy nastrój.

Za to następnego dnia, podczas południowego śniadania - "lunchu", nasi 
gwardyjscy koledzy, szczególnie młodszego stopnia, używali już sobie bez skrępowania, 
jak rozbrykane na okólniku źrebięta. Znikła wyfraczona służba. Zwykłe służbowe 
mundury oraz samoobsługowy bufet z gorącymi i zimnymi daniami zmienił do 
niepoznania wczorajsze dystyngowane i sztywne postacie oraz wnętrze kasyna. Miejsca 
przy stole zajmowano dowolnie - jak kto chciał.

Nasi koledzy - angielscy ułani, podjadłszy sobie, zaczęli zabawiać się jak 
dzieci, najmniejszej nic zwracając na nas uwagi. Powyciągali przeróżne instrumenty 
muzyczne racząc nas nieskoordynowanym koncertem kociej muzyki. A że i nam nie 
wypadało się dystansować, wkrótce rozszalała się orgia dzikich kakofonii. Kawalerzyści 
wszystkich krajów - choć mają swe przeróżne narodowe tradycje, zwyczaje i fantazje - 
szybko się łączą w beztroskiej zabawie.

Któregoś dnia zawodów, już od rana czułem się niewyraźnie. Wkrótce chwyciły 
mnie bóle kamicy nerkowej, na którą cierpiałem od kilku lat. I teraz właśnie, tuż przed 
startem, zjawiła się przykra bolesność. To samo zdarzyło mi się już raz kiedyś, w 1924 
roku w Szwajcarii. Wtedy całą noc przed ciężką walką o Wielką Nagrodę Lucerny - 
którą następnego dnia wygrałem na Picadorze - wiłem się w okropnych męczarniach. 
Znałem dobrze wstępne objawy zbliżającego się ataku. I teraz w Aldershot zjawiła się 
znowu jego nieprzyjemna zapowiedź. Choć czułem się źle, mimo to nie chciałem 
rezygnować z udziału w zawodach. Na wszelki wypadek przy stadionie oczekiwał 
zamówiony dla mnie samochód pogotowia sanitarnego.
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W Londynie i Aldershot jeździłem na moim własnym Dream’ie, którego 
nabyłem za dość wysoką eenę 1000 dolarów od mego dowódcy 1. Pułku Szwoleżerów, 
pułkownika Jana Głogowskiego, Koń ten importowany z Anglii, bardzo dużej miary 
brudny kasztan, odznaczał się wybitną łagodnością i typową angielską flegmą oraz 
dobrym wychowaniem. Był doskonałym typem "huntera", tj. konia myśliwskiego pod 
każdą wagę używanego w Anglii do polowań. Nosił jednak dość ciężko, nie bardzo 
przyjemnie. Miał wytrzymały, lecz "twardy" grzbiet. Toteż, gdy zamiłowany jeździec, 
pułkownik Głogowski uległ poważnemu naderwaniu ścięgna pachwinowego, jego 
rozkosze sportowe miały się skończyć, tym bardziej jazdy na Dream’ie. Wówczas 
odkupiłem od niego tego sympatycznego smoka, wykazującego nieprzeciętne zdolności 
i dużą potęgę skoku. Z chwilą, gdy go nabyłem wszedł do czołówki naszych koni 
sportowych. Dobre wyniki, jakie osiągał pode mną w Nicei i Rzymie oraz w Londynie, 
potwierdziły pokładane w nim nadzieje. Jednakże duża masa i ciężar własny tego 
zdolnego konia, a przez to brak subtelnej, akrobatycznej giętkości, niekiedy psuły mu 
wspaniałe, w doskonałym czasie wykonane przebiegi. Jedno niebacznie wypuszczone 
w skoku kopyto, przy najdelikatniejszym jego dotknięciu, powodowało zrzucenie górnej, 
ruchomej części przeszkody. Nie znaczy to, że Dream’owi brak było ambicji. Starał się 
jak najuważniej przenosić nad przeszkodami swój olbrzymi korpus z dużym nawet 
ciężarem jeźdźca; moja 70 kg waga była dla niego drobiazgiem. Stanowczo byłem za 
lekki na tego poczciwego olbrzyma. Jak zaznaczyłem, nosił ciężko i męcząco. 
W ćwiczebnym kłusie na ujeżdżalni wytrząsał z jeźdźca mózg, nerki i żołądek. W skoku 
postękiwał jak drwal, ale dał się lubić z powodu poczciwości i przemiłego charakteru. 
Dream był szczerym, pracowitym koniem.

Kiedyś w Grudziądzu, w Centrum Wyszkolenia Kawalerii, dopasowałem mu 
raz odpowiedniego wzrostem i wagą jeźdźca. Był nim jeden z moich kolegów, instruktor 
jazdy, rotmistrz 7 Pułku Ułanów, E. Metzger. Chłop okazałej budowy, jeździec, który 
ze względu na swe zewnętrzne warunki (dużą, ponad 90 kg wagę), nie bardzo mógł - 
i nie miał na czym - sportowo się wyżywać. Dream zawsze bardzo go nęcił swoim 
w sam raz odpowiednim wzrostem, a ponadto skok na tym koniu wyobrażał sobie jako 
prawdziwą rozkosz. Toteż pragnął przeżyć na Drcamie emocje podejścia do skoku i lotu 
nad przeszkodą.

Chętnie dałem mu pokosztować. Na placu stały różne ćwiczebne przeszkody. 
Mój kolega czuł pod sobą Dream’a świetnie, choć - jak się okaże - tylko pozornie jazda 
ta pozostawała w zgodzie z dosłownym znaczeniem wiele obiecującego imienia 
wierzchowca. Koń był istotnie uważny i posłuszny każdemu skinieniu. Co tu mówić - 
był dobrze ujeżdżonym sympatycznym zwierzęciem. Dał się prowadzić lekko, bez trudu.

Po chwili jeździec najechał w galopie na jedną z przeszkód dość poważnych 
rozmiarów. Dla Drcanfa to żaden wysiłek. Odpowiednim do swego wzrostu i budowy 
wydłużonym galopem, podszedł prawidłowo i zdjął się do skoku. Jak zwykle 
stęknąwszy, uniósł się wraz z jeźdźcem. Lecz naraz olbrzymim lukiem nad przeszkodą 
popłynęły rozłączone dwie sylwetki. Wyciągnięty w pięknej, klasycznej linii skoku 
Dream, a tuż nad nim, wyprzedzając go nieco, frunął jego jeździec. Prawie jednocześnie 
obaj znaleźli się po drugiej stronie przeszkody, lecz każdy oddzielnie. Dream 
prawidłowo i pewnie lądował na swe przednie nogi, ogromnie zdziwiony, nie widząc 
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powodu, dla którego pod sporym ciężarem, który on tak lekko dźwigał do skoku, ziemia 
jęknęła tak boleśnie. Jeździec szybko pozbierał całe, na szczęście, członki. Zawstydzony 
usprawiedliwiał swój upadek, narzekając na twardy grzbiet Dreanfa, którym tak łatwo 
i niespodzianie w normalnym odbiciu wysadził go z siodła.

Cóż, mój dobry, poczciwy Dream nigdy inaczej nie pracował. Był bojowym, 
rycerskim, pancernym koniem. Samą swoją masą wzbudzał szacunek, a miał też cenną 
zaletę - nie obawiał się żadnych przeszkód, ani ruchomych, ani tym bardziej stałych.

W międzynarodowych zawodach w Aldershot brało udział 100 koni. Ja, 
startując w pierwszej połowie zawodów, podczas wspomnianego ataku nerkowego - 
miałem już na Dream’ie bezbłędny wynik. Do końca było daleko, najmniej 2 godziny. 
Bóle, na które cierpiałem od rana nasilały się coraz bardziej. Nie mogłem już dłużej 
czekać na końcowy rezultat konkursu. Zmuszony byłem również zrezygnować z jazdy 
na moim drugim koniu Zcferze. Gdy odwieziono mnie do miejscowego wojskowego 
szpitala, było około piątej po południu. Rozebrany i położony do łóżka w oddzielnym 
pokoju czekałem z niecierpliwością na jakąś pomoc. Sanitariusz natychmiast gdzieś 
znikł. Byłem pewny, że udał się po lekarza. Kamienie rżnęły mnie niesamowicie. 
W bólach przedporodowych mijały długie minuty. Nikt się nie zjawiał. Chyba 
zapomnino o mnie. Doprowadzony do kresu wytrzymałości, zaalarmowałem dzwonkiem 
szpitalną służbę. Po chwili zjawił się sanitariusz, z którym nie mogłem się dogadać 
żadnym ludzkim jęzkiem. Byłem wściekły. Przecież nie przywieziono mnie tu karetką 
pogotowia na odpoczynek. Zacząłem mu wymyślać. Wystarczyłoby z jego strony trochę 
inteligencji, by się domyślić, że cierpię, że czekam na lekarza. Wreszcie coś mu jednak 
w mózgu zaświtało, bo za chwilę wrócił z pielęgniarką, władającą nieco językiem 
niemieckim. Jakież było moje zdumienie, gdy pocieszyła mnie radą, bym cierpliwie 
czekał na dyżurnego lekarza, który właśnie o tej porze celebruje popołudniową herbatę.

A niechże was, zimne dranie, gorąca herbarta zaleje - wymyślałem w pasji pod 
adresem szpitala i jego personelu, wijąc się w potwornych bólach bez żadnej pomocy. 
Gdy wyszli zdziwieni moją niecierpliwością i brakiem poszanowania dla ich angielskiej 
herbacianej tradycji, myśli moje wybiegły na stadion, gdzie dalej toczyła się nie 
obserwowana przeze mnie walka. Naraz wszystko się we mnie uciszyło. Kilkugodzinne 
bóle ustały jak ręką odjął. Odetchnąłem, lecz jeszcze nie wierzyłem, że to już naprawdę 
koniec. Wyczulony na każde wewnętrzne szarpnięcie, chwilę jeszcze nasłuchiwałem. 
Spojrzałem na zegarek. Minęła godzina 17.30. Uradowany wyskoczyłem z łóżka. 
Oczekiwana pomoc lekarska nie była mi już potrzebna.

Szybko się ubrałem. Nie mogłem tylko znaleźć butów, by móc natychmiast 
udać się na stadion. Tam przecież rozgrywał się konkurs, w którym byłem mocno 
zaangażowany do rozgrywki moim bezbłędnym przebiegiem na DreanTie. Gorączkowo 
przeszukiwałem wszystkie kąty. Butów nie było. Zostały na wszelki wypadek podstępnie 
schowane. Widocznie we wszystkich szpitalach wojskowych na całym świecie jest 
zwyczaj zabierania chorym części garderoby niezbędnej przy ucieczce. Ogarnęła mnie 
szewska pasja na złośliwych angielskich "łapiduchów", którzy nie tylko nie pomogli mi 
w cierpieniu, lecz jeszcze idiotycznymi szykanami chcą mnie uwięzić. Zrobiłem 
piekielny alarm. Ponownie zaalarmowałem szpitalną służbę. Po chwili zjawił się ten sam 
dyżurny sanitariusz, a zobaczywszy mnie ubranego do wyjścia, bezceremonialnie rzucił 
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się iia innie, jak na wariata; siłą |>chał mnie z powrotem do łóżka. Gdy wskazywałem 
mu na moje nogi, żądając butów, udawał Greka, rzekomo nie orientując się o co chodzi. 
Sytuacja była komiczna, ale i niesłychanie irytująca. Cóż miałem robić? Pozostała mi 
tylko nasza dźwięczna mowa, której odpowiednio użyłem. Skląłem sakramenckiego 
jełopa, ile wlazło, w końcu ryknąłem: - Buty! Do jasnej cholery! Gdzie moje buty?! 
Teraz nareszcie zrozumiał. - "O yes, yes, boots, boots"- zawołał i wybiegł czym prędzej 
z pokoju.

Wkrótce w drzwiach stanął lekarz w białym kitlu w asyście pielęgniarki 
i sanitariusza z moimi butami w ręku. Z ich zaskoczonych i zaniepokojonych min 
widziałem, że istotnie mają mnie za szalonego lub chorego w malignie. Początkowo 
niepewnie, ostrożnie zbliżyli się do mnie. Lekarz mocno kalecząc język francuski chciał 
mnie uspokoić i zbadać. Z trudem udało mi się go przekonać, że jestem już najzupełniej 
zdrowy na ciele i umyśle, a do pełnego szczęścia potrzebne mi są tylko moje buty. 
Chętnie zgodził się i zadowolony, czym prędzej pospieszył do swego przerwanego 
podwieczorku.

W minutę później pędziłem, aż się za mną kurzyło, w stronę stadionu. 
Wpadłem w samą porę, by zdążyć na mającą za chwilę nastąpić rozgrywkę między 
czterema jeszcze zawodnikami o takim samym jak mój, bezbłędnym przebiegu. Czekała 
mnie przeprawa z Włochem, Francuzem, Szwedem i Anglikiem. Mój stary, doświadczo
ny luzak Bieńkowski, który podczas wielu wypraw europejskich i amerykańskich 
z zamiłowaniem wnosił swój wkład w opiekę nad końmi i ze mną przeżywał emocje 
podróży, przygód i walk sportowych, na szczęście nie odprowadził jeszcze koni do 
stajni. Jakby przeczuł, że wrócę. Chciał być świadkiem finału zawodów. Wiedział, że 
jeden z powierzonych mu koni, Dream, ma tego dnia zapewnione poważne miejsce - ale 
które? W najgorszym wypadku piąte, gdybym do rozgrywki nie stanął.

Choć byłem osłabiony, a do tego zdenerwowany przygodą w szpitalu, widok 
koni i stadionu podziałał na mnie kojąco. Odetchnąłem z ulgą. Zjawiła się energią i chęć 
upartej walki do zwycięskiego końca.

Mój niespożyty temperament i żelazne zdrowie, mimo licznych wypadków 
i poważnych obrażeń, pozwoliły mi wytrzymać niejedno jeszcze trudne w życiu 
spotkanie. Gdy poczułem pod sobą znowu sprężysty grzbiet konia, wrócił mi zupełny 
spokój. Po krótkim rozprężeniu, wjechałem na stadion, na którym w międzyczasie 
zwiększono wymiary przeszkód.

Poczciwy Dream jakby rozumiał, że mimo wszystko trzeba mi teraz z jego 
strony szczególnie dużo pomocy i uwagi. Ruszył swoim, zdawałoby się wolnym, lecz 
kryjącym przestrzeń galopem. Postękując przy każdym skoku, jak to miał w zwyczaju, 
machnął znowu lekko i bezbłędnie poważny parcours. Zadowolony z siebie, i chyba 
trochę ze mnie, nie przypuszczał, że silna konkurencja dużej klasy skoczków, jeszcze 
po raz trzeci zmusi go do walki o ostateczne zwycięstwo.

W rezultacie pierwsza nagroda przypadła w udziale znakomitemu olimpijczy
kowi, Włochowi Filipponiemu, na jednym z najsławniejszych w owym czasie koni 
świata, siwym Nasello, którego pod tym jeźdźcem (jakże wspaniale zgraną stanowili 
parę) widzieliśmy na łazienkowskim stadionie hippicznym w Warszawie. W 1936 roku, 
na olimpiadzie w Berlinie, Nasello był jednym z najpewniejszych koni, ale, niestety - 
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nic ukończył morderczego przebiegu z powodu trzykrotnej odmowy skoku (zatrzymania 
się przed przeszkód;;).

W ciężkiej dla mnie chwili Dream na ojczystej ziemi dopomógł mi wywalczyć 
dla naszych narodowych barw zaszczytne drugie miejsce w bardzo poważnej 
konkurencji elity jeźdźców i sławnych koni.

W latach następnych mój poczciwy Dream niejeden przebiegł stadion, biorąc 
godnie na siebie ciężar reprezentowania naszego jeździectwa na torach Nicei, Rzymu 
i Warszawy oraz w zimowych zawodach na okrytej śniegiem polanie u stóp Giewontu 
w Zakopanem.

W późniejszych latach, pod koniec jego kariery, nabył go ode mnie kolega, 
oficer rezerwy 1. P. Szwoleżerów, znany w krajowych zawodach, dzielny jeździec 
cywilny, Karol Wickenhagen, u którego koń ten w krótkim czasie, po zapaleniu płuc, 
padł.

Wickenhagen, zamiłowany koniarz, był właścicielem majątku Sobótka pod 
Sandomierzem, w czasie okupacji niemieckiej bardzo ofiarnie wspomagał paczkami 
żywnościowymi wielu swoich kolegów, znajdujących się w niemieckich obozach 
jeńców. Nie skąpił również wszelkiej pomocy materialnej i finansowej ich rodzinom 
w kraju.

Losy ostatniej wojny rzuciły większość naszych doskonałych jeźdźców, 
zawodników i instruktorów jazdy w najbardziej odległe strony świata. Niektórzy z nich, 
jak Michał Antoniewicz, Seweryn Kulesza, Stefan Skupiński, Władysław Zgorzelski, 
Stefan Starnawski, Michał Gutowski i Skulicz oraz inni, są do dnia dzisiejszego wysoko 
cenionymi i dobrze sytuowanymi trenerami jeździectwa za granicą. Józef Trenkwald 
zmarł po ciężkie j chorobie w Londynie, a Karol Wickenhagen znalazł śmierć jeździecką 
- zginął w wypadku łamiąc kręgosłup na przeszkodzie w Argentynie.



Milord

Po sprzedaniu w Nowym Jorku Unigena nie mogłem trafić na skoczka wysokiej 
klasy. Na wszelki wypadek, hy znowu nie wracać do kraju hez konia, zdecydowałem 
się na dość ryzykowne nabycie w Paryżu uprzednio upatrzonej francuskiej klaczy 
Papoulette. Konia tego znałem tylko z obserwacji i wyników konkursowych na terenie 
Francji. Nigdy na nim nie siedziałem.

Na kursie w wyższej szkole wojennej w Paryżu był w tym czasie jeden z moich 
kolegów, kawalerzysta i jeździec, który na mój telegram z Nowego Jorku chętnie 
przeprowadził dla mnie transakcję. Odpowiedź potwierdzającą o załatwieniu kupna 
otrzymałem już na okręcie w drodze powrotnej.

Mimo moich już wtedy wybitnych osiągnięć sportowych, byłem jeźdźcem 
młodym i muszę przyznać, że miałem nadmiar zapału i trochę talentu przy jeszcze 
stosunkowo skromnym doświadczeniu. Toteż dopiero później zorientowałem sie, że nie 
należy dobierać sobie konia, zwłaszcza wyczynowego, tylko na podstawie wyglądu. 
Trzeba koniecznie każdego samemu spróbować pod siodłem, by móc się zorientować 
w indywidualnym charakterze, w reakcjach i zachowaniu się, czy poznać ukryte cechy 
wewnętrzne zwierzęcia. Z Hawru jechaliśmy wraz z końmi do Warszawy przez Paryż. 
Tu czekało nas uroczyste przyjęcie z bankietem wydanym przez naszego ambasadora 
Chłapowskiego oraz attache wojskowego, pułkownika Juliusza Kleberga, z okazji 
odniesionych na ziemi amerykańskiej sukcesów, a w szczególności zwycięstwa 
w Pucharze Narodów. Tam też moja Papoulette poznała się z naszymi zasłużonymi 
czworonogami, z którymi udała się do Polski i tu dopiero dosiadłem jej po raz pierwszy. 
Dzielność, śmiałość i wybitne zdolności w pokonywaniu przeszkód niweczył, niestety, 
jej gwałtowny, narowisty i trudny do opanowania charakter. Naprawa tych ujemnych dla 
konkursowego konia cech w jego pełnej już dojrzałości fizycznej i psychicznej 
najczęściej nie rokuje pomyślnych osiągnięć. Przyszłość z takim współtwórcą wyczynów 
sportowych jest dla jeźdźca bardzo problematyczna, nie dająca nigdy żadnej pewności. 
Zawsze jest się narażonym na przykre niespodzianki w momencie najmniej spodziewa
nym.

Po pewnym czasie, gdy na Papoulette znalazł się chętny również uparty 
ryzykant, mój kolega z kadry jeździeckiej, rotmistrz Henryk Dobrzański ’7, z radością 
mu ją odstąpiłem, zresztą z dość dużą stratą. 1 tu trafiła kosa na kamień. Przez jakiś czas 
trwała znowu zaciekła wojna między tą parą - co tu ukrywać - podobnych narowistych 
charakterów. Henio wypociwszy z niej i z siebie sporo złości i żółci - spasował. 
Papoulette wygrała wojnę nerwów, po czym zadowolona poszła do stadniny na matkę. 
Jak się okazało, było to dla niej najwłaściwszym przeznaczeniem, dawała bowiem udane 
potomstwo.

17 W czasie najazdu hitlerowskiego i okupacji słynny dowódca oddziału party
zanckiego
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O następnym moim koniu DreanTie, o jego historii i losie wspominałem już. 
Dodać pragnę, że wydałem na niego poważną kwotę 1000 dolarów. Tylko dzięki temu, 
że za Picadora zapłacono mi ogromne pieniądze, których nie użyłem na inne praktyczne 
cele - mogłem sobie pozwolić na kilka jeszcze mniej lub bardziej ryzykownych prób 
w moich kosztownych poszukiwaniach odpowiednio klasowego utalentowanego konia.

Dla orientacji podaję, że w owym czasie, przeciętnie dobry, nie ujeżdżony 
młody koń wierzchowy kosztował w naszym kraju około 1200 złotych. Za bardzo 
dobrego konia o wiadomym obustronnym pochodzeniu (rodowodzie) i walorach 
sportowych typu tzw. myśliwskiego w wieku 4-6 lat trzeba było zapłacić nieraz kilka 
tysięcy złotych (przy stosunku 1 dolar = 8-9 złotych). Ponieważ Dream wciągał się 
w coraz poważniejsze próby, mogłem się spodziewać, że w najbliższej olimpiadzie 
w Amsterdamie w 1928 roku wezmę udział, jeśli nie na nim to na jakimś innym 
przydzielonym mi koniu z grupy sportu konnego, na co z moimi dotychczasowymi 
wynikami i kondycją miałem prawo liczyć. Sądziłem, że dając od wielu lat wkład pracy, 
nie oszczędzając zdrowia, ryzykując własne kości i wartość własnych koni dla celów 
reprezentacji naszego jeździectwa, zasłużyłem na zaopatrzenie mnie chociażby tylko 
w drugiego konia, na wypadek, gdyby jeden z moich zawiódł lub po prostu wykończył 
się w robocie. Lecz stało się inaczej.

Powierzenie kierowniczego stanowiska w grupie sportu konnego trenerowi, 
który w podległym mu zespole chce być jednocześnie współzawodnikiem, zawsze 
wydawało mi się niestosowne i bezwarunkowo szkodliwe.

Patrząc na ten od szeregu lat niezmienny, lecz - niestety - tolerowany stan, 
widziałem z bliska ujemne strony połączenia dwóch, nie zawsze dających się pogodzić 
ambitnych funkcji - kierownika i osobiście mocno zaangażowanego jeźdźca - zawodnika. 
Z tej właśnie przyczyny niektóre decyzje przydzielania jeźdźcom odpowiednich koni nie 
były szczęśliwe w skutkach, bezstronne i owocne.

Osobiście z lego okresu wyniosłem wprawdzie smutne refleksje, ale i naukę 
połączoną z niemiłym wspomnieniem. W każdym razie skłoniło mnie to tym bardziej 
do uniezależnienia się od różnych przykrych niespodzianek, jakie mnie mogły spotkać 
przy podziale tzw. reprezentacyjnych sportowych koni. Dlatego zawsze usilnie dążyłem 
do posiadania własnych koni. Już od głośnej transakcji z Picadorem, która w efekcie 
rozwiązała mi poważne trudności finansowe, byłem jednym z nielicznych naszych 
czołowych zawodników niezależnych od niczyjej łaski, jeżdżących na własnych koniach.

Kiedy tylko nadarzyła się okazja, jeszcze jeden, ostatni raz, dałem się ponieść 
nierozważnie pokusie nabycia bardzo drogiego konia na miejsce Picadora, po Papoulette 
i Dreanfic.

Za ogromną kwotę 15.000 złotych, jakiej nikt w owych czasach nie zapłacił za 
sportowego konia, nabyłem w 1929 roku od porucznika artylerii konnej Szilagy’ego 
Milorda. Koń ten pod swoim właścicielem wyróżnił się w Warszawie w 1927 roku, 
a wypożyczony porucznikowi 15. Pułku Ułanów, Gzowskiemu, odniósł duży sukces na 
IX Olimpiadzie w Amsterdamie w 1928 roku. Wchodził w skład naszej ekipy, która 
w zespołowym konkursie skoków Prix des Nations zdobyła srebrny medal (Antoniewicz 
- Redgledi, Szosland - Alli, Gzowski- Milord).
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Milord nie grzeszył nadzwyczajną urodą. Był dojrzałym koniem typu lekko 
artyleryjskiego. Brudny kasztan, wzrostu średniego o masywnej zwięzłej budowie 
i prawidłowo postawionych nogach. Normalna głowa konia półkrwi umieszczona na 
nieco krótkiej szyi była ładnie znaczona białą linią strzałki biegnącej wzdłuż czoła aż 
do górnej wargi. Owłosienie całego ciała gęste, zimową porą kożuchowate i długie, 
grzywa i ogon grube, włos twardy. Wszystkie zewnętrzne cechy raczej zimnokrwiste, 
mało szlachetnego konia. Wyróżniał się jednak wybitnym talentem skoczka o dużej 
potędze, ogromnej odwadze w pokonywaniu przeszkód, przy - niestety - nadmiernej 
nerwowości w podejściach do nich. Słabą akcję galopu wyrównywał bardzo zdecydo- 
wnym, śmiałym, potężnym skokiem, którym - pokrywając dużą przestrzeń - zyskiwał 
na czasie. Niespokojnym ogonem w czasie jazdy miotał w koło, jak wiatrakiem mniej 
lnb bardziej gwałtownie, w zależności od nastroju.

Nieprzyjemne dla jeźdźca były te widoczne objawy niewątpliwej histerii, które 
zostawiały mokry ślad na trasie jego biegu, co mu się przytrafiało niekiedy w momen
tach wyjątkowego zdenerwowania. O tych, bądź co bądź ważnych, a jednocześnie 
ujemnych stronach usposobienia Milorda dowiedziałem się już wtedy, gdy go kupiłem. 
Było to z mojej strony czyste szaleństwo, tym większe, że na tego dziwnego konia 
wydałem resztę kwoty, jaka mi pozostała po Picadorze.

Obaj startowaliśmy z dużym powodzeniem w ciągu kilku lat w Nicei i Rzymie, 
Lucernie i Spaa, w zawodach krajowych i międzynarodowych w Warszawie i zimowych 
w Zakopanem.

Milord był żelaznym, pracowitym, lecz niełatwym do prowadzenia koniem. 
Jego nieprzyjemny, pobudliwy tem|terament wymagał głębszego poznania przyczyny, 
która go podrażniała. Był zdolny do imponująco efektownych osiągnięć skoczka dużej 
klasy. Przeszkody wprost pożerał. Atakował je śmiało, zajadle, podchodząc ku nim 
niekiedy nazbyt niecierpliwie, bez należytego spokoju. Za to w samym już skoku 
zachowywał się uważnie, bardzo sumiennie i technicznie prawidłowo układając swój 
korpus. Nieprzyjemnym uczuciem dla młynowego jeźdźca była przejawiana raz po raz 
chęć wyrwania się z rąk, spod kontroli i kierownictwa podczas przebiegu i najazdu na 
przeszkodę. Milord regulowany denerwował się, co wprowadzało szkodliwy element 
niewidocznej walki, niepokoju, a stąd braku należytej u niego uwagi.

"Milordzie, stary dziwaku - mówiłem nieraz do niego, przygotowując się z nim 
do startu - zachowaj się przyzwoicie, nie rób mi wstydu, ty stary histeryku! Nie będę 
cię denerwował ani rozprężaniem, ani skokami. Pobiegasz sobie spokojnie sam na lonży 
(lince). W ostatniej chwili, gdy nas wywołają na start - wsiądę na twój wrażliwy grzbiet, 
dostaniesz jeden delikatny 'baraż' (uderzenie kijkiem w skoku po kopytach, dla pamięci) 
i wjedziemy na stadion. Tam przed sygnałem do startu będziemy stali nie ruszając się 
ani krokiem, bo wiem, że cię to niepokoi. Potem ruszymy spokojnie galopem. Jak nie 
poniosą cię nerwy, gdy będziesz patrzył na moje znaki - pozwolę ci iść tempem, które 
ci najbardziej w skoku odpowiada".

Te moje sekretne rozmowy z Milordem oraz sposób postępowania, zupełnie 
indywidualny, inny niż z każdym normalnym koniem, były do pewnego stopnia 
tajemnicą naszych udanych występów i dużych osiągnięć.
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Po Puchar Narodów do Ameryki

Od wielu lat Stany Zjednoczone Ameryki Północnej urządzają co roku wielką 
wystawę koni. W związku z nią odbywają się tam jednocześnie, na wzór Londynu, 
międzynarodowe zawody konne w formie konkursów skoków przez przeszkody.

O zawodach nowojorskich czytaliśmy tylko sprawozdania, nie wiedząc o nich 
nic dokładnie. Słyszeliśmy, że w roku 1925 brali w niej udział między innymi Belgowie 
i Francuzi. Jedni i dnidzy odnieśli wspaniałe sukcesy. Szczególnie odznaczali się 
Francuzi, którzy w roku 1925 w Nowym Jorku zdobyli wiele nagród wraz z największą 
nagrodą wojskową, tzw. Puchar Narodów.

Pierwsza wyprawa jeźdźców polskich za ocean

W 1926 po raz pierwszy na liście zaproszonych gości znalazła się Polska. 
Zaproszenie przyszło niespodziewanie, w ostatniej chwili, dzięki staraniom naszego 
posła w Waszyngtonie, p. Ciechanowskiego i generalnego konsula w Nowym Jorku, 
p.dra Gruszki.

W Ameryce dotąd niewiele wiedziano o polskiej kawalerii, naszej sztuce 
jeździeckiej i o tym, że w Polsce sport konny stał na bardzo wysokim poziomie, 
pozwalającym na zmierzenie się z najwybitniejszymi jeźdźcami świata.

Stosownie do zaproszenia, które wyraźnie określało ilość jeźdźców, koni 
i luzaków, nasze Ministerstwo Spraw Wojskowych wyznaczyło na zawody nowojorskie 
3 oficerów: mjra Toczka z 10. Dywizjonu Artylerii Konnej, rtm. Królikiewicza 
z 1. Pułku Szwoleżerów i por. Szoslanda z 2. Pułku Ułanów.

Wymienieni, oprócz mnie znajdującego się na miejscu, wraz z 9 końmi, 
z których ostatecznie 6 miało się udać za ocean (3 służyły do ostatniej chwili jako 
rezerwa), zostali wezwani do Warszawy, gdzie w 1. Pułku Szwoleżerów zaczęto 
pospiesznie trenować konie.

Niespełna 3 tygodnie, jakie mieliśmy na przygotowania to było stanowczo za 
mało. Konie nasze były zupełnie bez formy, gdyż, po wiosennych zawodach w Nicei, 
Rzymie, Neapolu, Mediolanie i waszawskich, które odbywały się w nieco późniejszym 
terminie - nie spodziewając się udziału w żadnych konkurencjach - od dłuższego czasu 
wypoczywały. Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Z jednej strony trzeba było zachować 
wielką ostrożność, z drugiej bliski termin wyjazdu naglił do pośpiechu. Nie wiedzieliś
my też nic o warunkach, w jakich odbywają się zawody w Nowym Jorku.Zc względu 
na spóźnioną porę (22-30 listopada) i na pokrewieństwo z Anglikami przypuszczaliśmy, 
że zawody w Ameryce odbywać się będą nie na otwartym stadionie, lecz pod dachem 
ujeżdżalni. Należało więc spodziewać się tego samego, co wiedzieliśmy już w Londynie 
w roku 1925, w pięknej hali pałacu sportowego Olympia.

Jak w latach ubiegłych, tak i teraz 1. Pułk Szwoleżerów udzielił nam swej 
gościny i pomocy, oddając do naszej dyspozycji najlepszą stajnię, ujeżdżalnię, 
przeszkody oraz wszelki potrzebny sprzęt.
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Wreszcie po dwukrotnej, generalnej próbie, wieczorem przy świetle, orkiestrze 
i publiczności chcąc w ten sposób choć w części otrzaskać nasze konie z nocnymi 
występami, jakie ewentualnie mogły nas czekać za oceanem zakończyliśmy krótki 
trening.

Mimo że konie nasze dalekie były jeszcze od osiągnięcia należytej formy, 28 
października wyjechaliśmy do Antwerpii, gdzie oczekiwał nas okręt "Lapland", który 
miał zabrać także drużynę francuską, belgijską i holenderską.

Poszły z nami następujące konie: Faworyt i Hamlet mjra Toczka, Jacek 
i własny Unigeno rtm. Królikiewicza, Redgledt i Morinus Szoslanda. Jeden z najlep
szych naszych skoczków Rewcliff, na którym wygrałem ostatnio w Warszawie konkurs 
prezydenta, odpadł z tej stawki, gdyż w drodze z Grudziądza do Warszawy został 
dotkliwie pokaleczony przez dnigiego konia. Po tym wypadku musiałem zabrać, 
będącego zawsze w rezerwie, bardzo trudnego i nerwowego Jacka.

Przez Zbąszyn, Berlin, Aachen, Brukselę przybyliśmy do Antwerpii na kilka 
dni przed załadowaniem na okręt.

W Antwerpii

Umieściwszy nasze konie w stajni 3. Pułku Ułanów Belgijskich dowiedzieliśmy 
się, że jesteśmy ostatnią drużyną, udającą się do Nowego Jorku. Francuzi, Belgowie 
i Holendrzy wyjechali znacznie wcześniej, chcąc zdążyć jeszcze na zawody, które 
odbywały się w Toronto w Kanadzie.

Żal nam było tej zaprzepaszczonej okazji, tym bardziej, że po długiej i ciężkiej 
podróży morskiej nasze konie mogły nieco dłużej pobyć na lądzie, wypoczywając przed 
nowojorskimi zawodami.

Francuzi i Belgowie nie pierwszy raz wyjeżdżali do Nowego Jorku. Warunki 
zawodów były im już dobrze znane, chętnie więc skorzystali z wcześniejszego wyjazdu.

W czasie kilkudniowego pobytu w Atwerpii w oczekiwaniu na okręt złożyliśmy 
wizytę generałowi komendantowi garnizonu oraz dowódcy pułku, który w podległym 
mu oddziale dał kwaterę naszym koniom i ludziom.

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

Wreszcie nadszedł ów upragniony dzień. Rano 5 listopada o godzinie ósmej 
udaliśmy się wraz z końmi do portu. Po godzinnym marszu doszliśmy na miejsce, gdzie 
na kotwicy nieruchomo stał "Lapland".

"Lapland" nie mrugnąwszy okiem połykał niesłychane ilości przeróżnych 
towarów, oczekując jakby na naszą grupę, dokoła której zgromadził się tymczasem tłum 
ciekawskich.

Hałas i zgiełk nie do opisania zdenerwował nasze konie, które niepokoiły się 
coraz bardziej, czekając na załadowanie.

95



Kręciłem się to tu, to tam, chcąc się wszystkiemu przyjrzeć. Przemierzałem 
długość okrętu, wynoszącą 240 kroków, a następnie znalazłem boks do przenoszenia 
koni na okręt.

Jest to duża, mocno okuta skrzynia, u góry odkryta, posiadająca dwie ruchome 
ściany. Konia wprowadza się w ciasny korytarzyk długości zaledwie dwóch dużych 
kroków, a następnie prędko, nim zauważy zasadzkę, zamyka się przeciwległe ściany 
skrzyni. W ten sposób koń zamknięty ze wszystkich stron nie może ruszyć się ani 
naprzód, ani w tył.

Po dokonaniu tego gromadka ludzi ładujących okręt rzuca się na klatkę i ze 
wszystkich stron krępuje pasami biedne, oszukane, drżące ze strachu zwierzę.

Po chwili wszyscy odskakują. Naprężone liny elewatora unoszą powoli w górę 
chwiejącą się klatkę. Wystraszone zwierzę na próżno szarpie się, chwytając w komiczny 
sposób w rozkołysanej klatce równowagę. Wychylony łeb i wystraszone poczciwe oczy 
patrzą z żalem, szukając u ludzi ratunku.

Widocznie podróż taka do przyjemności końskich nie należy, gdyż stary wyga 
i doświadczony podróżnik amerykańskiego pochodzenia, Jacek, który poszedł na 
pierwszy ogień, nie dawał się w żaden sposób namówić ani skusić pachnącym sianem 
do przejścia zdradliwego korytarza, zmieniającego się w więzienie. Nie pomogły 
delikatne słowa zachęty, ani ostrzejsze odwoływania się do jego końskiej inteligencji. 
- Jacuś, Jaciś, Jacenty, właźże, cholero jedna! - prosiliśmy go grzecznie.

Nic nie pomogło. Niemy zwierzak, szelma Jacenty, czterema nogami zarył się 
w ziemię, łeb zadarł w górę, jedno ślepie wystawił na klatkę, a drugie, białe z przeraże
nia, na majora Toczka, który rozgniewany uporem zwierzęcia starał się przez swe 
binokle, jak przez chińskie okulary, wywrzeć hipnotyczny wpływ na Jacka. W końcu 
po długich zabiegach, owinięciu głowy derką, we|x:hnęliśmy Jacentego do klatki. Dalej 
już spokojnie poddały się tej operacji: Unigeno, Hamlet, Faworyt, Morinus i Redgledt. 
Na okręcie urządzono naszym koniom dość wygodne boksy. Dostały torf na ściółkę 
i doskonałe siano na zakąskę. Nasi luzacy w mig się urządzili i rozkwarterowali.

Rozejrzawszy się, czy wszystko jest w porządku, wyszliśmy na pokład. Do 
odjazdu została nam niecała godzina.

Kilka kartek, wydartych z notesu, zawiadamiających o załadowaniu na okręt 
i o tym, że za chwilę opuszczamy staiy kontynent, pisane w pośpiechu słowa 
pożegnania i pozdrowienia wysyłamy już w ostatniej chwili. Nagle "Lapland" obudził 
się. Zadrgało jego nieruchome cielsko i z wolna zaczęliśmy oddalać się od przystani.

Na okręcie

Długo jeszcze staliśmy na pokładzie żegnając Starą Ziemię, pełni osobliwych 
emocji, ciekawi pierwszej zamorskiej wyprawy i tego, co nas tam spotka.

Skoro znikła nam z oczu Antwerpia, nasze zainteresowania zostały siłą faktu 
skierowane na sprawy życia okrętowego . Więc najpierw konie, do których zeszliśmy 
na spód okrętu. Zachowywały się normalnie w ciasnych, obitych materacami boksach. 
Pasy zabezpieczające luźno zwisały im pod brzuchami. Następnie udaliśmy się do sali 
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restauracyjnej, zapełnionej dużą ilością na ogół słabo obsadzonych stolików. Interesowali 
nas ludzie, wśród których mieliśmy S|>ędzić szereg monotonnych dni dość uciążliwej - 
jak się okazało - podróży. Rozglądając się po sali szukaliśmy interesujących postaci 
rodzaju raczej żeńskiego. Nasz "Lapland" był niestety starym, dość zużytym pudłem 
o wygodnych wprawdzie, obszernych kabinach, z podziałem na trzy kategorie klas, tj. 
I, I i III, ale niczym nie przypominającym modnych, luksusowych pływających hoteli. 
Szanse nawiązania atrakcyjnych znajomości topniały, choć chęć urozmaicenia podróży 
i znalezienia miłego towarzystwa tliła się nadal.

Padła więc propozycja przejrzenia znajdującej się na naszym stole listy 
pasażerów, na której postanowiliśmy szukać nazwisk polskich podróżniczek, udających 
się tym samym okrętem do Ameryki.

Toczek, mimo że najpoważniejszy z nas i artylerzysta, poniesiony gorącym, 
prawie kawaleryjskim sentymentem do płci pięknej, zastrzegł z miejsca, że pierwszą 
znalezioną na liście Polkę "rezerwuje dla siebie". Nikt z nas nie protestował. Przypadło 
mu to pierwszeństwo z wieku i stopnia. Ja natomiast, choć pod tym względem nie 
należałem do najskromniejszych, jednak jako projektodawca tej loterii nie mogłem 
zastrzec sobie drugiej lokaty, którą z góry odstąpiłem Szoslandowi, godząc się wziąć 
udział w losowaniu jako trzeci. Taki, z góry ustalony, podział zdobyczy dał w rezultacie 
następujące wyniki.

W pierwszej klasie - poza obcymi nazwiskami przeważnie angielskiego 
pochodzenia - nie znaleźliśmy ani jednego polskiego. Nie dając za wygraną, coraz 
bardziej pewni na otwartym morzu swej swobody (wszyscy byliśmy wtedy już żonaci) 
postanowiliśmy sprawdzić listę pasażerów drugiej klasy. Osobiście nigdy nic nie miałem 
przeciwko podróżującym średniakom, wprost przeciwnie, bardziej odpowiadały mi 
umiarkowane demokratyczne stosunki między ludźmi oraz icłi przeciętna stopa życiowa.

W drugiej klasie był już znacznie większy ścisk, a zatem i więcej szans na 
zrealizowanie naszego konkursu przygód. Pierwsze niewątpliwie polskie nazwisko, 
należące do nieznanej nam jeszcze pani Katarzyny Jajko (autentyczne nazwisko, jak 
naszego luzaka - Żygała) pochodzącej z Nowego Sącza - bo i to było zaznaczone na 
liście - nie budziło najmniejszych wątpliwości, że jego właścicielka jest naszą rodaczką.

Michał z zadowoleniem przyjął szczęśliwy dar losu. Polskie Jajko - jak się 
wkrótce okazało - był świeże i dość znacznych rozmiarów, tak że można nim było od 
biedy nasycić pierwszy okrętowy głód.

Następną osobą płci nadobnej pochodzenia nie całkiem polskiego - która z kolei 
przypaść miała Szoslandowi - była, więcej niż korpulentna, pani z Białegostoku. To 
Kazia trochę zaskoczyło. Skrzywił się i jakoś stracił ochotę do realizowania zaprojekto
wanej przygody.

Ja miałem największego |>echa, bo nie tylko, że nic mnie już ciekawego nie 
czekało ani w drugiej, ani w trzeciej klasie, ale jeszcze na dodatek ogarnęła mnie 
zupełna niemoc. Bardzo niespokojne morze wybiło mi z głowy wszelkie płoche myśli 
i nadzieje na jakąkolwiek romantyczną przygodę.

Omijając spotykane pasażerskie i towarowe statki wypłynęliśmy na Morze 
Północne. Następnie biorąc kierunek zachodni, znaleźliśmy się w kanale La Manche, 
płynąc wzdłuż brzegów Anglii.
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Drugiego dnia rano przystanek w pobliżu angielskiego portu Southampton. 
Zmiana kilku pasażerów, po czym prosto na południe ruszamy do francuskiego portu 
Cherbourga, dokąd przybywamy tegoż dnia późnym wieczorem. Korzystamy z tego 
wysyłając ostatnie listy, gdyż następne będzie można wysłać dopiero z Nowego Jorku, 
a nim to nastąpi i zanim dojdą one do Polski, miną dobre trzy tygodnie, a może 
i więcej.

Po godzinnym postoju "Lapland" całą parą rusza na zachód, wypływając na 
pełny ocean. Europa ginie nam z oczu; przed nami do przebycia 3070 mil angielskich, 
czyli około 5500 kilometrów wodnej przestrzeni.

Trzeciego dnia rano z pokładu widziałem już tylko dookoła wodę, nad sobą 
zachmurzone niebo i duże stado mew.

Po śniadaniu zajrzałem do koni.
- Co słychać chłopcy? Jak konie? - zapytałem, wchodząc do naszej okrętowej 

stajenki.
- Dobrze, panie rotmistrzu, tylko Żygała już ... leży.
W samej rzeczy, luzak Szoslanda, starszy ułan Żygała pokazał, co to nomen 

omen.
Reszta gospodarowała jak u siebie w domu, a mając niemałe doświadczenie 

podróżnicze, nasi chłopcy rozkwaterowali się na dobre, Rej między nimi wodzi mój 
luzak, starszy szwoleżer Bieńkowski, jako że już niejedno widział i z niejednego pieca 
jadł chleb. Gdzie on już nie był; od czterech przeszło lat, co roku jeździł ze mną na 
wszystkie międzynarodowe zawody konne, gdzie tylko Polska była reprezezentowana. 
Nawet na audiencji u papieża miał szczęście być dwa razy.

Sprawdziwszy stan koni, które wcale nie wyglądały na morskich podróżników, 
pobiegłem szybko 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 dusznej, skrzypiącej kajucie, wywlokłem 
się wreszcie na górny, kryty pokład. Zastałem tu cały szpital. Mnóstwo leżaków, 
a w nich prawie wszystkich pasażerów pierwszej klasy, wymęczonych, bladych, 
przykrytych pledami. Chwiałem się na nogach jak trup na urlopie, więc i mnie do tej 
kompanii przejęto.

Toczek i Szosland jakoś nic sobie nie robili z morskiej choroby, a w każdym 
razie nie przyznawali się do niej.

Konie początkowo czuły się nieźle, jednak w czasie dwudniowej niepogody, 
która przypominała mi burzę z czytanych opisów, niektóre szkapska straciły apetyt. 
Stojąc na szeroko rozstawionych nogach, przeciwstawiały się gwałtownym odchyleniom 
okrętu, którym fale rzucały raz po raz jak zabawką.

W tym czasie, leżąc schorowany na pokładzie okrętu, wodziłem błędnymi 
oczyma po szerokim oceanie, myśląc o szalonej wyprawie dzielnego Kolumba, który 
z uporem maniaka i niezwykłą energią szukał nowej, nieznanej nikomu ziemi.

Siódmego dnia podróży dość niska dotychczas temjjeratura nagle się podniosła. 
Zrobiło się zupełnie ciepło - prawie duszno. Jak powiew afrykańskiego sirocco działał 
ciepły prąd Golfstromu, który przecinając, mijaliśmy o około 50 km leżącą na północ 
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Nową Funlandię. Jednocześnie zjawiły się nad nami, dawno na morzu nie widziane - 
pierwsze zwiastuny niedalekiej ziemi - mewy.

Z niecieqiliwością wyczekując końca morskich "przyjemności" i okrętowych 
nudów, co dzień w południe oglądaliśmy na mapie zakreśloną przez kapitana okrętu 
przebytą w ostatnich 24 godzinach drogę.

Do koni schodziliśmy po kilkanaście razy dziennie, oglądając ich nogi 
nabrzmiałe od ciągłego niewygodnego stania i braku mchu, masując im ścięgna i całe 
ciało, chcąc w ten sposób pobudzić cyrkulację i dopływ krwi. Były to dla nas 
najważniejsze i najmilsze zajęcia.

Nowy Jork

Po 10 dniach morskiej podróży i gwałtownego kołysania, w czasie którego nie 
wiem co robiłbym z nudów, gdyby mnie w swe objęcia nie wzięła morska choroba, 15 
listopada spokojnym nareszcie morzem podpływaliśmy do lądu.

Był wczesny ranek. Z dala rysowały się na horyzoncie ciemne, w mgłę spowite 
kontury ziemi.

Nim nas jednak wpuszczono w gościnne, lecz niezbyt chętnie dla cudzoziem
ców otwierające się podwoje najszczęśliwszego na świecie kraju, okręt nasz zatrzymał 
się z należnym szacunkiem w odległości armatniego strzału przed Nowym Jorkiem.

Wszystko, co żyło wyległo na pokład. Wschodzące słońce odbijało się 
w morzu, znacząc na wodzie swój ślad. Nowa Ziemia stawała się coraz bliższa, coraz 
widoczniejsza.

Ameryka! Kraj kontrastów; miliarderów i ubogich, drapaczy i slumsów, 
wspaniałych pomysłów, cudownych wynalazków i urządzeń. Kraj, który we wszystkim 
chce być pierwszy. Kraj kolosów i jeszcze większych cyfr.

Przed przybyciem do doków portu zajął naszą uwagę zegar olbrzym, też 
największy na świecie. Jadąc dalej minęliśmy Pomnik Wolności.

W zbitej gromadzie po mniejszych dwudziesto-, trzydziestopiętrowych 
"drapaczy nieba", już w samym sercu Nowego Jorku, największego miasta, mającego 
najliczniejszą ze wszystkich miast świata ludność, widać gmach niezwykłych rozmiarów, 
liczący ni mniej, ni więcej tylko 56 pięter. A więc najwyższy (w tym czasie) na globie 
budynek mieszkalny.

W Ameryce po zejściu z okrętu powitał nas sekretarz polskiego konsulatu.
Nagle zjawił się - jak spod ziemi - korespondent jakiegoś dziennika, pytając czy 

jesteśmy oficerami polskimi, przybywającymi na konkursy. Jednym z pierwszych pytań, 
jakie nam zadał, było:

- Jakiej wartości są konie panów?
Oczywiście zmyśliliśmy zaraz fantastyczne, zawrotne cyfry w dolarach, gdyż 

nie chcieliśmy wybijać się skromnością, która tu, w Ameryce, ma kurs najgorszy.
Nasze konie miały ujrzeć światło dzienne dopiero o godzinie czternastej. 

Udaliśmy się przeto do hotelu na śniadanie.
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Hotel Baltimore, leżący w sercu Nowego Jorku, bo tuż przy słynnej 5. Avenue, 
tj. w najbogatszej i najbardziej eleganckiej części miasta ma 22 piętra i 150 pokoi, 
każdy z łazienką. Wcale niczego sobie "drapaczyk nieba". Winda z szaloną szybkością 
wynosi na 18 piętro. Wyjrzawszy przez okno dostałem zawrotu głowy. Po śniadaniu 
udaliśmy się do portu.Tu stał już samochód - karetka, a w niej 3 nasze konie gotowe 
do przewiezienia do stajni.

Biedne koniska były zupełnie zrozpaczone! Ledwo je po 10 dniach na chwilę 
wydobyto na światło dzienne z czeluści od tylu dni kołyszącego się więzienia, 
a natychmiast zapchano je z powrotem do jakiejś ciemnej budy. Na szczęście podróż do 
stajni trwała tylko 20 mniut.

W końcu zatrzymaliśmy się przed dużym budynkiem. Konie, zupełnie mokre 
ze zdenerwowania, wyskakiwały z auta jak szalone, a poczuwszy stały grunt pod nogami 
rżały radośnie z zadowoleniem, zadzierając ogony.

Po równi pochyłej pokrytej karbowanym gumowym dywanem, udały się nasze 
zacne czworonogi aż na 23 piętro tego dziwnego domu. Tam oczekiwał je zasłużony 
odpoczynek w wygodnych boksach. W stajni zastaliśmy już konie Holendrów 
i Hiszpanów. Tym ostatnim w czasie podróży morskiej padł jeden z 6 transportowanych 
wierzchowców. Spuścili go do morza.

Budynek, w którym ulokowano nasze konie, tzw. Dumland Riding Academy 
jest prywatnym tatersalem i w danej chwili mieści na piętrach i w podziemiach około 
300 wierzchowych koni. W ujeżdżalni, znajdującej się na parterze i wspaniale 
urządzonej, zastaliśmy wielką ilość amatorów konnej jazdy. Co dzień od godziny 8 rano 
do 10 wieczór panuje tu niesłychany ruch. Jedne konie przychodzą odrabiać swoją 
godzinę, inne już po pracy wychodzą krętymi korytarzami same udając się do swych 
stajen znajdujących się na różnych piętrach. Jeźdźcy płci obojga - panie, panowie, starzy 
i młodzi, dzieci, nauczyciele konnej jazdy i służba stajenna - wszyscy bez względu na 
wiek zajęci są koniem. Jednych zmusza do tego obowiązek, drugich ciągnie zamiłowanie 
do sportu i przyjemność, inni jeszcze, a jest ich dość liczna gmpa, uprawiają jazdę 
konną na skutek zaleceń lekarzy.

W oszklonych lożach publiczność przypatruje się jeżdżącym lub oczekuje swej 
lekcji. Obok biuro, magazyn z wystawą siodlarską i restauracją. U góry dookoła 
ujeżdżalni balkon z kilkoma rzędami krzeseł i orkiestra przygrywająca od rana do 
wieczora.

Następnego dnia, na godzinnym rannym spacerze, obserwując mchy naszych 
koni, prowadzonych w ręku przekonaliśmy się, że w podróży zbytnio nie ucierpiały. 
Jedynie Morinus bardziej zesztywniał.

Poranne dzienniki w rubryce sensacji dnia doniosły o sprowadzeniu z Indii 
białego słonia, mającego wziąć udział w filmie, oraz ... o przybyciu na konkursy 
polskich jeźdźców. Około południa udaliśmy się do sekretariatu wystawy celem 
zasięgnięcia informacji o konkursach hippicznych. Głównie interesowała nas lista 
przyszłych współzawodników, 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, jednym słowem dokładny 
program zawodów i organizacja. Będąc jeszcze w kraju, kiedy nie mieliśmy żadnych 
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szczegółów o nowojorskich zawodach przypuszczaliśmy, że na ziemi amerykańskiej 
możemy spotkać coś podobnego do londyńskiej Olympii. Po wejściu do sekretariatu 
oczom naszym ukazał się obraz, który wyjaśnił od razu od tylu dni dręczącą nas 
zagadkę. Oto naprzeciwko wejścia uderzyła nas swoimi rozmiarami wspaniale 
udekorowana fotografia, przedstawiająca piękną arenę londyńskiego pałacu sportowego 
Olympia.

Jeden rzut oka i byliśmy już całkowicie zorientowani.
Naszymi rywalami w konkursach wojskowych miały być następujące drużyny: 

Francja, Belgia, Hiszpania, Holandia, Stany Zjednoczone i Kanada.
Gdy zapytaliśmy o rodzaj przeszkód i czy stosowane są takiety l8, odpowie

dziano nam: "Wszystko zupełnie jak w Londynie, nawet przeszkody do Nowego Jorku 
sprowadzono stamtąd".

18 Cienkie drewniane listewki układane na przeszkodzie, stanowiące jej górną część, 
która za najlżejszym dotknięciem spadając daje jeźdźcowi punkty kanie. W owym czasie 
takiety stosowano tylko w Anglii, Ameryce i Irlandii.

Zatem całkowicie skopiowano Olympię, nawet format programu i czas 2 minuty 
na przebycie każdego parcoursu, wprowadzono taki sam.

W przeddzień zawodów wieczorem udaliśmy się na zwiedzanie i badanie terenu 
walki, miejsca naszych przyszłych utrapień.

Madison Sąuare Garden

Pałac sportowy Madison Square Garden znajduje się w centrum Nowego Jorku 
w pobliżu Broadway’u. Jest to ogromny - jak zresztą wszystko w Ameryce - budynek, 
w którego olbrzymich murach urządzane są wszelkiego rodzaju imprezy: pokazy, 
wystawy i przeróżne widowiska.

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

Na dużej przestrzeni, dookoła wzniesionej na środku niewielkij arenki, 
ustawione są krzesła, dalej znajdują się trybuny, a oprócz nich ze wszystkich stron loże, 
balkony i piętra, mogące pomieścić około 18.000 widzów.

Marmurowa, gładka, mierząca 40 na 90 kroków arena, w formie elipsy jak za 
dotknięciem różdżki czarodziejskiej zmienia swój wygląd w ciągu niespełna kilku 
godzin. Zależnie od potrzeby, staje się raz wspaniałym torem kolarskim, kiedy indziej 
miękką ujeżdżalnią przystrojoną w przeszkody, zieleń i kwiaty. Tu odbywają się również 
zawody tenisowe i hokejowe, a najczęściej walki bokserskie. Tu podziwiano Zuzannę 
Lenglen, tu biegał Nunni i Ritola. Tu padł niejeden tytuł bokserskiego mistrza, tu 
wreszcie wobec zdumionych tysięcznych tłumów amerykańskiej, niezwykle sportowej 
publiczności, miały po raz pierwszy pojawić się polskie konie i mundury.

Dowiadujemy się, że jedna noc wystarczy, by z zapełnionej trybunami oraz 
nielicznymi krzesłami twardej areny, urządzić wyśmienity, miękki tor konkursowy.
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- Jutro rano między godziną 6 a 7.30 panowie będą już mogli przejechać tutaj 
swoje konie - objaśnia nas jakiś dżentelmen. Uspokojony, a jednocześnie zdumiony 
ogromem pracy, jaka ma być w ciągu jednej nocy z iście amerykańskim pośpiechem 
wykonana, poszedłem dalej obejrzeć stajnie, do których na czas konkursów mieliśmy 
sprowadzić nasze konie, ulokowane dotąd na trzecim piętrze w Dumland Riding 
Academy.

W Madison Square Garden znajduje się około 200 wygodnych boksów, 
w których każdy koń oddzielnie, nie uwiązany, może swobodnie się poruszać.

Taka sama jak na arenie kamienna podłoga jest tu pokryta warstwą żwiru 
i torfu. Korytarze wysłane są grubymi dywanami koloru ziemi, by koń idąc nie pośliznął 
się i nie uległ wypadkowi. W ogromnych szklanych butlach przygotowana jest dla koni 
woda o temperaturze stajennej.

Zaczęły mnie nęcić stojące na boku przeszkody, więc poszedłem się z nimi 
zapoznać.

Przypuszenia moje sprawdziły się co do joty. Przeszkody były nie tylko 
podobne do londyńskich, lecz - jak nas w tutejszym biurze z dumą informowano - 
zostały nawet wykonane w londyńskiej Olyntpii i stamtąd jako niedościgły wzór 
doskonałości, sprowadzone do Nowego Jorku.

Jest to jeden jeszcze dowód, że Amerykanie o sporcie przeszkodowym, zwanym 
u nas konkursowym, mieli inne niż na zachodzie Europy pojęcie. Skoro nie tylko 
wykorzystali, lecz najdokładniej skopiowali cyrkowe wzory angielskie.

- Trudno. Nie we wszystkim możecie imponować starej Europie - pomyślałem 
sobie, gdy wtem oko moje padło na znienawidzoną, dobrze mi znaną z zeszłorocznych 
konkursów, przeklętą londyńską bramkę, która nam Polakom, tyle sprawiła nieprzewi
dzianych trudności. Zakląłem brzydko i nawymyślawszy jej od angielskich chorób 
poszedłem przywitać stojący na boku, sympatyczny szary murek, a obok niego zieloną, 
pachnącą "hurdę", tj. żywopłot. Obie te przeszkody, chociaż nieraz wysokie, jednak na 
ogół łubiane są i przez nas, i przez konie. Na zielonej burdzie można robić różne 
kombinacje, a wszystkie są przyjemne. Jest to przeszkoda, którą zwykle stawia się jako 
pierwszą w parcoursie, by naturalnym i miłym jej widokiem zachęcić konia do skoku. 
Z hurdą jak z młodą niewiastą - zawsze przyjemnie się spotkać. Dla nas, bractwa 
koniarzy - skoczków, są pewne przeszkody, na które lubimy patrzeć. Gdy ujrzymy taką, 
będziemy się jej przyglądać długo, ze wszystkich stron, miłośnie uśmiechając się do 
niej, by wreszcie dać się porwać namiętnej pokusie brania jej przy każdym spotkaniu.

A więc jutro rozpoczynamy bal, oby był przyjemny.

Dzień zawodów

Gdy w dniu rozpoczęcia konkursów o godzinie szóstej rano weszliśmu do 
Madison Square Garden, oczom naszym przedstawił się widok, podobny do dobrze nam 
znanej londyńskij Olyntpii.

Kamienną posadzkę pokryto warstwą ziemi, trocinami i torfem. Dookoła areny 
ustawiono w koszach zieleń oraz kwiaty, które ożywiały niezbyt ładne w konstrukcji, 
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ponure wnętrze budynku. Dookoła areny loże, za nimi 14 krzeseł, a wyżej jeszcze na 
dwóch piętrach również po kilkanaście rzędów miejsc. U góry żelazna konstrukcja dachu 
oraz nagie, niczym nie ozdobione szare żelazobetonowe balkony i filary. W sumie dość 
monotonna całość. Obszedłem wszystkie możliwe zakamarki tego budynku, na próżno 
szukając oddzielnego miejsca niezbędnego do rozprężenia koni. Rozprężenie oznacza 
rozruszanie konia, który wprost ze stajni wzięty pod jeźdźca ma przygotować się do 
większego wysiłku. Każdy, kto rozumie pracę mięśni konia, wie, że w jeździectwie bez 
rozprężenia - podobnie jak bez rozgrzewki w lekkiej atletyce - nie powinno się 
wymagać od żywego organizmu od razu gwałtownego wysiłku.

W Europie organizatorzy zawodów konnych przygotowują odpowiedni kawałek 
terenu, zaopatrzony w kilka przeszkód, gdzie można tuż przed konkursem konia 
rozprężyć. W kwitnącej sportami Ameryce takiego miejsca nie było.

W ogóle w organizacji całej imprezy przeważał na każdym kroku element 
cyrkowo-finansowy.

Dla naszych koni, przyzwyczajonych do racjonalnego treningu, niemożność 
rozprężenia stanowiła bardzo poważne utrudnienie. Wobec braku odpowiedniego terenu 
pozwolono wszystkim zawodnikom na codzienne treningi rano między godzinami 6 a 7 
na tej samej arenie, na której miały się odbyć zawody.

To znowu było coś niespotykanego w Europie, gdzie pod groźbą dyskwalifi
kacji na cały czas konkursów nie wolno konia wprowadzić na tor konkursowy. 
I słusznie, gdyż konkurs hippiczny jest sprawdzianem posłuszeństwa i przygotowania 
do przebycia nieznanego terenu z przeszkodami. Gdy jest inaczej, zawody mijają się 
z celem, stając się tylko kosztowną, cyrkową zabawą. Co kraj - to obyczaj.

Wprowadziliśmy więc nasze konie na arenę, gdzie już panował hałas, 
zamieszanie i niemożliwy bałagan. Kilkudziesięciu jeźdźców różnych narodowości wraz 
z tutejszymi dżentelmenami, amazonkami i służbą stajenną amerykańskich miliarderów 
skacze na wszystkie strony nie pilnując żadnej kolejności.

W południe udaliśmy się na śniadanie wydane dla uczestników zawodów przez 
pana Johna Bowmana, prezesa National Horse Show Association of America Limited. 
W bogatej sali hotelu Baltimore przy stole ustawionym w podkowę zasiadło z górą 200 
osób z prezydentem Nowego Jorku, panem Jamesem Walkerem na czele. James Walker, 
człowiek młody i dość bogaty nie wstydzi się bynajmniej tego, że kilkanaście lat temu, 
na ulicach największego w świecie miasta, którego obecnie jest szanowaną głową, 
sprzedawał gazety. Wspominał nawet o tym w swym przemówieniu.

W owych czasach konsumpcja napoi alkoholowych na terenie tego wielkiego, 
pełnego swobód kraju była zabroniona ustawą prohibicyjną. Mimo to, a może raczej 
właśnie dlatego, pito tam dużo drogich, pochodzących ż przemytu trunków.

Jakoż na stole stało sporo butelek z etykietą: "Apollinaria Minerał Waler" - 
woda mineralna. Nalano nam jej po pełnym dużym kielichu. Owa złotego koloru woda 
mineralna dziwnie przypominała mi smak angielskiej whisky czy też naszej poczciwej 
żytniówki. Zdumiony sądziłem, że jestem w błędzie.

Spojrzałem na swoich sąsiadów Holendrów, których znam dobrze jako ludzi 
mających wyraźny wstręt do ... wody. Lecz tu naraz zaszła jakaś dziwna zmiana. 
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Apollinaris znikała przeraźliwie szybko, a tylko stojące przed moimi sąsiadami puste 
butelki świadczyły o ich wielkim pragnieniu.

Dobra ta "mineralna woda", działając zbawiennie na żołądek, rozpromieniła 
wnet oblicza wszystkich gości, szczególnie zaś gospodarzy, którzy głośno reagowali 
śmiechem słuchając świetnej sportowo-polityczno-humorystycznej mowy prezydenta 
Nowego Jorku.

Zawody

Wieczorem pierwszego dnia zawodów, na godzinę przed rozpoczęciem 
konkursu wpadamy na arenę obejrzeć cały parcours i "powąchać" przeszkody, co zwykle 
czynimy nim wsiądziemy na konia, oglądając uprzednio trasę przebiegu. Każdy z nas 
pozornie spokojny podchodził z wolna do pierwszej przeszkody, którą był połowy płot, 
zwany z włoska stacjonatą. Następnie pociągnęły mnie ku sobie stojące w szeregu trzy 
przeszkody ustawione w odległości ośmiu kroków, jedna za dnigą. Każda z nich 
składała się z trzech drążków zawieszonych wysoko nad ziemią w płaszczyźnie 
pionowej jeden tuż pod drugim. Paskudna rzecz. Tego rodzaju wisząca pionowa 
przeszkoda nie posiadająca spodu, jest dość trudną pułapką dla konia. Następnie po 
zakręcie na przekątnej spotkałem u szczytu bardzo wąski mur, a o parę kroków za nim 
z podłoża stadionu wyrastał zielony żywopłot schowany w szerokim oxerze. Na zakręcie 
w lewo, na krótkiej ścianie ujeżdżalni stała znowu nie bielona naturalna stacjonata, 
a dalej bardzo szeroka, potrójna pochyła triplebarre o znacznej wysokości. Wreszcie 
bielony parkan, a za nim ostatnia, będąca przeszłego roku naszą zmorą, londyńska 
bramka. Na każdej z przeszkód leżały cieniutkie takiety. Strącenie całej przeszkody lub 
tylko jednej jej części przednimi nogami było karane czterema punktami, tylnymi 
dwoma, a wyłamanie lub odmowa skoku tylko jednym punktem karnym.

Wszystkie przeszkody miały z boków odkosy zabezpieczające jeźdźca w dużej 
mierze przed wyłamaniem, tj. wyminięciem przeszkody przez nieposłusznego konia. Dla 
jeźdźca jest to |)ewnego rodzaju pomocą w wypadku, gdy ma trudności w odpowiednim 
naprowadzeniu konia na przeszkodę. Dla nas pomoc ta była raczej zbyteczna.

Wysokość przeszkód wynosiła od 140-160 cm, a na przebycie całego przebiegu, 
wynoszącego nie więcej jak 400 m, przeznaczono 2 minuty, tym samym szybkość 
przebiegu i skoku nie miała wprost żadnego znaczenia, gdyż nawet kłusując osiągało się 
normę czasu. I znowu przypomniała mi się londyńska Olympia, którą tu usiłowano 
dokładnie skopiować. Katalog, podział na "classy", przeszkody, takiety, nagrody, nawet 
normę czasu wprowadzono tę samą. Lecz gdy o godzinie ósmej wieczorem rozpoczęto 
konkurs, zabrakło angielskiej rutyny, punktualności i porządku. Techniczna organizacja 
okazała się znacznie gorsza. Przede wszystkim brak dziennego szczegółowego programu, 
według którego jeźdźcy mają z góry ustaloną kolejność wyjazdu, dawał się bardzo we 
znaki. Nie wiadomo było kiedy kto ma wyjechać, kiedy siodłać konia, na kiedy jego 
i siebie przygotować. Stąd przy bramie prowadzącej na arenę stale panował tłok i po 
kilkunastu jeźdźców wyczekiwało swej kolejki. Do porządku nie przyczyniała się też 
miejscowa służba przedsiębiorstwa Madison Square Garden, która do cudzoziemskich 
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oficerów odnosiła się nader nonszalancko. Każdy koń otrzymywał białą tabliczkę 
lekturową z numerem, którą jeździec przed wyjazdem umieszczał na swoich plecach lub 
zawieszał za pasem. Zamiast zawiadomienia publiczności świetlnymi lub innymi 
znakami, ogłaszano numer jeźdźca przez tubę, co cudzoziemcowi słabo znającemu język 
utrudnia orientację. Karne punkty i wyniki poszczególnych jeźdźców też nie były 
publicznie podawane. Jednym słowem techniczna organizacja szwankowała. Za to 
dopisywała publiczność. Panie w wieczorowych strojach, panowie w smokingach 
zapełnili wszystkie loże i droższe miejsca. Wyżej, w tańszych rzędach aż po sam dach 
czerniła się w zbitej ciżbie przeciętna amerykańska publiczność. Rozpoczął się konkurs. 
Po każdym udanym skoku konia zrywała się burza oklasków. Jedne subtelne, delikatne, 
płynące z pięknych, wypielęgnowanych rączek urodziwych Amerykanek, jak pocałunki 
muskały twarz i ucho jeźdźca. Przygłuszały je inne, mocniejsze, męskie, jak gdyby 
poufale klepiące jeźdźca po ramieniu. Wreszcie niesamowity gwizd galerii, oznaczający 
najwyższy zachwyt szarej publiczności amerykańskiej, spadł na nas przeraźliwym, 
końcowym akordem zadowolenia zachwyconych widzów.

Lecz wytłumacz ten - na szczęście nie stosowany w Europie - zwyczaj koniowi, 
któremu wydaje się, że gmach cały wali się na niego, że za chwilę stanie się coś 
okropnego, przed czym chciałby się schronić. Kto wie co w takich chwilach na małej 
arenie Madison Sąuare Garden, roić się może we łbie biednego konia nie przyzwycza
jonego do nocnych cyrkowych występów w tego rodzaju warunkach. Wszystko może 
mu przyjść do głowy, tylko nie spokój i skupienie, od których w dużej mierze zależy 
wykonanie pewnego, bezbłędnego skoku.

A tu na każdej przeszkodzie leży złośliwa takieta, przyczajona, czekająca 
dotknięcia, by cicho i lekko jak piórko spłynąć na ziemię i odbić się czernią połowy 
punktu karnego na arkuszu sędziego. Na taką przeszkodę jadę wolno i ostrożnie, jak lis 
skradający się do skoku i skaczę przez nią z lękiem, bojąc się jak zarazy dotknięcia 
takiety. Jakże inaczej zachowuje się jeździec w terenie lub na odkrytym torze na 
konkursie zbliżonym choć w części do warunków naturalnych. Tam panuje ruch i życie, 
rozmach, tempo, szybkość, podczas gdy tu kładzione na przeszkody takiety czynią 
jeźdźca do przesady ostrożnym, zmuszają do wyliczania niemal każdego skoku, co 
można zastosować niekiedy z dużym powodzeniem jadąc w zwolnionym tempie. 
A przecież najważniejszą zaletą konia jest jego szybkość posuwania się kontrolowana 
i regulowana przez jeźdźca.

Trzeciego dnia konkursu o godzinie szóstej rano udaliśmy się do koni, by je 
rozruszać na wolnej o tej porze arenie. Należało też koniecznie niektóre z nich trochę 
podbarować '9, gdyż od dwóch dni nie rozprężane tuż przed startem w konkursach, 19 

19 Barowanie jest to uderzenie konia po nogach sj)ecjalnym ukrytym przyrządem w 
chwili, gdy koń znajduje się nad przeszkodą; ma to na celu zmuszenie konia do 
podciągnięcia nóg. Zwykle czyni się to bezpośrednio przed biegiem, oddziałując w ten 
sposób na pamięć zwierzęcia. Obecnie zabieg ten jest zabroniony przepisami 
Międzynarodowego Związku Jeździeckiego
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zaczęły iść nisko, lekceważąc czystość skoku. Trudna londyńska bramka znowu stawała 
nam kością w gardle jak złośliwa pułapka, którą konie zaczęły czesać lekceważąco.

Odnosząc w poszczególnych konkursach szereg poważnych sukcesów 
indywidualnych, w nieustającym napięciu zbliżaliśmy się do najbardziej emocjonującego 
momentu nowojorskich zawodów.

Puchar Narodów

Nadszedł wreszcie 25 listopada, wielki dzień walnej rozprawy o wojskową, 
najświetniejszą nagrodę sezonu - The International Military Trophy, zwaną wszędzie 
w Europie Pucharem Narodów. Zwycięstwo w tym zespołowym konkursie jest 
marzeniem każdej drużyny i wysuwa ją na pierwsze miejsce spośród wszystkich 
narodowości, biorących udział w zawodach. Każda drużyna składa się z trzech jeźdźców 
wojskowych i tylko trzech koni. Trudny parcours każdy zawodnik powtarza dwa razy 
na tym samym koniu. Najmniejsza ilość karnych punktów trzech jeźdźców danego 
zespołu liczona razem w obydwu nawrotach decyduje o pierwszeństwie. Olbrzymie 
afisze głosiły, że o godzinie 8.50 wieczorem do decydującej walki staną następujące 
drużyny: Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, Belgia, Holandia, Hiszpania i Polska. 
Przypadające na czwartek uroczyście obchodzone Święto Dziękczynienia sprawiło, że 
wszystkie miejsca zawczasu rozkupiono.

Dziwnym, nigdy w Europie nie spotykanym, zwyczajem był warunek 
zachowania tajemnicy wyboru koni, mających startować w tym zespołowym konkursie. 
Każda drużyna więc do ostatniej chwili ukrywała skład koni mających wystąpić 
w konkursie pucharowym. Toczek i Szosland mieli zadanie ułatwione. Pierwszy wybrał 
doskonałego Hamleta, drugi zaś bardzo spokojnego i (jewnego w skoku Redgledta.

Przez cały dzień biłem się z myślami nie wiedząc, którego z moich koni mam 
dosiąść. Czy łatwiejszego do prowadzenia, lecz niewytrzymałego Unigeno, czy też 
nieobliczalnego, bardzo trudnego, lecz za to wytrwalszego Jacka. Stan niepewności 
dręczył mnie aż do wieczora. Toczek zaproponował mi swego wytrawnego skoczka 
Faworyta, lecz ponieważ na tym koniu nigdy w życiu nie siedziałem, wydało mi się to 
zbyt ryzykowne.

Na krótko przed rozpoczęciem konkursu poszedłem do stajni szukać 
natchnienia. W podziemiach Madison Square Garden było duszno i gorąco. Brak 
świeżego powietrza męczył nasze konie przyzwyczajone do obszernych chłodnych 
stajen. Unigeno lekko spocony stał osowiały, robiąc bokami. Jacek, zmrużywszy swe 
krwawe ślepia, drzemał stojąc nieruchomo. Obojętnie pozwalał krążyć koło pyska 
natrętnej, dokuczliwej musze, którą czasem tylko usiłował złowić obwisłą ze starości 
dolną wargą, instynktownie kłapiąc nią raz po raz.

Wybór był wyjątkowo trudny. Unigeno, koń o ogromnej potędze skoku 
i wielkich możliwościach, nie był jednak w porządku z sercem ani nie miał odpowied
niej wytrzymałości, by pokonać czekające go w tym dniu dwa poważne biegi. O Jacku 
wiedziałem, że w czasie jazdy będzie mi chciał robić niespodzianki. Trudny do 
opanowania i prowadzenia jego wściekły temperament, tym bardziej ujawni się, gdy na 
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arenie rozlegną się z widowni znane nam już ogłuszające okrzyki i przeraźliwe gwizdy. 
Wiadomo, rogaty diabeł wyjdzie z niego niewątpliwie i Jacek, zadarłszy w górę 
osadzony na krótkiej szyi łeb, ponosząc zacznie "szczekać" swoim charakterystycznym 
zwyczajem, rwąc ku przeszkodzie.

Zdecydowany mimo wszystko na niego, poszedłem na widownię przywitać się 
z obecnym w loży ze swoją małżonką posłem polskim w Waszyngtonie, p. Ciechanow
skim i naszym konsulem generalnym w Nowym Jorku, p. Gruszką oraz personelem obu 
wymienionych placówek.

Podzieliłem się moją decyzją z jedną z pań, prosząc, by zechciała jeszcze mnie 
w niej upewnić. Srebrna moneta rzucona małą rączką do mej czapki potwierdziła start 
na Jacku. Ciężar spadł mi z serca. Byłem dostatecznie nastrojony do walki o zwycięs
two.

Tymczasem kończono ustawiać przeszkody, zmieniając je po poprzednim 
konkursie. Parcours podobny do pierwszego dnia: stacjonata, trzy przeszkody w szeregn 
na 9 kroków, mur, oxer, stacjonata, triplebarre, parkan i londyńska bramka, wszystko 
o znacznie poważniejszych wymiarach. Czas było iść do koni.

Przed rozpoczęciem konkursu odbyła się prezentacja ekip. Drużyny, składające 
się z trzech jeźdźców, wyjeżdżały na arenę, defilując przed sędziami i publicznością, po 
czym kolejno każdy z członków zespołu rozpoczynał swój przebieg.

Wyjechaliśmy na arenę jako szósta z kolei drużyna. Teraz dopiero rozejrzałem 
się po widowni zapełnionej kilkunastotysięcznym tłumem eleganckiej publiczności. 
W lożach obecni byli ambasadorowie i reprezentanci wszystkich obcych państw. 
Każdego z nas śledziły tysiące par oczu, a wśród nich nierzadko, w polski mundur 
wpatrzone, rozpromienione oczy naszych rodaków, którzy ojczyzny swej wolnej być 
może nie widzidzieli.

W najśmielszych marzeniach nie przewidywali naszego zwycięstwa. W ich 
wzroku widać było obawę, czy dotrzymamy pola doskonałym przeciwnikom, ale czaiła 
się w nich także nadzieja, że może jednak uda nam się wywalczyć honorowe miejsce, 
godne polskiej tradycji jeździeckiej.

Pomyślałem o kraju. Daleko za oceanem czekano na pierwszą wieść, na suchą 
radiotelegraficzną notatkę - Polacy na takim a takim miejscu.

Ponad tłumem, wśród siedmiu flag jaśniała wspaniałymi kolorami biało- 
czerwona chorągiew. Czy będzie dzisiaj wciągnięta na maszt zwycięzców?

Po chwili zjechaliśmy z areny, a mjr Toczek na Hamlecie ruszył w szranki.
W korytarzu za areną, siedziałem gotowy do startu na Jacku, nie chciałem 

patrzeć jak on jedzie. Słyszałem tylko grzmot oklasków powtarzających się co chwilę. 
Zrozumiałem, że idzie mu dobrze. Gdy Toczek skończył z jedną tylko takietą, tj. połową 
karnego punktu - odetchnąłem. Rozpromienionego Toczka odprowadzała na korytarz 
burza oklasków i przeraźliwy gwizd zadowolonej widowni.

Drugi pojechał Szosland na Redgledtcie. Znowu wołałem nie patrzeć, słysząc 
i tym razem co chwilę przerywane, rzęsiste brawa i okrzyki, aż wreszcie po chwili przy 
akompaniamencie przeraźliwego ryku zjeżdża z areny zadowolony Szosland, mając 
parcours bez błędu.
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Kolej na mnie. Wjeżdżam na Jacku, trzymając "za mordę" to dzikie, rozszalałe 
zwierzę, które idąc na przeszkodę, wydaje z gardzieli swe niesamowite poszczekiwania. 
Jacek tylko patrzy, gdzie by mi tu spłatać figla. Wydaje mi się, że jestem spokojny, 
choć uwaga moja i nerwy napięte są kolosalnie. Idąc na drugą przeszkodę, Jacek swym 
narowistym znanym nam sposobem, wyrwał mi się, zabierając ją przodem, co spadło 
na mnie ciężarem czterech punktów. Włosy stają mi na głowie, oczy pot zalewa, 
a przede mną o osiem kroków sterczy pionowy płot, tuż za nim wyrasta wysoko mur 
z drągiem. Reguluję momentalnie Jacka i dalej szczęśliwie kończymy obaj bez błędu.

W pierwszym nawrocie mając 4 i pół kaniego punktu byliśmy lepsi od 
Francuzów, najgroźniejszych naszych rywali. Na razie trzymaliśmy się na czele.

Po nas pojechali Amerykanie; poważni, ale nie najgroźniejsi konkurenci.
Wkrótce po raz wtóry wyjechali znów Francuzi. Nie spodziewając się 

w pierwszej turze konkursu dnigiego miejsca, nieco speszeni stracili na fantazji. Nerwy 
ich nie wytrzymały. Pojechali tym razem znacznie gorzej, zgarniając w sumie 23 punkty 
karne. Belgom też się nie powiodło - złapali masę punktów. Nie lepiej się udało 
Kanadzie, Holandii, Hiszpanii i Stanom Zjednoczonym. Zadanie, jak się okazało, nie 
było łatwe. Gdy ponownie przyszła kolej na nas, pierwszy wyjechał Toczek. Stoję 
i słucham. Lecz cisza. Jakieś niewyraźne okrzyki dochodzące z areny niepokoją mnie 
bardzo. Boję się wyjrzeć. Krótkie chwile ciszy świadczące o niepowodzeniu są dla mnie 
męką okropną. Wreszcie z areny zjeżdża Toczek, czarny z rozpaczy. Nie pytam go 
o nic. Na twarzy jego łatwo odczytać dwa "przody", jeden "zad" i dwie takiety. Razem 
11 karnych punktów.

Następny kończy swój parcours Szosland mając 4 i pół punktu. Wieżdżając na 
arenę jako trzeci, prędko zliczam nasze dotychczasowe wyniki punktowe - mamy dotąd 
20 punktów karnych, a więc dużo mniej niż Francuzi. Zdaję sobie sprawę, że wystarczy 
jednak 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 włosku. 
Na widowni naprężenie niezwykłe. Jacek idzie dobrze. Raz po raz próbuje się wyrwać, 
lecz pilnuję go jak śmiertelnego wroga. Ryk, wrzask i gwizd powtarzany za każdym 
skokiem coraz bardziej podnieca jego chorobliwy, histeryczny teni|ierament. Wytrzymu
jemy jednak jakoś w porozumieniu, mając jedno wyłamanie i jedną strącona takietę - 
razem półtora karnego punktu. Zjeżdżam z areny cały mokry od wysiłku.

Mego przed chwilą śmiertelnego wroga - Jacka, którego ślepia zaczęły już 
znowu rzucać wariackie błyski, głaszczę po szyi jak najmilszego potulnego baranka.

Po chwili tuby megafonu ogłaszają tysięcznym widzom zwycięstwo Polski - 
której ekipa ma 21 i pół karnych punktów,

druga Francja - karnych punktów 28,
trzecia Belgia - karnych punktów 31 i pół,
czwarta Kanada - karnych punktów 32 i pół,
piąta Holandia - karnych punktów 38, 
szósta Hiszpania - karnych punktów 57, 
siódme USA - karnych punktów 60.
Wszystkie drużyny z Polską na czele wyjeżdżają na arenę. Orkiestra gra polski 

hymn narodowy. Publiczność wstaje z miejsc. Jesteśmy niezwykle wzruszeni. Szalona 
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radość i duma zalewa serce, coś dławi w gardle. Patrzę na znajomych Polaków. Policzki 
im płoną, usta uśmiechnięte, rozradowane twarze. Wołają coś ku nam, przesyłają znaki 
rękoma. Chwila, której nikt z nas w życiu nie zapomni.

Wkrótce dziesiątki milionów egzemplarzy dzienników rozniesie po całych 
Stanach Zjednoczonych wieść o zwycięstwie polskich jeźdźców. Tłum szaleje. 
Oklaskom nie ma końca. Zachwycona galeria gwiżdżąc ogłusza mnie zupełnie.

Generał Henri T. Allen - pod którego dowództwem w czasie wojny światowej, 
jeden z trzech dzisiejszych naszych zwycięzców, Jacek, odbył służbę wojskową w armii 
okupującej Niemcy - przypina naszym koniom niebieskie wstęgi (oznaka pierwszej 
nagrody), a nam wręcza dla Ministerstwa Spraw Wojskowych nagrodę honorową, 
ofiarowaną przez amerykański Jockey Club.

Jest to ciężka duża taca (wartości około 500 dolarów) z przymocowanymi do 
niej czterema podkowami najlepszych czterech koni wyścigowych, które w roku 1926 
zaliczone zostały do championów Ameryki.

Ostatniego dnia zawodów nie braliśmy już udziału w konkursach. Zjawiliśmy 
się jednak raz jeszcze na arenie. Wszystkie drużyny konno, ustawione w jeden rząd, 
salutowały przy dźwiękach hymnu Stanów Zjednoczonych opuszczaną z masztu flagę. 
Jeden z naszych kolegów, Holender kpt. Labouchere, władający językiem angielskim, 
w imieniu wszystkich zawodników dziękował prezesowi zarządu wystawy, 
p.Bowmanowi, za wspaniałą sportową imprezę, serdeczne przyjęcie i gościnność.

Po opuszczeniu po raz ostatni areny odetchnęliśmy nareszcie swobodnie od 
wielu dni, od chwili wyjazdu z Polski. Mieliśmy już za sobą szczęśliwie dla nas 
zakończony pierwszy występ w ojczyźnie Wuja Sama.

Zeszliśmy do koni. Tu panował tłok. Ciekawa publiczność, wśród której liczna 
grupa Polonii, oglądała nasze niepokaźne zwycięskie czworonogi.

Biedne zwierzęta były bodaj więcej od nas oszołomione. Wprowadzone do 
podziemi od chwili rozpoczęcia zawodów aż do końca nie ujrzały światła dziennego, ani 
nie odetchnęły świeżym powietrzem. Wydechy około 200 koni, stojących w jednej hali, 
oraz stale funkcjonujące centralne ogrzewanie (mimo, że Toczek każdy dostrzeżony 
kaloryfer własnoręcznie zamykał), podniosło i tak już wysoką temperaturę, czyniąc ją 
wprost nie do zniesienia. Konie nasze, przyzwyczjone do chłodnych i przewiewnych 
stajen, miały stale przyspieszony oddeclt i robiły wrażenie chorych, zmęczonych 
zwierząt.

Niemożność przygotowania koni tuż przed samym konkursem, nie mogła nam 
wróżyć pomyślnych rezultatów. Jedynie kilkanaście kroków kłusa po gładkim, wąskim 
korytarzu stajennym przykrytm chodnikiem, by koń nie pośliznął się, miało służyć za 
całe rozprężenie. W ogóle warunki, w jakich udało się nam uzyskać wymienione 
sukcesy były dla nas specjalnie trudne i nienormalne.

Nasi poczciwi luzacy: starszy szwoleżer Bieńkowski, starszy ułan Żygała 
i kanonier Drab, z całym poświęceniem i oddaniem opiekowali się końmi. Kładli się 
spać przy koniach późno w nocy, niekiedy nad ranem, gdy wszystkie zabiegi i masaże 
naszych czworonogich towarzyszy były ukończone. Razem z nami przeżywali wrażenia 
i emocje. Swoją sumienną pracą przyczynili się też w dużej mierze do naszych 
sukcesów.
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Z wizytą w United States Military Academy

Korzystając z naszego pobytu w Ameryce poseł Ciechanowski wraz 
z przybyłym z Warszawy p. Kotnowskim zabrał nas do miejscowości West Point, gdzie 
z okazji obchodu 150-lecia niepodległości Ameryki byliśmy obecni przy uroczystym 
wręczeniu dowódcy Wojskowej Akademii - United States Military Academy, założonej 
na forcie budowanym przez Tadeusza Kościuszkę w roku 1784, bitego w Polsce 
pamiątkowego medalu.

Po dwugodzinnej podróży koleją wysiedliśmy w uroczej miejscowości, na małej 
stacyjce u ponóża skalistej góry, gdzie oczekiwał nas ustawiony w rozwiniętym szyku 
szwadron kawalerii. Zauważyliśmy fakt w Ameryce nie spotykany, mianowicie na 
koniach z wyjątkiem dowódcy szwadronu i młodszych oficerów siedzieli sami czarni 
(Murzyni). Było to dowodem kurtuazji i pamięci ze strony tamtejszych wojskowych 
władz o tym, że Kościuszko umierając cały swój majątek zapisał na wykupienie 
Murzynów, będących wówczas niewolnikami.

Po oddaniu honorów i sprezentowaniu broni szwadron mszył kłusem wijącą się 
pod górę stromą, asfaltową drogą. Gdy, jadąc w samochodzie w otoczeniu kilku 
oficerów szkoły, poprzedzani szwadronem minęlśmy na szczycie wzgórza wrota fortecy, 
bateria artylerii powitała nas kilkunastoma wystrzałami. Wstąpiliśmy na chwilę do 
mieszkania generała Stewarda dowodzącego szkołą. W tym czasie na środku olbrzymie
go, pięknego zielonego placu w długim rozwiniętym szyku ustawiły się kompanie 
uczniów akademii.

Po raporcie i przemówieniu odbyło się uroczyste wręczenie medalu dowódcy, 
po czym nastąpiła defilada wychowanków szkoły, którzy w swych błękitnych płaszczach 
z pelerynkami i białych pasach, maszerując rozwiniętymi plutonami, wyglądali 
imponująco i niezwykle malowniczo na tle zieleni.

Następnie udaliśmy się do pomnika Kościuszki, stojącego opodal na założonych 
przez niego fortyfikacjach, gdzie złożyliśmy wieniec i uczciliśmy pamięć wielkiego 
Naczelnika. Rozejrzałem się dookoła. Strome, skaliste zbocza góry panującej nad 
rozległą, falistą okolicą, szeroki pas leżącej na dole, wielkiej rzeki Hudson oraz 
fortyfikacje zbudowane przez Kościuszkę czyniły to wspaniałe wzgórze groźną, trudną 
do zdobycia pozycją.

Zwiedziwszy stajnię i niezwykłych rozmiarów - 100 kroków szerokości i 400 
długości - ujeżdżalnię, dającą się w razie potrzeby przedzielić suwnymi ścianami na 3 
części, oraz kasyno i wspaniałą salę recepcyjną, powróciliśmy wieczorem do Nowego 
Jorku, oddając się całkowicie czekającym nas konkursom.

W dniu rozgrywki o Puchar Narodów p. Ciechanowski przyjął nas w południe 
śniadaniem, po czym porwał nas gwałtem do swego samochodu, obwożąc przez kilka 
godzin po mieście. Zwiedziliśmy ciekawą, osławioną zbrodniami dzielnicę chińską, 
murzyńską, włoską oraz żydowską, liczącą w samym Nowym Jorku 1 800 000 
mieszkańców. Wreszcie wyniesieni błyskawicznie windą na 58 piętro najwyższego na 
świecie w owym czasie budynku Woolworth Building, mieliśmy możność przyjrzenia 
się rozmiarom największego na świecie miasta i portu - New York.
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Tych parę miłych godzin, wyrwanych z denerwującej atmosfery oczekiwania 
i ciągłego podniecenia przedkonkursowego spędzonych na zwiedzaniu miasta 
w towarzystwie niezwykle uprzejmych i serdecznych państwa Ciechanowskich, wywarło 
zbawienny wpływ na nasze nadszarpnięte zawodami nerwy. Toteż wieczorem tego dnia, 
gdy ambasadorowie i posłowie obcych państw zjawili się w swoich lożach z góry pewni 
zwycięstwa Francuzów, jedni państwo Ciechanowscy czuli wraz z nami, że może być 
inaczej.

Ostatnie dni gościny

Z pozostałych po zakończeniu konkursów czterech dni, dzielących nas od chwili 
wyjazdu - jeden przeznaczyliśmy na wypoczynek. Musieliśmy się nareszcie wyspać. 
Resztę dni poświęciliśmy Polonii. Z wielu przyjęć urządzonych dla nas pragnę tu 
wymienić mile, wśród serdecznego nastroju spędzony wieczór w gronie pań i panów 
członków Koła Polskiego. Następnie nie mniej serdecznie i gościnnie byliśmy 
przyjmowani przez oficerów rezerwy Armii Polskiej i oficerów Polaków, służących 
w Armii Stanów Zjednoczonych.

W Domu Narodowym witała nas zebrana w liczbie z górą półtora tysiąca osób 
Polonia nowojorska. Przyjęto nas długo nie milknącymi oklaskami, hymnem amerykań
skim i polskim. Od VII Gniazda Sokoła otrzymaliśmy w prezencie zegarki, a od Domu 
Narodowego siodła. Nie zapomniano też o naszych żołnierzach, którzy otrzymali piękne 
podarunki.

Chwile jakie spędziliśmy w gronie Polonii nowojorskiej pozostawiły w naszych 
sercach niezatarte wspomnienia. W przeddzień wyjazdu na pożegnalnym śniadaniu 
u konsula dra Gruszki w serdecznym, wesołym nastroju sadziliśmy znowu kilka 
niezapomnianych godzin.

Następnego dnia o godzinie 11 staliśmy na pokładzie okrętu "De Grasse" 
żegnani raz jeszcze przez naszych rodaków.

Przykro nam było rozstawać się z ludźmi, dla których nasz przyjazd z Polski 
był czymś więcej aniżeli tylko manifestacją sportową. Swoją serdeczną miłością i opieką 
podbili nasze proste serca. W żalu rozstania przebijała jednak radość i zadowolenie, 
jakie daje sumiennie wypełniony obowiązek. Jednocześnie cieszyliśmy się nadzieją, że 
może kiedyś zobaczymy się znowu. Prócz odniesionych sukcesów sportowych - były też 
i moralne, tak w stosunku do Ameryki, jak i w stosunku do przebywających w tym 
kraju naszych rodaków. Nasze zwycięstwo pobudziło i umocniło ich uczucia patriotycz
ne, podniosło ich ducha, dumę i ambicję narodową, przpominając im Ojczyznę.

Widząc nasze liche konie - Polonia amerykańska uchwaliła zebrać w najkrót
szym czasie sumę 5000 dolarów na zakup dobrych wierzchowców. Fakt ten świadczy 
najlepiej o jej wielkim bezinteresownym uczuciu obywatelskim i patriotycznym oraz 
o zrozumieniu wartości sportowej propagandy.

Polacy amerykańscy, oderwani od dalekiej swej ojczyzny, tęskniąc do niej, ze 
szczególnym zainteresowaniem śledzili przebieg zawodów. Nasze mundury i sukcesy 

111



poniekąd jednoczyły ich rozbieżne być może zapatrywania polityczne, wzbudzając 
poczucie dumy narodowej i miłości do Polski.

Wielkie zainteresowanie całego społeczeństwa naszą udaną pierwszą sportową 
wyprawą za ocean, do kraju Yankcsów, było zrozumiałe i słuszne. Trzeba pamiętać, że 
każda godnie reprezentowana dyscyplina sportowa daje nam na arenie międzynarodowej 
wielkie korzyści jako jeden z najlepszych w dzisiejszej dobie i najtańszy czynnik 
propagandowy, świadczący o tężyźnie i sile obywateli.

Tego rodzaju propaganda w żadnym kraju nie ma dla Polski tak wielkiego 
znaczenia, jak w Anglii i w Ameryce.

Zwycięstwo polskiej drużyny jeździeckiej w Nowym Jorku było rewelacją dla 
amerykańskiego świata sportowego, a ten świat sportowy obejmował całe Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej od Atlantyku do Pacyfiku. Nowojorskie amerykańsko- 
polskie sfery finansowe wartość naszej propagandy na tamtejszym terenie obliczały 
w cyfrach na sumę około trzystu tysięcy dolarów, to znaczy, że tyle mniej więcej 
kosztowałaby podobna reklama prasowa. Wyjazd polskiej drużyny do Nowego Jorku 
kosztował nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych tylko tysiąc sto dolarów.



Złota papierośnica księcia Walii 
dla Henryka Dobrzańskiego

Od wielu lat w ogromnej hali sportowej "Olympia" w Londynie odbywają się 
pokazy jeździeckie i wystawa koni. Rokrocznie impreza ta była przeglądem wspaniałej 
hodowli konia angielskiego wszelkich ras, pokroju i przeznaczenia; od roboczych 
ciężkich piwowarskich począwszy do najbardziej hiksusowych, zaprzęgowych 
i sportowych. Jednocześnie w godzinach popołudniowych i wieczornch odbywały się 
wielkie oficjalne międzynarodowe zawody konne, konkursy ujeżdżania i skoków przez 
przeszkody.

"Olympia" jest znanym, obszernym budynkiem, w którym podobnie jak 
w nowojorskim słynnym Madison Square Garden, mieści się dość znacznych rozmiarów 
arena z widownią na około 15000 miejsc. W okólnym korytarzu znajdują się dwie duże 
restauracje, wystawy, filie sklepów, domów towarowych i magazynów z przewagą 
sportowych, najbardziej luksusowych firm. Ponadto można tam pomieścić w wygodnych 
boksach około 100 koni; jest też mała robocza rozprężalnia dla jeźdźców oraz ambulans 
dla ludzi i weterynaryjny. Wszystkie te urządzenia pod jednym dachem stanowią całość 
olbrzymiego budynku imponująco bogato wyposażonego.

W takich to nowych dla nas, niejako cyrkowych warunkach, na oczach 
angielskiej publiczności pasjonującej się koniem i sportem jeździeckim, we wspaniale 
udekorowanym gazonami przyjemnie pachnących kwiatów wnętrzu hali - startowaliśmy 
kilkakrotnie w londyńskich międzynarodowych zawodach konnych w latach 1925-1927, 
reprezentując z dużym powodzeniem polskie barwy.

U Anglików mających zakorzenione bardzo duże ambicje sportowe oraz 
wspaniałe osiągnięcia, dominuje i w jeździectwie bardzo wysokie o sobie mniemanie. 
W czasie, kiedyśmy tam startowali, mogła była Anglia i na tym polu być potęgą, 
podobnie jak w piłce nożnej, gdyby Brytyjczycy nie usnęli zadowoleni z posiadania 
niezrównanej hodowli bodaj najwspanialszych w świecie koni. Przyzwyczajony do 
wygód, przeciętnie zamożny obywatel tego państwa chce możliwie bez większego trudu 
siedzieć wygodnie na żywej, klasowej maszynie- dobrze wyhodowanym i wychowanym 
koniu, zaprawionym w gonitwach, wyścigach, polowaniach oraz wszelkiego rodzaju 
pokazach i zawodach konnych, jakie się w tym kraju od wieków odbywają. Mając takie 
warunki nie każdy tamtejszy jeździec - licząc na wielkie zdolności i możliwości swego 
konia - chciał się wysilać, by choć w części ulżyć zwierzęciu w pracy. Przejawiało się 
to zupełnie wyraźnie w standardowym sposobie dosiadu konia wierzchowego.

Znane też było do niedawna jeszcze mniemanie Brytyjczyków o ich rzekomej 
wyższości nad innymi narodami. O naszym kraju, o Polsce, przeciętny Anglik prawie 
nic nie wiedział. Ten stan zmieniła nieco I wojna światowa, która umożliwiła bliższe 
zetknięcie się Anglików z oddziałami polskiej armii, nade wszystko lotniczymi we 
wspólnej obronie ich ojczyzny.

Ale wtedy o tym, co kiedyś miało nastąpić ani Polakom, ani tym bardziej 
Anglikom nawet przyśnić się nie mogło. W latach 1925-1927, gdy byliśmy w tym 
potężnym państwie pierwszymi jaskółkami polskiego jeździectwa ambasadorami naszego 
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młodego sportu konnego, odnosiliśmy niekiedy wrażenie jakby nas tam w ogóle nie 
dostrzegano. Nie biorąc sobie tego do serca, postanowiliśmy nasze skromne konie 
i siebie zaprezentować z jak najlepszej strony. Udane polskie starty w londyńskiej 
Olyntpii, i poza nią, były dla Brytyjczyków zaskoczeniem.

Któregoś dnia, po szeregu rozegranych konkursów, bijąc angielskich 
gospodarzy, byliśmy bardzo bliscy wygrania najważniejszej zespołowej nagrody - 
Pucharu Narodów. Widomą przynętą dopingującą zawodników i widzów był między 
innymi umieszczony na wystawie złoty, wspaniały puchar księcia Walii - najbardziej 
zaszczytna, prestiżowa nagroda. Już od szeregu dni ekipy reprezentowanych tam 
narodowości ostrzyły siebie i swe konie na jej zdobycie.

O wyniku miała decydować najmniejsza ilość karnych punktów osiągniętych 
przez trzech jeźdźców na trzech koniach w dwukrotnych przbiegach. Liczono głównie 
na Włochów, jako przewidywanych zwycięzców. Pasmo licznych sukcesów w skokach 
przez przeszkody - opartych na ich nowoczesnej szkole i tzw. systemie "naturalnym - 
Caprillego" - odnoszonych przez tych świetnych, sympatycznych jeźdźców trwało 
nieprzerwanie od wielu lat.

Niemal "łeb w łeb", mówiąc językiem koniarzy, szli z Włochami Polacy. 
Zjawiwszy się na horyzoncie międzynarodowego jeździectwa zaledwie kilka lat 
wcześniej, poważnie zagroziliśmy czołówce świata, do której w tym czasie zaliczali się 
Francuzi, Belgowie, Szwedzi, Anglicy, Niemcy i Hiszpanie.

Wszystkie imprezy konne w Anglii mają swe wspaniałe, znane w świecie 
tradycje. Są one lam sportem najstarszym, niemal narodowym, szeroko uprawianym bez 
względu na wiek i płeć miłośników konia. Toteż w ojczyźnie tego wspaniałego 
zwierzęcia - konia |tełnej krwi - zawody, w których braliśmy udział, miały swoją 
S|tecjalną wymowę. Byliśmy wprost oszołomieni różnorodnym bogactwem konia 
angielskiej hodowli oraz przejawami jego kultu. To wrażenie dominowało na każdym 
niemal kroku, a nie opuszczając nas, przyduszało i tak więcej niż skromne możliwości 
naszych koni. Ale mimo to, duch w nas tkwił bojowy.

Wszystkiego ciekawi, głodni nie tylko zwycięstw sportowych, snuliśmy śmiałe 
plany. Oglądani jako "egzotyczni goście", pragnęliśmy zdobyć też nieco więcej 
przychylności tamtejszej, istotnie pięknej płci, nie bardzo przyzwyczajonej snadź do 
okazywania jej żywszych sympatii, zainteresowań, męskich uczuć. Udało się to 
w jtewnym stopniu naszym kolegom dopiero w wiele lat później, gdy w okresie ostatniej 
wojny zjawiły się na wyspie liczne polskie oddziały wojskowe.

Lecz wtedy, podczas pokojowej, kilkudniowej wizyty, na cóż więcej mogliśmy 
liczyć w obojętnej atmosferze dumnego Albionu, niż na trochę szczęścia, chyba tylko 
sportowego, nie okraszonego ani ciepłym spojrzeniem, ani bladym uśmiechem 
tamtejszych piękności.

Wśród naszych koni nie było już, niestety, mego nieodżałowanego olimpijczyka 
Picadora, którego w roku poprzednim sprzedałem w Neapolu, oddając go w posiadanie 
zamożnej hrabiny Dentice di Frasso. Pierwsze po upływie roku, moje wzruszające, 
niespodziewane spotkanie z nim nastąpiło właśnie w londyńskiej Olympii. Żal mi było, 
że teraz, gdy mój kochany garbonosy Picador zmieniwszy barwy narodowe nie cieszył 
się dawnym powodzeniem. Znalazł się w składzie włoskiej, wspaniałej ekipy pod 
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znakomitym jeźdźcem, moim kolegą i współzawodnikiem w licznych międzynarodo
wych spotkaniach - majorem Borsarellim.

***

W skład naszego zespołu wchodzili: porucznik Szosland z 2. Pułku Ułanów, 
rotmistrz Dobrzański z 2. Pułku Szwoleżerów oraz Dziadulski i ja, obaj rotmistrze 
z 1. Pułku Szwoleżerów20. Jazdę Szoslanda cechował zawsze spokój, sumienna 
pracowitość, doskonałe wyczucie konia oraz równowaga nerwowa wynikająca w dużym 
stopniu z jego nieco flegmatycznego usposobienia.

20 Z wymienionej czwórki tylko autor zachował się przy życiu - reszta zginęła 
podczas II wojny światowej.

Dziadulski wyróżniał się pewnego rodzaju (w dobrym stylu) nonszalancją, 
wygodnictwem, niemniej bardzo poprawną sylwetką i jazdą stosowaną raczej dla 
aplauzu niż na efekt zwycięstwa. Na zdobyciu nagrody mniej mu zależało. Nie 
zamierzał się ciężko o coś bić.

Mnie w tym czasie ciągle uważano za jeden z filarów naszego jeździectwa 
wyczynowego, choć już nie dysponowałem moimi świetnymi końmi, Jaśkiem 
i Picadorem. Zastąpiły je inne. Byłem jednak zawsze, bez względu na jakość 
dosiadanych koni, zawodnikiem dużego kalibru, zdrowia i wytrzymałości, pełnym 
nowych możliwości, wiary i woli zwycięstwa. W jeździe byłem opanowany, gotowy bić 
się do końca. Nie peszyły mnie nigdy ciężkie warunki zawodów, nie przerażała 
najwyższej klasy konkurencja.

Henryk Dobrzański, któremu poświęcam to moje wspomnienie, należał do 
jeźdźców bardzo zdolnych. Twardy, dzielny ryzykant, o porywczym a nawet gwałtow
nym usposobieniu, nieustępliwy i ambitny. Charakter niepohamowany, trudny do ujęcia 
w karby dyscypliny wojskowej. Urodziwy watażka o jasnych włosach i złotym sercu. 
To właśnie on, major Henryk Dobrzański - Hubal, w pierwszym roku okupacji 
1939-1940 był organizatorem i dowódcą "niezależnego" słynnego konnego oddziału 
partyzanckiego "Hubalczyków". Nieprzejednany, okrutny wróg i mściciel, walczył 
z Niemcami do końca w Górach Świętokrzyskich, gdzie poległ. Jego niezwykłą 
sylwetkę, krwawą i bohaterską działalność wojenną opisał swym znakomitym piórem 
Melchior Wańkowicz.

Henryk Dobrzański nasz kolega w zespole londyńskiej wyprawy jeździeckiej, 
jest główną postacią tego wycinka historii sportu, jednego z fragmentów moich 
wspomnień. Wyróżnił się wspaniałym osiągnięciem w Pucharze Księcia Walii. Szczerze 
dzieliliśmy z nim radość tego dużego sukcesu. Jednocześnie był on okazją do urządzenia 
naszemu triumfatorowi nieco złośliwego żartu w odwecie za niżej opisaną przygodę, 
jaką przeżyliśmy niedawno dzięki jego nieobliczalnej fantazji.

Pewnego dnia w czasie naszej wyprawy do Londynu, przed rozpoczęciem 
zawodów, postanowiliśmy urządzić sobie małą krajoznawczą wycieczkę do miejscowości 
Aldershot, tam, gdzie na terenie ogromnego obozu wojskowego mieliśmy startować po 
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londyńskich zawodach. Wynajęliśmy samochód. Przy kierownicy siedział nasz znajomy 
i ziomek, student Oxfordu, a obok niego Dobrzański, który za miastem chwycił za 
kierownicę. Pędziliśmy wypolerowaną jak lustro asfaltową drogą, którą w bliskich 
odstępach przecinały inne, boczne. W chwili gdy mijaliśmy jedną z nich, nagle, 
w ostatniej chwili, Dobrzański zdecydował się na gwałtowny, ostry zakręt. Wóz tracąc 
równowagę zawirował, wywrócił się i razem z nami wylądował w przydrożnym płytkim 
i miękkim rowie.

Kawaleryjska jazda skończyła się, na szczęście, bez groźnych następstw. 
Nieważne ślady potłuczeń, poszarpane ubrania cywilne, strach, jaki nas obleciał 
i zdenerwowanie możliwością lekkomyślnego wykończenia się przed zawodami 
zakarbowaliśmy w pamięci na konto ryzykownej fantazji Henia. Niedługo czekaliśmy 
na rewanż. Wkrótce nadarzyła się świetna okazja.

Oto wielki dzień Pucharu Narodów, konkurs o szczerozłoty, pięknie kuty 
puchar, ufundowany przez księcia Walii. W tym konkursie bierzemy oczywiście udział 
całą ekipą na naszych najlepszych koniach. Każdy z nas napięty do ostatnich granic 
wolą zwycięstwa. Wszak to najbardziej oficjalna, zwarta reprezentacja naszych 
narodowych barw.

Dobrzański startuje na doskonałym skoczku Generale; niedużym, lecz jak piłka 
gumowa sprężystym, podobnie jak Picador krótko kurtyzowanym złotym kasztanie.

Koń ten odniósł uprzednio duże sukcesy na zawodach nicejskich pod swoim 
właścicielem i czołowym jeźdźcem, K. Suskim, który - sam nie mogąc wziąć udziału 
w tej londyńskiej imprezie - oddał swego Generała na użytek naszej ekipy.

Dobrzański właśnie na tym koniu dokonał wówczas wyjątkowego wyczynu: 
dwukrotne bezbłędne przebiegi i zarazem najlepszy indywidualny wynik dnia. I choć ten 
rezultat nie mógł już wpłynąć na wydarcie zespołowego zwycięstwa Włochom, którzy 
różnicą niewielu punktów uplasowali się na pierwszym miejscu, drugie tuż za nimi 
bardzo zaszczytne przypadło w udziale Polakom. Za nami, na trzecim miejscu, znaleźli 
się Anglicy. W tym świetnym towarzystwie, w bardzo poważnej konkurencji, nasze 
ambicje zyskały |rełną satysfakcję. Pierwsze trzy zwycięskie zespoły wjeżdżały późnym 
wieczorem na oświetloną arenę do uroczystej dekoracji i wręczenia nagród. Członkowie 
rodziny królewskiej, rząd, arystokracja, ambasady i konsulaty niemal całego świata, 
high-life Londynu, tysiące widzów; wszyscy byli świadkami naszego sportowego 
sukcesu w stolicy im|>erium Wielkiej Brytanii. Serca nasze biły zgodnie rytmem 
zrozumiałej narodowej dumy.

Naszym poczciwym zacnym koniom, u naczółka z prawej strony, przypięto 
wstęgi honorowe, a Włochom wręczano wspaniałe, wielkiej wartości trofeum. Uczucie 
zawodu łagodziła pewność, że jednak nagroda specjalna za najlepszy indywidualny 
wynik - zgodnie z przyjętym we wszystkich krajach zwyczajem - będzie za chwilę 
wręczona jednemu z polskich jeźdźców, rotmistrzowi Dobrzańskiemu.

Henio wraz z nami w stanie wielkiego podniecenia oczekiwał tej chwili - na 
próżno! Nagrody specjalnej, indywidualnej, nie przewidziano! Okazało się, że Anglicy, 
którzy w owym czasie nie startowali jeszcze nigdzie za granicą, nie przyjęli wzorów 
stosowanych gdzie indziej w tego rodzaju próbach. Są zresztą znani i z innych swych 
zwyczajowych odrębności. Niektóre z nich w sporcie jeździeckim były dla nas 
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zaskakujące. Bo gdy w owym czasie, nie tylko u nas, ale i we Francji, Włoszech, Belgii, 
Szwajcarii oraz w innych krajach, w międzynarodowych zawodach konnych mogli brać 
udział wyłącznie jeźdźcy cywilni obojga płci, należący do klasy społecznej "panów 
i pań" - to muszę tu z uznaniem podkreślić, że w konserwatywnej bądź co bądź Anglii 
zastaliśmy zgoła inne, bardziej właściwe i jedynie słuszne podejście do sportu. Tak jak 
i w demokratycznej, pod wieloma względami bardziej postępowej, Ameryce równe 
prawo startu ze wszystkimi mają tam szeregowi, podoficerowie, a nawet cywilna służba 
stajenna. W Anglii i w Ameryce sport nie rozdzielał klas społecznych, lecz przeciwnie - 
zbliżał je do siebie, łączył tym samym wyrównując i podnosząc ogólny poziom kultury 

fizycznej społeczeństwa. I to zyskało nasze pełne uznanie. Natomiast bardzo się nam nie 
podobało nieprzyznanie specjalnej nagrody dla jeźdźca za najlepszy wynik w zespoło
wym konkursie o Puchar Narodów. T\m bardziej byliśmy rozżaleni, że przez 
Dobrzańskiego dotyczyło to całej naszej reprezentacji. Siedząc na koniach obok siebie 
widzieliśmy grę jego uczuć. Choć swój zawód i gorycz rozczarowania starał się jakoś 
ukryć, opanować - niewiele to pomogło.

Po jego wyrazistej, buńczucznej twarzy, przed chwilą pełnej zadowolenia 
i radosnego oczekiwania, przewalała się złowroga fala zmienionego nastroju, widoczna 
jak na dłoni. W szaro - niebieskich, zadziornych oczach tkwiło już zarzewie pasji, buntu, 
nagłej krwi. W takich chwilach na środku gładkiego czoła Henia zjawiała się 
charakterystyczna pionowa rysa. Widzieliśmy ją u niego zjeżdżając z areny.

Zsiedliśmy z koni, pełni różnych sprzecznych wrażeń i emocji, nie komentując 
na razie doznanego zawodu. Po oględzinach koni, masażach, bandażach i niezbędnych 
zabiegach, wracaliśmy już prawie nocą (dla odprężenia pieszo) ulicami Londynu do 
naszego Royal Pałace Hotelu. Wtedy rozluźniły się wreszcie nasze nerwy i języki. 
Zaczęliśmy omawiać przeżycia minionego dnia, jazdę każdego z nas, nie skąpiąc 
gorących słów uznania dla Dobrzańskiego, będąc ciągle pod wpływem jego dwóch 
pięknych, bezkonkurencyjnych przebiegów.

Henio długi czas szedł niepokojąco ponury i milczący. Grało w nim piekło. 
Chcieliśmy mu osłodzić gorycz zawodu szczerym, koleżeńskim współczuciem, a nade 
wszystko wysoką oceną jego świetnej jazdy i znakomitego wyczucia bądź co bądź 
obcego konia Generała. Ale właśnie uzyskaliśmy skutek odwrotny, jeszcze bardziej 
pogłębiając jego pionową zmarszczkę na czole. W końcu usłyszeliśmy jego wybuch 
pełen dosadnych określeń (na szczęście w naszym pięknym ojczystym języku), 
skierowanych pod adresem gospodarzy londyńskiej imprezy i ich zgoła nieeuropejskich 
zwyczajów. Kiedy wchodziliśmy w progi naszego hotelu, cały komitet organizacyjny 
zawodów był już odpowiednio porozstawiany po kątach, zdyskwalifikowany, odsądzony 
od czci i wiary.

Jak zwykle, przechodząc korytarzem do naszych pokoi, mijaliśmy stojące na 
parapecie okiennym i wielokrotnie przez nas widziane pospolite gliniane naczynie - dość 
sporych rozmiarów wazon z kwiatami. W tym momencie nasunął mi się pewien 
złośliwy pomysł, który miał wszelkie szanse stać się świetnym kawałem. Gdy wszyscy 
znaleźli się w swoich pokojach, telefonicznie poprosiłem kolegów do siebie, z wyjąt
kiem Dobrzańskiego. Z ochotą zgodzili się na następujący projekt. Oto wykorzystując 
okoliczności, nastrój i napięcie naszego nie nagrodzonego triumfatora, prześlemy mu, 
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niby w darze od dyrekcji Royal Pałace Hotelu, prezent - pamiątkę w postaci wyżej 
wspomnianego wazonu.

W sali korespondencyjnej był zawsze do dyspozycji gości elegancki papier 
firmowy hotelu. Na nim, w imieniu tejże dyrekcji, wystosowaliśmy w języku francuskim 
do "kapitana" H. Dobrzańskiego gratulacyjne pismo. W kilku słowach wyraziliśmy 
gorące uznanie za jego znakomity wyczyn, załączając w upominku dar - Puchar. List 
w kopercie i zapakowany wazon miała po 15 minutach doręczyć pokojówka do pokoju 
Dobrzańskiego, u którego kolejno niezwłocznie zjawiliśmy się na pogawędkę. 
Ulokowaliśmy się u niego, gdzie kto mógł, i przystąpilśmy do wytworzenia odpowied
niego nastroju. W niespokojnej głowie Henia na nowo rozdmuchaliśmy przygasający 
częściowo żar urazy i gniewu. Znów ogarnęły go złe moce wściekłej pasji.Z jego ust 
zaczęły padać brzydkie słowa . Jak oliwę do ognia dolewaliśmy stopniowo nasze. 
Niewiele trzeba było, by doprowadzić go do białej gorączki szału. Henio zaczął się na 
nowo pastwić nad Anglikami.

W momencie najwyższego nasilenia nastroju, o jaki nam chodziło, zjawiła się 
pokojówka. Na tacy list i paczka. Złożyła to na stole i odeszła. Pełni wewnętrznego 
napięcia śledziliśmy bacznie zachowanie się odbiorcy.

Zaintrygowany podszedł do stołu. Milcząc udawaliśmy dyskretnie zaciekawie
nie. Chwycił najpierw list - otworzył. Wlepiliśmy w niego oczy, chcąc wyczytać z jego 
twarzy, czy nasz żart się udał, czy nie został przedwcześnie rozszyfrowany. Henio 
połknął haczyk. Widzieliśmy, jak jego twarz złagodniała, rozpogodziła się, rozjaśniała 
przemiłym, pełnym uroku uśmiechem. Pionowa bruzda gniewu czarodziejsko znikła 
z czoła bez śladu. Rozanielonym, lecz nieco dumnym spojrzeniem ogarnął każdego 
z nas po kolei i, niczego się nie domyślając, powiedział: - "No, moi kochani, omyliliśmy 
się. Za wcześnie osądziliśmy Anglików. O! To naprawdę dżentelmeni wysokiej klasy!"

Poderwaliśmy się z miejsc udając już teraz nie skrywane zaciekawienie. Jak to? 
Co to znaczy? Skąd ta zmiana?

Dobrzański raz jeszcze spojrzał na nas z góry, odsapnął z przyjemnego 
wrażenia i, nadal niczego podejrzanego nie zauważywszy, odczytał nam list. Skończył, 
nerwowym ruchem rozwinął paczkę - zobaczył znany mu gliniany wazon.

Ryknęliśmy naraz śmiechem z wysiłkiem dotąd wstrzymywanym. Heniowi 
krew uderzyła do głowy. Twarz stężała mu wściekłością. Sina, pionowa rysa, jak 
błyskawica przecięła czoło. Porwał za nieszczęsne naczynie i rąbnął o podłogę 
glinianym pucharem. Okrutny żart doprowadzony do końca, przestał być dla nas 
śmieszną zabawą, gdyśmy spostrzegli, że Henio porwał się gwałtownie do otwierania 
swej dużej walizki, w której - wiedzieliśmy - miał rewolwer. Widząc jego nieprzytomne 
rozjuszenie, zrozumieliśmy, że trzeba ulotnić się jak najszybciej, zanim nas wystrzela 
po kolei. Jak szczury umykaliśmy do swoich pokoi, zamykając się czym prędzej na 
wszelki wypadek od wewnątrz. Dobrzański szalał jakiś czas po korytarzu, czyhając czy 
który z nas nosa nie wychyli, i darząc nas słówami gorszymi od tych, które poświęcił 
uprzednio Anglikom.

Udobruchał się po jakimś czasie. Sam lubił innym płatać diabelskie figle, więc 
i nam wybaczył ten ostry żart.
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Tym bardziej śmiał się serdecznie, gdy w kilka dni później Anglicy naprawili 
swoje przeoczenie. Dobrzański niespodziewanie otrzymał piękną złotą papierośnicę - dar 
księcia Walii za najlepszy indywidualny wynik osiągnięty w konkursie jego imienia 
w Londynie.



Wybryk Jacka

Lecz na tym nie skończyły się nasze występy owego roku na wyspie oblanej 
morzeni i mgłą. Zupełnie wyjątkowego psikusa spłatał nam nie tyle Dobrzański, ile 
dosiadany przez niego, znany ze swego wariackiego usposobienia Jacek.

Ten dzielny, lecz do prowadzenia bardzo tnidny, zapasowy koń naszej 
reprezentacji, przydzielany był zależnie od potrzeby różnym jeźdźcom. Startował 
w Nicei w 1923 roku pod Rómmlem, w Lucernie i na VIII Olimpiadzie w Paryżu 
w 1924 roku pod Szoslandem, a w nowojorskiej hali Madison Square Garden w 1926 
roku pode mną przyczynił się dzielnie do wygrania przez nas Pucharu Narodów.

Śmiały i odważny, o żelaznym zdrowiu i nogach, łatwo wpadał w histeryczny 
nastrój w chwili najmniej spodziewanej. Wtedy łypał krawymi ślepiami i nieprzytomnie 
parł do przeszkody, charakterystycznie na swój sposób poszczekując. Nie mogła to być 
dobrana para wyczynowców z Dobrzańskim.

Podczas następnych międzynarodowych zawodów w Aldershot, gdzie mieliśmy 
wspomniany wcześniej wypadek samochodowy, Jacek popisał się zadziwiającym 
nadprogramowym skokiem.

Zawody odbywały się na odkrytym stadionie, obramowanym zwykłym 
ogrodzeniem. Za nim, cienkim pasem stali widzowie. Podczas przebiegu Jacek pod 
Dobrzańskim, na skutek upalnego dnia, w pewnym momencie oszalał. Zwierzak Jacenty 
poniósł jeźdźca w kierunku ogrodzenia, na które parł "z rozdartym pyskiem". Nic nie 
pomogły wysiłki jeźdźca, by go skierować na właściwą trasę biegu. Usłyszeliśmy 
okrzyki przerażenia, gdy Jacek potężnym, niesamowitym skokiem przesadził żywą 
ludzką przeszkodę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Widzowie przeżyli chwilę 
strachu i niezwykłej emocji. Przebieg dzielnej pary zawodników, mimo zadziwiającego 
efektu, tym razem musiał być unieważniony.

Taki bywał niekiedy żywiołowy Jacek. A cóż za wspaniały widok, gdy 
w napadzie szaleństwa tego tnidnego konia prowadził go sam też niełatwy do 
opanowania się nasz niezapomniany kolega, pierwszorzędny jeździec, kawalerzysta, 
niespokojny duch, zawadiacki żołnierz, wielki ryzykant, wspaniały dowódca słynnego 
partyzanckiego oddziału.

Taki też pozostał do końca swego młodego życia uwieńczonego tragiczną 
bohaterską śmiercią w bezpardonowej walce z hitlerowskim okupantem - krwawy 
mściciel, nieustępliwy pogromca wroga, major Henryk Dobrzański - Hubal.



Obrazki z londyńskich zawodów

Lord Londsdey, swego czasu długoletni przewodniczący komitetu wystaw 
i zawodów konnych urządzanych rokrocznie w Londynie, był znaną osobistością 
w angielskim świecie hodowców koni i miłośników sportu jeździeckiego.

Od rana do późnej nocy, aż do zakończenia przeładowanego programem dnia, 
nie opuszczał terenu imprez, w których my również braliśmy udział w pięknej hali 
londyńskiej Olympii. W otoczeniu członków zarządu i komisji sędziowskiej jako jej 
przewodniczący i gospodarz zawodów, potężnego wzrostu, odpowiedniej tuszy, 
dystyngowana postać starszego już wiekiem dżentelmena lorda Londsdey’a - wyróżniała 
się z daleka swoją wykwintną, okazałą sylwetką.

Należał do jednego z najstarszych rodów angielskiej arystokracji. W ciemnym 
tużurku, cylindrze, z wiecznie dymiącym w ustach nieodstępnym długim cygarem 
(przywilej palenia przysługiwał mu podobno nawet w obecności jej królewskiej mości) 
był przykładem porządku i punktualności.

Przyjęcie, jakie lord Londsdey wydał z racji międzynarodowych zawodów 
konnych, połączonych z doroczną wystawą koni - należało do tradycji jego rodu oraz 
pozycji wśród angielskiego high-life’u.

U wejścia do ogromnej sali, w której przygotowano kilkadziesiąt sześcioosobo
wych okrągłych stołów, gospodarz osobiście witał każdego przybyłego uczestnika 
śniadania.

O parę kroków przed nim, ubrany w specjalny strój, stał nie mniej okazałego 
wzrostu majordomus. Ten, spotykając wchodzących gości - nachyliwszy się - prosił 
każdego o podanie mu nazwiska i tytułu, po czym zwracając się w stronę obecnych już 
na sali osób anonsował głośno nowo przybywających uprzednio uderzając w podłogę 
końcem długiej laski, odznaki swego urzędu.

Wszyscy zaproszeni zgodnie z wywieszonym przed wejściem planem 
zawierającym listę imienną, grupowali się w pobliżu swoich miejsc. Przy moim stole 
zastałem grono zupełnie obcych mi osób - czterech ciemno ubranych starszych panów 
i jedną leciwą damę. Sądziłem, że należałoby się zapoznać z towarzystwem, z którym 
wypadło mi zasiąść do wspólnego śniadania. W tej intencji podszedłem do starszej pani, 
chcąc się jej przedstawić. Nie znając języka angielskiego, użyłem francuskiego. W jej 
oczach spostrzegłem wyraźne zdumienie, jak gdybym popełnił jakiś gruby nietakt. 
Krótkim nieznacznym ruchem uniosła przed sobą trzymany w ręku mały przedmiot, 
w rodzaju podręcznej torebki. Widząc na jej twarzy w dalszym ciągu pytające 
spojrzenie, ponowiłem moje słowa, czym spowodowałem u niej natychmiast ten sam, 
co poprzednio wyraz zdziwienia. Naraz, przed swoim nosem ujrzałem maleńką szkatułkę 
połączoną przewodem z jej uchem. Zrozumiałem! Dama była głucha. Posługiwała się 
specjalnym przyrządem, którego w pierwszej chwili nie zauważyłem.

Teraz więc, nachyliwszy się do owego przedmiotu, wyrzekłem po raz trzeci te 
same konwencjonalne słowa: - 'Pennettez Madame, que je me presente". Lecz 
widziałem, że starsza pani w dalszym ciągu niczego nie mogła się domyśleć. A gdy 
z kolei w tym samym zamiarze zwróciłem się do obok stojącycli dżentelmenów, oni 
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również spojrzeli na mnie swym tępym szklanym wzrokiem. Zrozumiałem, że 
najwidoczniej popełniam jakąś niezręczność.

Postępując wbrew przyjętym tu kanonom savoir-vivre’n, najwidoczniej 
wyglądam w ich oczach na dzikusa - pomyślałem sobie.

Dałem więc spokój wszelkim znanym mi formom dobrego tonu, które tu jakoś 
nie bardzo pasowały.

Mimo całkowitej sztywności moich współbiesiadników, który patrząc na mnie 
rybimi oczami, jakbym był niewidzialnym duchem, przez cały czas nie zamienili słowa, 
śniadanie u lorda Londsdey’a w towarzystwie londyńskiej śmietanki zakończyło się dla 
mnie sympatycznym wspomnieniem dancingu.

Przy jednym ze stolików zauważyłem siedzącą w gronie obojętnych panów 
interesującą młodą damę. Jeszcze raz postanowiłem zaryzykować towarzyskie zbliżenie. 
Z przyjemnym niepokojem podszedłem prosząc ją do tańca. I choć w tej sztuce nie 
miałem wielkiej wprawy, uważałem, że mogę i powinienem się pokusić o godną 
reprezentację naszych zdolności nie tylko w zakresie jeździectwa. Okazało się, że miła, 
przypadkowa znajomość była mi niespodziewaną nagrodą za dotychczasowe nieudane 
towarzytstwo i moją samotność przy stole podczas owego śniadania w wykwintnym 
gronie lodyńskiego high-life’u.

Osoba lorda Londsdey’-a miała w mej pamięci utrwalić jeszcze jeden ślad 
z londyńskiej imprezy. Któregoś dnia, podczas odbywającego się przedpołudniowego 
pokazu koni różnych typów i przeznaczenia, zdarzył się w gmachu Olyntpii niecodzien
ny incydent.

Zgodnie z programem dnia, na pięknie udekorowaną arenę wjechały duże wozy 
ciągnione przez ciężkie, olbrzymie piwowarskie konie. Na platformach powożąc siedzieli 
odpowiednio do swej pracy i zawodu ubrani woźnice - rosłe, mocne chłopy, właściciele 
konkurujących ze sobą zaprzęgów.

Oceniano typ, wzrost, budowę i dobór par koni, ich kondycję, ruch, w stępie 
i kłusie, toaletę i pielęgnację, uprząż oraz strój woźnicy, jego umiejętności powożenia - 
jednym słowm stylową całość zaprzęgu.

Komisja sędziowska urzędująca wewnątrz areny, z lordem Londsdey’em na 
czele, notowała każdy szczegół odpowiednią punktacją.

Po zakończonych ewolucjach, mchach i oględzinach, zaprzęgi ustawiły się 
w jednym szeregu w panimetrowych odstępach, według wskazanej przez sędziów 
kolejności. Miało nastąpić rozdanie nagród. Wtem, gdzieś z końca lewego skrzydła, 
jeden z woźniców zostawiwszy konie, podszedł do przewodniczącego komisji 
sędziowskiej, lorda Londsdey’a. Oburzony czymś energicznie protestował, używając 
nadmiernie gestykulacji rąk tak rażąco niegrzecznie, że w jjewnym momencie potrącił 
lorda. Ten, nie wyjmując swego długiego cygara z ust najspokojniej wymierzył mu 
jeden bokserski "sieq)owy". Napastnik runął na ziemię, po czym wstał czym prędzej 
i flegmatycznie otrzepawszy się, gruntownie przekonany o swej niewłaściwej interwencji 
- po angielsku wycofał się do swego zaprzęgu.

Ta dość dla nas niezwykła scena rozegrała się błyskawicznie na oczach 
publiczności. Następnego dnia dzienniki londyńskie ogłosiły komunikat związku 
woźniców piwowarskich, który ubolewając nad postępkiem swego członka wobec lorda 
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i komisji sędziowskiej za karę wykluczył go ze swego grona. Zaskakujący okazał się 
jednak finał tego zajścia. Oto lord Londsdey otrzymawszy dodatkową satysfakcję 
ogłoszoną w prasie uznał, iż zapomnienie się owego woźnicy wynikło z jego głębokiego 
sentymentu do swych koni, w mniemaniu ich właściciela niesłusznie skrzywdzonych 
niską klasyfikacją. Za to szczególne uczucie, pod którego wpływem ów nieszczęsny 
miłośnik konia stracił swoją zimną angielską krew - lord przyznał mu z własnej kieszeni 
5 funtów nagrody.



Nicejskie uroki

Lazurowe Wybrzeże - Cótć d’Azur - należy do najbardziej odwiedzanych, 
wielkich sportowo-turystycznych szlaków nie tylko w Europie. Nad "Jasny Brzeg" 
Morza Śródziemnego od dawien dawna zjeżdżają w ciągu całego roku cudzoziemcy 
wszelkich narodowości świata. Wabią ich słynne klimatyczno-wypoczynkowe 
i rozrywkowe, pełne uroku miejscowości. Spośród nich, najbardziej głośną jedną 
z najstarszych, a zawsze niezmiennie uroczą i atrakcyjną jest królowa Lazurowego 
Wybrzeża - Nicea.

W niej, jak wszędzie na francuskiej i włoskiej Riwierze, roi się od zagranicz
nych gości z najdalszych egzotycznych nawet krajów. Przewagę stanowią oczywiście 
ludzie zamożni, najczęściej spod znaku dolarowej, funtowej, czy innej podobnie mocnej 
waluty. Ci, bez wysiłku i trudu, mogą sobie pozwolić na beztroski, dowolny, niczym nie 
ograniczony pobyt w tamtejszych oszałamiająco luksusowych warunkach. Prócz 
potentatów, na krótki kilkudniowy, świąteczny wypoczynek, zwłaszcza w miesiącach 
wolnych od upałów, tj. od stycznia do końca kwietnia, zjeżdżają tu masami nie tylko 
zamożni obywatele francuscy, ale również liczni goście z sąsiedniej Szwajcarii, bliskiej 
Austrii, czy Niemiec, a nawet z dalszych, bardziej odległych stron.

Niezwykłe piękno i czar południowej przyrody, łagodny, ciepły najwspanialszy 
podobno w świecie klimat wczesnej wiosny, lazur nieba odbijający się wspaniałą barwą 
w błękicie morza, do którego miejscami bezpośrednio opadają skaliste, strome stoki Alp 
- sprawiają urzekające wrażenie wprost nienaturalnej dekoracji.

Oprócz głównej linii kolejowej, przebijającej się licznymi tunelami przez 
podnóże gór utopionych w szmaragdzie morza jego brzegiem wzdłuż całej Riwiery 
ciągnie się wyrąbana w skale najbardziej ruchliwa, dolna arteria komunikacyjna. Ponadto 
równolegle, lecz o wiele wyżej, biegną jeszcze dwie doskonałe, przepięknie położone 
drogi turystyczne.

Szczytami Alp, na olbrzymiej przestrzeni, dawnym słynnym szlakiem 
napoleońskiego marszu, prawie pod samą kopułą nieba wije się wstęga traktu Grand 
Corniche. Poniżej, po zboczu łańcucha gór, mniej więcej w połowie ich stoku od 
południowej strony wybrzeża, nad przepaściami, w emocjonująco ostrych skrętach 
wspina się najbardziej może malownicza, turystyczna droga Moyen Corniche.

Jazda seqtentynami ostrych wiraży nad strzępami urwisk, przy dużym ruchu 
samochodów osobowych i olbrzymich luksusowych autokarów jest |)ełna zmiennych 
wrażeń i silnych emocji. Wzbudza zachwyt a miejscami lęk. Wydaje sie niepokojąco 
ryzykowna. Na wąskim przesmyku raz po raz spotykamy mknące ku nam szybko duże, 
zapełnione turystami autokary. Pędzą szaleńczo nad skrajem przepaści ginącej gdzieś 
o paręset metrów niżej w głębi lazurowej zatoki. W momentach niebezpiecznych mijań 
człowiek uchyla się instynktownie by nagle z drugiej strony, tym samym mimowolnym 
odruchem uniknąć zderzenia ze zbliżającym się nawisem groźnej skały. Zewsząd otacza 
nas rozległy, baśniowy krajobraz. Przecudnymi barwami mnóstwa kwiatów, tropikalnej, 
pysznej roślinności, palm, agaw i kaktusów, plantacji goździków, wśród gajów
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pomarańczowych, cytrynowych i oliwkowych w jaskrawym słońcu południa - mieni się 
nienaturalnym, wprost sztucznym, kolorytem całe śródziemnomorskie wybrzeże.

Z wysokości drogi Moyen Comiche, z tarasu ekskluzywnej kawiarni-restauracji 
Chateau Madrid, roztacza się widok niezwykle malowniczy. Zachwycony wzrok ogarnia 
olbrzymią przestrzeń. Leci w dal, sięga linii horyzontu gdzie w jedną całość łączą się 
dwa bezkresne błękity - nieba i morza.

Nieprawdopodobną, fantastyczną, jakby z zaczarowanej baśni, a jednak 
prawdziwą scenerią, boska ręka przyrody ozdobiła hojnie swym niezrównanym 
bogactwem piękna, francuską i włoską Riwierę. Niczym nie szpecąc, w umiejętny 
sposób wykorzystał ją człowiek. Długim sznurem na przestrzeni wieluset kilometrów 
północnego wybrzeża Morza Śródziemnego rozsiane są na skalistej, ubogiej ziemi, 
wspaniałe perły ludzkich osiedli. Wśród nich, jak klejnoty rzadkiej wartości, u podnóża 
Alp nad skrajem wiecznie szumiącego morza, w słonecznym blasku, leżą czarujące, 
rajskie ustronia. Obraz najbardziej znanych miejscowości jak: Cannes, Juin les Pins, 
Braulieu sur Mer, Ville Franche, rozłożonego amfiteatralnie nad zatoką Cap Ferrat, 
Monaco i Monte Carlo, przecudnej Mentony i San Remo, jest bez żadnej przesady 
bajeczny, niezapomniany.

Wśród tego przepychu, bogactwa przyrody oraz luksusowych urządzeń Nicea 
ma swoje szczególne znaczenie - jest stolicą całej rozległej Riwiery.

Specjalne przedsiębiorstwa, instytucje turystyczne, biura podróży oraz 
propagandowo-reklamowe agencje wielkich hoteli nicejskich i lokali rozrywkowych tego 
miasta, są wciągnięte do świetnie pros|)eriijącej celowo zorganizowanej dochodowej 
akcji. Patronuje tej działalności fachowo przygotowany i dzielnie prowadzony zarząd 
miasta. Nicea przyjmuje w swe szeroko otwarte ramiona nieustanny napływ stałych, 
rokrocznie powracających i nowych koneserów wykwintnego życia, oczekującego ich 
w jednym z najcudowniejszych zakątków świata.

Słynne corsa kwiatowe, karnawał nicejski, imprezy sportowe były przez długie 
lata domeną specjalnego komitetu świąt i sportu, Commite des Fetes et des Sports, który 
między innymi słynął z doskonałej organizacji tradycyjnych, nicejskich międzynarodo
wych wojskowych konkursów hippicznych.

Ludzie żądni wrażeń, przygód, silnych sportowych emocji, hazardu czy 
wreszcie wypoczynku i zdrowia urządzają się różnie, zależnie od swych zainteresowań 
i zamożności. Marzący o łatwym zdobyciu fortuny spędzają większość czasu 
w kasynach gry.

W Monte Carlo przy rulecie i bakaracie gromadzą się różne niebieskie ptaki, 
aferzyści, zręcznie maskujące się męty społeczne, niezależnie od płci i narodowości. 
Pływają w tym międzynarodowym zbiorowisku jak ryby w mętnej wodzie. Spotyka się 
ich zresztą wszędzie, na każdym niemal kroku tam, gdzie panuje nieróbstwo, a decyduje 
pieniądz i bogactwo. Ocierają się o to beztroskie życie, poznają je i obserwują niekiedy 
ludzie pracy, chwilowo przygodnie zamieszani w ten dziwny, jakiś nierealny, 
niedostępny dla nich świat bogactwa i złudy.

Na tle uroków Lazurowego Wybrzeża, jego blasków i cieni - bo gdzież ich nie 
ma - dane mi było, dzięki moim najmilszym koniom doznać wielu emocji i wrażeń. 
W olśniewającym otoczeniu prześniłem cząstkę mego najświetniejszego życia 
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sportowego i osobistego. W ciągli szeregu lat byłem jednym z pierwszych, czołowych 
zawodników naszej reprezentacji jeździeckiej. W kronikach międzynarodowego sportu 
konnego na rachunku moim i moich koni zapisana jest największa ilość startów, 
a również i największych sukcesów odniesionych na nicejskim hippodromie. Starałem 
się zawsze wraz z kolegami w miarę możliwości nie zrobić wstydu naszej reprezentacji. 
Nie tylko na polu sportu jeździeckiego, lecz również w innych imprezach, w których 
wypadło nam brać udział. Jednak moje szanse i osiągnięcia w tych towarzyskich, 
oficjalnych czy też koleżeńskich, a czasem zupełnie prywatnych spotkaniach były raczej 
skromne, bardziej osobiste. Wielu nie wykorzystanych okazji do dzisiaj nie mogę sobie 
darować. Lecz praca nad końmi, nad ich i moją własną wysoką formą sportową nie szła 
u mnie w parze z ambicją bicia rekordów w innych niewątpliwie ciekawych dziedzinach 
życia. Do rozrywek, do których najmniejszy imałem zapał i wprost żadne przygotowanie 
należał rokrocznie na terenie Nicei rozgrywany, oryginalny w swoim rodzaju Konkurs 
o Puchar Perroquet - o tytuł najsprawniejszego konsumenta szampana. Jednym słowem - 
powiedzmy otwarcie - konkurs pijacki. Choć bez żadnych szans, nie wypadało mi 

odmówić i tu swego udziału.
Mimo niepoślednich zdolności przypisywanych naszemu społeczeństwu, 

a w szczególności polskim kawalerzystom, raz jeden tylko na przestrzeni kilkunastu lat 
puchar Perroquet przyznano naszemu jeźdźcowi.

Na odcinku głównej, przelotowej arterii ciągnącej się wzdłuż Riwiery, nad 
lazurowym brzegiem morza w Nicei i skrawkiem jego kamienistej plaży - na słynnej 
Promenadę des Anglais mieszczą się największe luksusowe hotele Ruhl i Negresco. 
W pobliżu, nieco na uboczu, osiadł jeden z pierwszorzędnych nocnych lokali 
rozrywkowych - Perroquet. Był to nieduży, nastrojowy, lecz wykwintny i drogi 
przybytek zabaw, dancingów i występów tancerzy. Dyrekcja tego sympatycznego 
zakładu starała się zawsze o reklamowanie swych atrakcji również wśród licznych 
zwolenników sportu hippicznego przybywających masami na sezon międzynarodowych 
zawodów konnych. Chcąc jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność swego przedsiębior
stwa - jego zarząd każdego roku ogłaszał Konkurs o Puchar Perroquet.

Była to batalia rozrywkowa, podczas której zawodnicy nicejskiej imprezy 
konnej byli częstowani do syta szampanem wysokiej marki na koszt organizatorów. 
Terenem zawodów był oczywiście lokal Perroquet. Czas - wieczór i noc po ostatnim, 
dziesiątym dniu zmagań sportowych na nicejskim hippodromie. W konkursie brali udział 
wszyscy zaproszeni jeźdźcy oficjalnych zespołów, wraz z ich szefami, tym razem 
występujący już nie w mundurach lecz w smokingach. Regulamin przewidywał 
ceremoniał prezentacji ekip przy odegraniu hymnów poszczególnych narodowości. Sic! 
Jak widać i la rozrywkowa impreza zaczynała się poważną, niemal oficjalną uroczystoś
cią.

W lokalu udekorowanym zewnątrz i wewnątrz flagami zawodników, 
przygotowano oddzielne stoliki oznaczone barwami narodowymi każdej ekipy. Komisja 
sędziowska na czele z przewodniczącym, którym z reguły był każdorazowy zwycięzca 
tego turnieju z roku poprzedniego, zasiadała przy specjalnym stole przeznaczonym dla 
jury. Jej zadaniem było dopilnowanie sprawnego przeprowadzenia rozgrywki mającej 
wyłonić nowego, na rok bieżący, godnego zwycięzcę w tej bachusowej imprezie.
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W ciągu szeregu lat godność przewodniczącego przypadała najczęściej tym 
spośród zawodników, którzy mieli więcej niż inni sposobności przeprowadzania 
treningów i zaprawy w piciu szampańskiego wina. Nic więc dziwnego, że niebezpiecz
nymi konkurentami w tej dyscyplinie byli Francuzi, Hiszpanie, Włosi. Ich groźnymi 
współzawodnikami okazali się Niemcy i Belgowie. Nigdy jeszcze, ani razu, między 
zwycięzcami nie było, o dziwo, Polaka.

Choć nasza brać jeździecka pochodziła przeważnie spod słynnych kawaleryj
skich znaków, ponoć cieszących się od wieków nie zawsze zasłużąną, a niekiedy wręcz 
przesadnie wyolbrzymioną sławą niezłych birbantów - jakoś na arenie Perroquet nigdy 
nie osiągnęli najwyższej międzynarodowej klasy pucharowej. A przecież w tej co roku 
tradycyjnie organizowanej zabawie nie brakło też tęgich polskich gardzieli i nielichych 
głów. Nieźle pod tym względem notowany u nas zawodnik (co prawda z młodszej 
generacji dzielnego 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich), porucznik P.Pohorecki, na którego 
najbardziej liczyliśmy w tej konkurencji, odpadł już półfinałowej rozgrywce. Jak się 
okazało, był zaledwie lichą płotką w towarzystwie rekinów otrzaskanych w licznych 
tego rodzaju spotkaniach.

Może nie bardzo udana, nieodpowiednio dobrana była wtedy obsada naszej 
ekipy. Kto wie, czy nie lepiej sprawiłaby się w tym turnieju reprezentacja innej naszej 
i bardziej popularnej, masowej dyscypliny sportu. Lecz szkoda, że w naszym gronie 
brakło, choćby w charakterze szefa misji, jednego z najświetniejszych, najmilszych 
kompanów takich zabaw - Wieniawy. Był czas, kiedy ten rasowy kawalerzysta 
niejednego z najmocniejszych w kozi róg by zapędził. Niestety, tu go z nami nie było.

Choć szanse naszego zespołu nie rokowały nadziei na zdobycie nawet żadnego 
punktowanego miejsca, nie wypadało nam nie stanąć w szranki w tej dodatkowej 
konkurencji.

Rozpoczęto ją prezentacją. Po wylosowaniu kolejności, poszczególne ekipy 
stawały przed lożą jury gotowe do startu. Wyfraczona obsługa lokalu Perroguet 
napełniała po brzegi duże kielichy perlistym, należycie zamrożonym, słonecznym 
trunkiem. By nic nie straci, ze swej w nos bijącej mocy, nie wolno go było odgazować 
wymieszaniem. Na zapowiedź głównego sędziego wszyscy członkowie ekipy 
jednocześnie podnosili do ust puchary pełne szampańskiego wina. Na sygnał startu 
każdy zawodnik stara, się jak najszybciej wypić zawartość swego kielicha. Ani jedna 
kropla napoju nic powinna spłynąć po brodzie, bo w myśl regulaminu groziło to 
karnymi punktami lub nawet zupełną dyskwalifikacją. Najlepsi z każdej ekipy, po 
półfinałowej rozgrywce, mieli dostąpić udziału w rozstrzygającej walce finałowej. 
W wypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników tej samej ekipy miało wynik 
jednakowy, czyli ex-aequo, bo i to się zdarzało - czekała ich powtórka, aż do skutku. 
Nielekka to była próba i niełatwe zwycięstwo. Na nowo więc perliły się kielichy 
gościnnie napełniane złotawym płynem.

Po pierwszej eliminacji nastąpiła końcowa faza rozgrywki między wyłonionymi 
asami ekip. A gdy w końcu zapadło już ostateczne rozstrzygnięcie, wówczs nieskąpej 
miary srebrny puchar Perroquet napełniono kilkoma butelkami szampana. W godne ręce 
zwycięzcy wręczał go uradowany ofiarodawca - dyrektor lokalu, po czym uczestnicy 
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konkursu podawali go sobie kolejno z rąk do rąk. I tak puchar Perroquet długo krążył 
od ust do ust jako symbol braterstwa i przyjaźni kawalerzystów wszystkich krajów.

W bardzo pomyślnym dla polskiego jeździectwa 1926 roku nic nie wskazywało, 
by do wielu naszych zwycięstw sportowych miał dołączyć jeszcze ten jeden końcowy 
tryumf.

Jak się miało okazać, bohaterem dnia, a raczej nocy, został jednak jeden 
z członków naszej ekipy, skromny debiutant nicejskich konkursów - rotmistrz 23. Pułku 
Ułanów Edmund Chojecki. Ogromne wzrostem, okazałe chłopisko, już samym swym 
kresowym pochodzeniem i postawą budził niepokój wśród uczestników kielichowego 
turnieju. Kandydaci do tytułu zwycięzcy i zaszczytnej pozycji głównego sędziego na rok 
następny mieli oto po raz pierwszy okazję spotkać w ekipie polskiej nie tylko na 
zielonym lorze hippodromu, lecz i tu godnego współzawodnika. Nasz grodzieński ułan 
nie zawiódł. Wstydu nam nie zrobił. Trzymając fason swego pułku okazał się mistrzem 
na miarę Gargantui. W serii kilku rozgrywek łatwo poradził sobie dystansując groźnych 
Francuzów, Włochów, Hiszpanów i Niemców, nie licząc reszty bractwa koniarzy 
i przyjaciół Bachusa. W ten sposób Polak po raz pierwszy i ostatni, stoczył zwycięską, 
nocną walkę na Lazurowym Wybrzeżu w Nicei w konkursie o puchar Perroquet, który 
stał się jego w pełni zasłużoną osobistą własnością i miłą pamiątką.

Niezbadaną, zaskakującą dla nas tajemnicą pozostało na zawsze, gdzie i kiedy 
nasz tryumfator zdążył dojść do takiej doskonałości. Podczas krótkiego, dwutygodnio
wego pobytu na francuskiej Riwierze nie było to możliwe ani dopuszczalne. Nikt 
z naszych kolegów w czasie poważnych zawodów nie mógł uprawiać treningów, które 
by mogły wpłynąć na obniżenie dyscypliny i sportowej kondycji. Tego pilnowaliśmy 
sami.

Skądinąd wiedzieliśmy dobrze, że nie strumieniami szampana oblewano różne 
okazje w kresowym 23. Pułku Ułanów Grodzieńskich. Dzisiaj po szwoleżerach, ułanach 
i strzelcach konnych, "co dzielnie się bili i nieźle pili" - zostało bogactwo wspomnień. 
Hej! Gdzie jesteście czasy naszej bujnej młodości, kawaleryjskiej fantazji i żołnierskiej 
swawoli?



W gościnie u Belgów

Stacjonujący garnizonem w stolicy Belgii królewski pułk kawalerii wydał 
w swoim wspaniałym kasynie obiad dla zawodników biorących udział w międzynarodo
wych konkursach hippicznych w Brukseli w 1927 roku.

Dzięki gościnności przemiłych gospodarzy, dowódcy i oficerów 1. Pułku 
Guidów, sjiędziliśmy zupełnie wyjątkowy, pamiętny wieczór , pozbawiony jakiegokol
wiek ceremoniału, fasonu i sztywnych oficjalności. W licznym gronie zebrała się tu elita 
jeździeckiej Europy w mundurach pułków kawalerii od najskromniejszych Szwajcarów 
do eleganckich, bogato srebrem szamerowanych Szwedów. Już od samego początku 
w salach kasyna wytworzył się poufały, koleżeński nastrój, jaki nieczęsto zdarzało mi 
się obserwować w różnych okolicznościach podczas oficjalnych przyjęć w krajach, gdzie 
istnieje kult pieniądza, bogactwa oraz starych rodowych tradycji. Nawet zaszczytna 
obecność honorowego szefa 1. Pułku Guidów w osobie ówczesnego następcy tronu 
belgijskiego księcia Leopolda, syna panującego wtedy, uwielbianego przez naród króla 
Alberta, w najmniejszym stopniu nie zaciążyła na swobodnym, bezceremonialnym 
nastroju utrzymanym w najmilszej atmosferze koleżeństwa.

Wysoki, smukłej postawy, rasowy, wybitnie męskiej urody, dwudziestokilku
letni książę Leopold, na równi z dowódcą i oficerami pułku był czarującym gospoda
rzem i uczestnikiem beztroskiej zabawy. Własnym przykładem, bez pozy czy sztucznej 
powagi nadając temu na pozór oficjalnemu, lecz w samej rzeczy koleżeńskiemu zebraniu 
charakter towarzyskiego spotkania - książę Leopold swoją skromnością i prostotą zyskał 
sobie sympatię wszystkich zagranicznych jeźdźców. Nam syn króla Belgów, przemiły, 
świetny kompan, z miejsca przypadł do gustu. Bez żadnego dworskiego fasonu, 
bezceremonialnie bawił się z nami, jak z równymi sobie kolegami.

Po wspaniałym, wytwornym obiedzie, przy bogato nakrytym i suto zastawio
nym stole, jedząc nie byle co i z nie byle czego, bo wykwintne potrawy z masywnych 
srebrnych talerzy i półmisków, zapijaliśmy je znakomitymi gatunkami win z kryształo
wych pucharów. Dobrze mrożonym szampanem wysokiej francuskiej marki spełnialiśmy 
ochoczo liczne toasty królewskie i kawaleryjsko- jeździeckie.

Wreszcie, gdy po obiedzie przeszliśmy do bocznych salonów, otoczeni dymem 
wonnych cygar i papierosów, swawolnie podochoceni, przy czarnej kawie i likierach 
odbyła się zabawna uroczystość. Czyniąc zadość tradycji 1. Pułku Guidów, książę 
Leopold, ku naszej i swej własnej uciesze, miał wraz z nami wpisać się do pamiątkowej 
księgi. Dość oryginalnym zwyczajem należało to uczynić rysując jedną, nieprzerwaną 
linią przy zawiązanych oczach, kontur zwykłej świnki - symbolu szczęścia i podpisując 
się pod nią.

Na pierwszy ogień zabawy poszedł oczywiście następca tronu. Szybko 
zawiązano mu chustką oczy i po chwili, nachyleni nad nim dookoła, oglądaliśmy 
pamiątkowy rysunek pokracznego potworka o charakterystycznie zakręconym ogonku. 
Rozbawieni współtowarzysze zabawy bez szacunku, krytycznie odnieśli się do dzieła 
autora. Żartując wraz z nim śmialiśmy się z pociesznej królewskiej świni, wołając 
"cochon de roi". Wnet dalszą serię podpisów jeźdźców wszystkich oficjalnych 
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reprezentacji ozdobiły sylwetki "cochonków" francuskich, włoskich, hiszpańskich, 
portugalskich, szwajcarskich, szwedzkich, holenderskich, polskich i belgijskich.

Jakże szczęśliwą, zgraną w walce, zabawie i przyjaźni, międzynarodową 
trzódką sportowców wówczas byliśmy.

W szlachetnym współzawodnictwie przeżywaliśmy niezapomniane, pełne 
napięcia chwile, gdy biliśmy się o honor naszych narodowych barw. Jeździliśmy z pasją, 
żywiołowo, ryzykownie i podobnie młodzieńczo wykorzystywaliśmy dostępne nam uroki 
życia. W parę lat później głośny w świecie stał się wstrząsający wypadek samochodowy. 
W podróży przez Szwajcarię, w aucie prowadzonym przez księcia Leopolda zginęła 
tragicznie towarzysząca mu jego młodziutka żona - piękna, szwedzka księżniczka Astrid, 
matka obecnego króla Belgów Boduena. Leopold szczęśliwie ocalał.

Dzisiaj, niewielu z nas już z tego grona zostało przy życiu.



W Lucernie i w Paryżu

Po ciężkich walkach w lucerneńskich konkursach w 1935 roku nasza ekipa, 
o poważnie odmłodzonym składzie jeźdźców i koni, pakowała pospiesznie swe manatki 
wyjeżdżając na zaproszenie Belgów do Spaa. Droga wypadła nam przez Paryż. Tym 
razem nie mogli się nasi zawodnicy pochwalić wynikami swoich poprzedników z okresu 
mej młodości. Wywozili pewien zasób silnych wrażeń i doświadczeń nie bez goryczy 
niepowodzeń. Jakoś pechowo jeździło się naszej młodzieży jeździeckiej owego roku nad 
szmaragdowym Jeziorem Czterech Kantonów.

Tamtejszy stadion nie jest łatwym polem dla hippicznych debiutantów. 
Stosunkowo małe jego wymiary i niekorzystna geometryczna forma kwadratu 
przystosowana z konieczności do naturalnego położenia, wymaga dużej rutyny 
i zręczności od jeźdźca i konia. Dość miękkie podłoże nasycone wilgocią pobliskiego 
brzegu jeziora, kilka poważnych ziemnych wałów i bankietów w kombinacji szeregu 
innych sztucznych przeszkód, oraz udział licznych zagranicznych konkurentów, każę 
zaliczyć lucerneński stadion i odbywające się tam imprezy jeździeckie do najtrudniej
szych na kontynencie.

Dla naszych młodych ówczesnych zawodników był to egzamin bardzo 
poważny. Przy tym sportowa fortuna nie darzyła ich szczodrym uśmiechem, tak jak nas 
ongiś, przed jedenastu laty, kiedy to Polska po raz pierwszy w dziejach olimpiad dała 
światu znać o sobie.

Wówczas, w pamiętnym 1924 roku, barwami biało-czerwonymi na jednym 
z trzech zwycięskich masztów uczczono na stadionie paryskim w Colombes brązowy 
medal olimpijski wywalczony przez Polaka przy udziale niezapomnianego Picadora.

A przecież zaledwie rok przed tym rozpoczęliśmy nasze jakże pomyślne starty, 
i to od razu na wielkich międzynarodowych torach Nicei i Rzymu. Odtąd przez wiele 
lat nie opuszczało nas powodzenie. W tym okresie świetności naszego jeździectwa, nie 
tylko szczęśliwa gwiazda sprzyjała naszym zawodnikom w odnoszonych sukcesach. 
Wybitnym talentom naszych jeźdźców zaprawionych w twardej żołnierskiej służbie 
pomagały dzielnie, równie uzdolnione, dobrze przygotowane konie, przeważnie 
towarzysze ich jeszcze wojennych trudów i walk.

rDebiutująZrw t92£roku w Lucernie) dokąd zostaliśmy zaproszeni tuż przed 
naszym pfUTttfs^r^ustorii polsloegospoiTu udziałem w olimpiadzie zdobyliśmy nad 
Jeziorem Czterech Kantonów wiele czołowych nagród. Podobnie jak w Nicei i Rzymie, 
udany występ w Szwajcarii postawił nasze jeździectwo na wysoką pozycję.

Muszę zaznaczyć, że jeśli chodzi o mnie, wówczas w rozkwicie moich 
sportowych możliwości, mając ambicję osiągnięcia szczytowych wyników w oczekującej 
nas olimpijskiej walce, nie pozwoliłem sobie na żadne niezgodne ze sportową dyscypliną 
wyskoki i szaleństwa. Bujną żywotność mego temperamentu musiałem stanowczo 
trzymać na wodzy, jak konia na munsztuku.

Niełatwo mi to przychodziło, gdy od czasu do czasu na mej drodze, obok 
najmilszego Picadora, zjawiały się fascynujące pokusy płomiennych, miłosnych obietnic 
i przygód.
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Nie brakło ich też w Lucernie, na ogół cichej, lecz pełnej jakiegoś w tym 
kierunku powściągliwego nastroju, ani tym bardziej w oszałamiającym tętnie 
nieskrępowanego w swej frywolności, szczególnie nocą, życia Paryża.

Ale wtedy w 1924, olimpijskim,roku największą namiętnością musiały pozostać 
wyłącznie piękne kształty moich koni; troska o swoją oraz ich najwyższą formę 
i sportową kondycję. Dbałem o to zresztą zawsze podczas mej całej jeździeckiej kariery.

A gdy wreszcie po latach doświadczeń, wzruszeń i emocji doznanych 
w walkach na licznych stadionach w międzynarodowych spotkaniach, nadszedł czas 
ciężkiej dla mnie decyzji pożegnania się z karierą czynnego zawodnika (na skutek 
objęcia kierowniczego stanowiska w wyszkoleniu jeździeckim naszego wojska 2I), 
dopiero wtedy mogłem pofolgować nieco narzuconej sobie wstrzemięźliwości w 
korzystaniu z innych darów i uroków życia.

21 Od 1934 roku do końca komendant Szkoły Jazdy Konnej i szef Ekwitacji 
w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.

Wszystkie te wyrzeczenia ponosiłem z miłości do konia oraz pasji do sportu. 
A nade wszystko dla tej, która była mi w życiu najmilszą troską i dozgonnym 
towarzyszem dzieląc ze mną smutki i radości. Dla tej, która wierzyła, że przynosi mi 
szczęście, że jest moją gwiazdą i maskotką, obecnej przy mnie prawie na wszystkich (z 
małymi wyjątkami) stadionach zagranicznych i krajowych, obserwującej z zapartym 
tchem moje wysiłki w walkach o zwycięstwo - mojej żony.

Tylko w kilku zaledwie wypadkach, gdy nie mogła z ważnych przyczyn 
wyjechać ze mną, bardzo niechętnie i z niedowierzaniem (czemu się nie dziwię) lecz i 
ze spokojną rezygnacją godziła się na naszą chwilową rozłąkę w obawie, lecz i ze 
spokojną rezygnacją, że jej małżeńskie przywileje pod jej nieobecność, mogą być gdzieś 
tam, przez kogoś innego naruszone. Skruszony uderzam się w piersi, żałując, że miłych 
grzechów mam na sumieniu tak niewiele. Jednym z tych krótkich okresów darowanej 
mi wolności, gdy już przestałem być zawodnikiem, była właśnie nasza sportowa 
wyprawa do Szwajcarii i Belgii w 1935 roku.

Między dwoma występami mieliśmy do swej dyspozycji tygodniową przerwę. 
W tym czasie konie, pod opieką doświadczonego wachmistrza weterynarii Barczaka, 
mogły spokojnie odbyć swoją podróż koleją z Lucerny do Spaa i tam spacerując 
należycie wypocząć.

I oto jesteśmy w Paryżu. Ile wspaniałych dreszczy emocji obiecuje każdemu 
to jedyne na świecie miasto. Ile wiąże się z nim nadziei i marzeń, rozkoszy i złudzeń. 
Samo tylko choćby kilkudniowe otarcie się o tę osobliwą wieżę Babel, może zostawić 
niejednemu niezapomniane wspomnienia do końca życia.

Któż by nie chciał poznać Paryża, poważnego, pełnego skarbców kultury, 
sztuki, nauki, a zarazem najbardziej frywolnego, zachwycającego pępka świata.

Na krajoznawczą, atrakcyjną wycieczkę do Paryża nie musiałem namawiać 
moich młodych kolegów, których poza starym filarem ekipy i zawodnikiem wysokiej 
klasy - Szoslandem - pierwszy raz wyprowadzałem na duże stadiony Zachodu.
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Po przyjeździe, wieczorem, zanim umieściliśmy się w jednym ze skromniej
szych znanych mi hotelików w rejonie Ecole Militaire, minęła pora, w której 
w paryskich restauracjach można zjeść kolację. By czasu nie tracić, choć głodni, 
pojechaliśmy czym prędzej na Montmartre. W jakiejś przytulnej kawiarence kelnerka 
słysząc nas mówiących po polsku, odezwała się jedynym znanym moim kolegom 
językiem - rosyjskim. Janusz Komorowski, nasz sympatyczny Tuptuś, tak się ucieszył 
spotkaniem siostry Słowianki, że byłby ją z radością wziął w objęcia, gdyby to przy jego 
drobnej postaci, a jej ogromnej tuszy było możliwe. "Babuszka, daj pokuszat’"zwrócił 
się z błagalną prośbą skręcony głodem. Ulitowała się przynosząc nam sporą porcję 
sandwiczów, jajecznicy i wina. Gdy się nam już humory wyraźnie poprawiły, poszliśmy 
na pierwsze spotkanie podniecającego, nocnego życia i pokus Paryża w jego słynnej 
rozrywkowej dzielnicy.

Wiadomo, że nie tylko w koniach umieszczaliśmy tęsknoty naszych gorących 
serc i kawaleryjskie namiętności. Szczególnie dużą zachłannością wyróżniał się pod tym 
względem niedużego wzrostu (jak to figlarnie przyroda wyrównuje rozmaite niedostatki) 
Tuptuś.

Nie tak dawno jeszcze, podczas naszego pobytu nad Jeziorem Czterech 
Kantonów, jako szef ekipy, musiałem nad nim najwięcej czuwać, by przez swe 
łakomstwo nie obniżył formy. A kiedy s|x>strzegłem, że zamierza on po prostu uczynić 
zamach na obiekt moich gorących tęsknot - czujność swą tym bardziej zaostrzyłem. 
Wróćmy więc jeszcze do Lucerny.

W wolnych chwilach upalnych dni odwiedzaliśmy tamtejszą niewielką plażę, 
gdzie wypoczywając mogliśmy obserwować dość liczne grono urodziwych niewiast, 
raczej nie szwajcarskiej rasy. Za późno spostrzegłem grożące naszemu rodakowi 
niebezpieczeństwo. Plaży zaludnionej ruchliwymi ciałami płci pięknej lepiej było unikać.

Ale już się stało. Właśnie tam sam połknąłem zaczarowany zdradliwy haczyk 
odurzającej miłości. W towarzystwie starszej pani - jak się później okazało "damę do 
compagne" - |x>znałem nieprzeciętnej urody dziewczynę.

W kostiumie kąpielowym była prześlicznym zjawiskiem, zwracając uwagę 
bezbłędną proporcją swych rozwiniętych, wysportowanych kształtów oraz zadziwjającą 
harmonią mchów. Czaf kobiecego seksu, który emanował z jej postaci podniecającym 
urokiem, rozpalał mi zmysły, nasuwając nieodparcie grzeszne myśli.

Była wielbicielką koni. Podczas zawodów, które z zamiłowaniem obserwowała, 
spotykaliśmy się każdego dnia, o ile tylko pozwoliły mi na to moje obowiązki szefa 
ekipy. Spotykałem ją w zbitej ciżbie widzów w umówionym miejscu stadionu. Niestety, 
zawsze obecna przy niej była nieodstępna jej towarzyszka. Kuszące bóstwo pochodziło 
znad Tamizy. Angielski chłód tylko przysłaniał jej temperament ukryty w dwudziestolet
nich kształtach dojrzałej kobiety.

Czułem wyraźnie, że zaczyna nas łączyć znacznie więcej niż zwykła nić 
wzajemnej sympatii oraz jeździecko-końskie zainteresowania.

Miała kasztanowe włosy (wtedy jeszcze nie farbowane), cudowne linie ciała 
o motelowej karnacji. Niepokojącej urody właścicielka wiele obiecujących zmysłowych 
ust i fiołkowo- zielonawych oczu,angielska Brigitte Bardot, pochłonęła mnie całkowicie.
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Ku memu przyjemnemu zaskoczeniu, zbliżyła nas do siebie możliwość 
porozumiewania się znanym nam obojgu, pięknym włoskim językiem, którym tak słodko 
można wyrazić najmilsze uczucia. W ciągu kilku dni do cna oplotło mnie i całkowicie 
pokonało sentymentalne przędziwo, w każdej chwili grożąc kryzysem mej małżeńskiej 
wierności. Miałem wyraźny posmak zbliżania się tej katastrofy w nadchodzącej ku mnie 
romantycznej przygodzie. Zgrzeszyłbym ciężko, gdybym zełgał, że się przed nią 
usiłowałem bronić. Nie, było raczej przeciwnie. Urzeczony szedłem na jej spotkanie.

Miłe dnie upływały przeraźliwie szybko, ale jakoś nic nie wskazywało, by się 
moje śmiałe nadzieje miały spełnić. Uniemożliwiała nam zbliżenie nieodstępna 
opiekunka, a w irytujący sposób pomagał jej mój konkurent o względy Ellen, paskudnik, 
kochany Januszek Komorowski - Tuptuś.

Nie bacząc na płomień moich uczuć, które nietrudno było zauważyć, nie licząc 
się z obowiązującą koleżeńską lojalnością, usiłował wejść mi w drogę. Początkowo 
trochę mnie to bawiło, lecz wreszcie zaczęło drażnić. Gdy oboje szukaliśmy samotności, 
z trudem ją na chwilę znajdując - ni stąd, ni z owąd zjawiał się ten zdrajca,psując 
misterną, pajęczą sieć naszych tęsknot. Wydawało mi się, że nie mam powodu bać się 
konkurencji z jego strony, lecz zanadto jjewny tego nie byłem. Kto wie, pomyślałem, 
jak się szanse ułożą, gdy na codziennym, wieczornym dancingu, odbywającym się 
w naszym luksusowym hotelu Nazional wyjdą na jaw moje znikome talenty choreogra
ficzne. Janusz pod tym względem był bezapelacyjnie lepszy ode mnie. Z kobietami 
nigdy nie ma się za wiele pewności; nigdy też nie wiadomo którędy, jak, kiedy i dokąd 
się zajdzie. Zważywszy zawiłe zakamarki kobiecej logiki, nastroju i kaprysów, 
zrozumiałe, że wzbudziła się we mnie ostrożność, a nawet zwątpienie, tym większe, gdy 
zauważyłem zdecydowane zapędy Tuptusia i, jakby pewną, okazywaną mu przychyl
ność.

Bogowie miłości! - westchnąłem - czy ten uroczy, przepyszny owoc miałby 
nie mnie przypaść?

Czasu było niewiele. Nasz pobyt w Lucernie miał się już ku końcowi. 
Nazajutrz trzeba było wyjeżdżać do Paryża.

Tymczasem mój piękny motyl Ellen misternie przędła nitkę mylących pozorów 
swych zainteresowań w innym zgoła kierunku. Celowo wprowadzała w błąd nie tylko 
nieodstępnie towarzyszącą jej opiekunkę i najbliższe swe otoczenie, ale też w pewnych 
momentach swoim zachwaniem burzyła moje śmiałe, lecz raczej tylko wątłe marzenia. 
Była dla mnie wciąż tylko niepokojącą swym czarem, niezwykle nęcącą zagadką aż do 
chwili, która miała niespodzianie nadejść, kiedy chory z miłości i pożądania straciłem 
nadzieję skosztowania tej cudownie ponętnej kobiety.

Tego słonecznego dnia, na plaży, Ellen prezentowała pełnię swych dojrzałych, 
podniecających wdzięków. Pływała znakomicie. Nurkując jak ryba, raz po raz 
wychylając się pomknęła w przeczystą toń błękitnego jeziora. Widziałem jak 
Komorowski, jej nieco natarczywy adorator, nie wytrzymał rzucił się za nią w pogoń. 
Ja, nie bardzo pewnie czuję się na głębinie, choć mnie do niej - nie do wody - och, jak 
niesamowicie ciągnęło, wołałem zazdrośnie obserwować igrającą parę.
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Coś się tam musiało zdarzyć, bo naraz zakotłowało się mocniej i Tuptuś znikł 
z powierzchni jeziora. To on, natrętny napastnik, chwycony przez rozsierdzoną samiczkę 
za łeb wił się jak piskorz w jej rękach dłuższy czas trzymany pod wodą.

Na wpół przytomnego, ostudzonego z gorączki przyholowała go do brzegu. 
Spojrzała w moją stronę z wiele mówiącym uśmiechem rozkosznej obietnicy. Nie smuć 
się, mówiły mi jej wspaniałe, niezapomniane oczy, ciebie od początku wybrałam, mój 
miły. Zrozumiałem jej grę. Wstąpiła we mnie nagle szalona radość. Nadzieja gorącą falą 
zalała me niecierpliwe serce.

Na zawsze został mi w pamięci ostatni pożegnalny bal, niezatarte wspomnienie 
tej jednej, jedynej nocy nad cichym jeziorem, gdy troszkę podnieceni tańcem, 
wymknęliśmy się z grona rozbawionego towarzystwa szukając samotności. W bajecznej 
dekoracji górskiej przyrody w całej jej krasie znad szczytu Pilatusa wychylił swą pełną 
twarz stary figlarz księżyc - patron zakochanych. Przymrużywszy oko, z pobłażliwym 
uśmiechem dał nam swe rozgrzeszenie.

Po bezsennej, ostatniej, balowej nocy - odurzony szczęściem - następnego dnia 
z żalem i serdeczną tęsknotą opuszczałem niezapomnianą Lucernę. Wraz z nią żegnałem 
na zawsze mój niepowtarzalny sen o fiołkowo-zielonawych oczach.

***

W Paryżu w szybkim tempie zwiedzaliśmy jego najbardziej godne poznania 
obiekty. Na oślep rzuciliśmy się w wir konwulsyjnie pulsującego życiem miasta, pełnego 
wszelkich dziennych i nocnych rozrywek. W miarę naszych możliwości kręciliśmy się 
nieustannie, bez odpoczynku, w coraz to innym, wciąż dla nas nowym otoczeniu 
zmieniając intensywnie kalejdoskop doznawanych wrażeń.

Znałem już nieco wspaniałą stolicę Francji, więc mogłem w skromnym zakresie 
służyć moim kolegom za przewodnika.

Zaczęliśmy z nabożeństwem, solidnie, jak na polskich kawalerzystów przystało. 
Pierwsze nasze kroki, rano następnego dnia po przyjeździe, skierowaliśmy do katedry 
Notre-Dame. Tuż na schodach, u wejścia przed sczerniałym portalem świątyni, opadli 
nas polujący na naiwnych "etrangerów" (cudzoziemców) cyniczni sprzedawcy 
pornograficznej sztuki. Gdy mignęli przed oczami moich kolegów treścią albumików 
i kartek, szybko, bez trudu dobili targu. W momencie kiedy wchodziliśmy do wnętrza 
kościoła, już kilku było w posiadaniu pierwszej paryskiej pamiątki, nie mającej nic 
wspólnego ani z religijną, ani też z artystyczną stroną kultury wspaniałego miasta, 
w którym obcokrajowiec spotyka wiele kontrastujących ze sobą, zaskakujących 
niespodzianek. Pokusy szatana są tu rozliczne i bardziej dostępne niż gdziekolwiek 
indziej. Czyhają wszędzie, nawet u progu miejsca modlitwy.

Z rozsłonecznionego dnia weszliśmy do chłodnego wnętrza świątyni. 
W uroczystą ciszę półmroku wdzierały się za nami z lekka odgłosy miasta i ulicznego 
mchu. Udzielił się nam nastrój powagi, skupienia i wielkości, inny niż przed frontem. 
Dostojny w liniach i proporcjach gmach przemówił historią wieków.

W głównej nawie nie było prawie nikogo. Zaledwie kilka osób nieruchomo 
siedziało w ławkach. Potężne łuki stropu ginęły w mrokach pod strzelistym sklepieniem 
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olbrzymiej katedry. W kąciku z lewej strony, tuż przy głównym wejściu, stał mały 
kramik ze świecami.

Wszyscy zgodnie uczuliśmy wewnętrzną potrzebę złożenia oliary wdzięczności 
za łaskę Boga , za dar obecności w tym miejscu oraz na intencję powodzenia 
w czekających nas startach w Spaa. Po chwili, z dużą zapaloną świecą, w zwartym 
szeregu pomaszerowaliśmy równym, żołnierskim krokiem do stóp głównego ołtarza 
tonącego w ciemności. Przed nim migotał czerwony płomyk olejnej lampki. Dopiero 
kiedy się oczy przyzwyczaiły, wyłonił się obraz Matki Boskiej. Komie schyliwszy 
głowy oddaliśmy Jej w opiekę siebie i swoich najbliższych, nasze troski i nadzieje, 
a potężnych rozmiarów symbol naszych próśb umieściliśmy wśród innych płonących 
świec. Ale oto jeden z kolegów, najmłodszy zawodnik, chytry góral Galica, obok naszej 
wspólnej, zbiorowej gromnicy, stawia oddzielnie swoją małą, indywidualną świeczkę. 
Czy wyłamując się z koleżeńskiej wspólnoty pragnął w ten sposób zaskarbić sobie 
szczególną łaskę dla siebie? A może była to dodatkowa ofiara skruchy za nieostrożny 
grzech po|>ełniony u wejścia do świątyni? Nie dociekaliśmy tego.

Lecz cóż z tego, kiedy już w chwilę później, gdy podniesieni na duchu 
opuszczaliśmy wnętrze nawy, pnąc się ciemnymi schodami na szczyt wieży kościoła 
Notre Damę, by stamtąd zobaczyć osobliwy widok miasta, wzniosłe nastroje ustąpiły 
pokusom grzechu. W miejscach, gdzie małe okienka za każdym skrętem kondygnacji 
rzucały trochę dziennego światła, niektórzy co niecierpliwsi przystawali, pospiesznie 
przeglądając nabyte obrazki, pełne ]ierwersyjnych aktów.

W tym czasie moi młodsi koledzy nie znali języka francuskiego. Musiałem 
więc prawie na każdym kroku być ich opiekunem. Niekiedy usiłowali radzić sobie sami 
i wtedy wynikały pocieszne nieporozumienia. Uprzedzeni o obowiązujących we Francji 
za wszelkie usługi napiwkach, starali się przystosować do tamtejszych zwyczajów.

Pewnego razu, kiedy odpoczywaliśmy siedząc na ławkach w pobliżu wieży 
Eiffla, Komorowski podszedł z papierosem w ręku do jakiegoś przechodnia, prosząc go 
zrozumiałym gestem o ogień. Gdy ten uprzejmie usłużył mu zapłką - Januszek grzecznie 
podziękował mu słowami: "merci monsieur", na co otrzymał jeszcze grzeczniejszą 
odpowiedź: "a votre service". A! service - to usługa, zrozumiał Tuptuś. Szybko 
wyciągnął franka usiłując uczynić zadość miejscowym zwyczajom i speszył się jeszcze 
bardziej, gdy sympatyczny Francuz z pobłażliwym uśmiechem odmówił napiwku.

Za to wieczorem, gdyśmy wstąpili do jednego z uczęszczanych wesołych lokali, 
Tuptuś, otoczony bukietem swawolnych pań międzynarodowego pochodzenia i ras, 
znakomicie dawał sobie radę bez niczyjej pomocy. Lecz mniej doświadczony, nieśmiały 
i skromny góral Galica nie wytrzymał nerwowo. Przerażony obfitością i rodzajem uciech 
nocnego życia Montmartni, uciekł czym prędzej taksówką do hotelu.

Potem, kiedy po skończonych zawodach wracaliśmy ze Spaa do kraju, przed 
polską granicą, przeglądając w wagonie zakupione w Paryżu drastyczne pamiątki, 
najbardziej surowo potraktował je Galica. Miał widocznie jakieś wyrzuty sumienia, choć 
wyraźnie najmniej korzystał z uciech nadsekwańskiej stolicy. A jednak skwapliwie 
zacierał ślady swych niewinnych grzechów - albumik nabyty pod katedrą Notre Danie 
wyrzucił przez okno. Nic dziwnego. W domu czekała go stęskniona, niedawno 
poślubiona dziewczyna. Najmniej skruszony przeżyciami, a chyba najbardziej obarczony 
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grzechami Paryża, wracał jedyny wolny jeszcze wśród nas, nieobrączkowany szczęśliwy 
ptak - nasz kochany Tuptuś.

Paryż zawsze wywiera silne, niezatarte wrażenia. I my - co tu taić - choć 
dyskretnie pogrzeszyliśmy coś niecoś, jednak żałowaliśmy, że tak mało i tak krótko 
korzystaliśmy z jego nicwyczeqianych uroków i niezgłębionych radości.



Na studiach u Włochów

Przed drugą wojną światową przez wiele lat mówiło się w świecie jeździeckim 
o słynnych włoskich szkołach w Pinerolo i Tor di Qninto ~. Historia tych dwóch 
uczelni jest bardzo ciekawa. Ponieważ miałem okazję przyjrzeć się im z bliska, pragnę 
podzielić się częścią mych wrażeń wyniesionych stamtąd w latach 1933 i 1934.

Szkoła w Pinerolo była dla Włochów tym samym, czym dla nas Polaków był 
Grudziądz - siedzibą i ważnym ośrodkiem wyszkolenia jeździecko-sportowego przy 
centrum wyszkolenia kawalerii. Działalność szkoły włoskiej i nazwa były też podobne - 
Scuola d’Aplicazione di Cavalleria. Uczono więc tam rzemiosła kawaleryjskiego. 

Szkoła zaś w Tor di Quinto o nazwie Scuola d’Aplicazione di Cavalleria - Distaccamen- 
to Tor di Quinto, była oddziałem Pinerolo, przeznaczonym do ćwiczeń doskonalących 
wyłącznie w sztuce jazdy konnej terenowej i sportowej.

O ile szkoła w Pinerolo posiadała cały szereg różnych kursów, z których 
najważniejszym był podstawowy kurs aplikacyjny dla świeżo mianowanych podporucz
ników po ukończonej oficerskiej szkole w Modenie, to druga miała tylko jeden kurs, 
tzw. dopełniający jazdy polowej - Corso Complementare di Equitazjone di Campagna 
di Tor di Quinto, przeznaczony dla podporuczników z ukończonym kursem aplikacyj
nym.

Po tym krótkim, lecz koniecznym wprowadzeniu - spieszmy do Włoch, tam 
gdzie powstała pierwsza włoska szkoła i nowy naturalny system jazdy konnej.

W początkach swego istnienia szkoła włoska stara się bezskutecznie dorównać 
szkołom innych państw. Brak własnych wybitnie uzdolnionych jeźdźców, instruktorów 
i kierowników ekwitacji (wyszkolenia jeździeckiego) uniemożliwiły osiągnięcie 
wysokiego poziomu, tak że w ciągu pierwszych 40 lat szkoła włoska nie tylko niczym 
wyróżnić się nie może, lecz nie jest nawet w stanie zbliżyć się do bardzo wysokiego 
poziomu sławnych już wtedy, klasycznych szkół, jak: Saumiir we Francji, Wiedeń, 
Monaco lub Hanower w Niemczech.

W takim stanie rzeczy, w roku 1867 specjalna komisja, której przewodniczył 
ówczesny komendant czkoły w Pinerolo, pułkownik Lauzavecchia di Buri, udaje się do 
Wiednia z zamiarem wyszukania i zaproszenia jednego z uczniów tamtejszego, słynnego 
wówczas instytutu jazdy i powołania na kierownika włoskiej ekwitacji w Pinerolo.

Wybór padł na porucznika Cezarc Paderniego, który niezmordowanie aż do 
roku 1893 pracował dla dobra i rozwoju szkoły. Dzięki niemu włoski instytut jeździecki 
osiągnął wysoki poziom. Nadmienić wypada, że prowadząc włoską szkołę Paderni 
bynajmniej nie ograniczał się tylko do jazdy maneżowej. Był on również gorącym 
zwolennikiem ćwiczeń w terenie i polowań konnych. Jeszcze jako kierownik ekwitacji 
w Pinerolo, dążył wytrwale do stworzenia specjalnego kursu jazdy terenowej. Udało mu 
się tego dokonać na 2 lata przed ustąpieniem. W roku 1891 powstaje w Tor di Quinteo 
pod Rzymem szkoła jazdy terenowej, polowań, biegów na przełaj i wyścigów

22 Obie szkoły po II wojnie światowej zostały zlikwidowane. 
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przeszkodowych, co stanowi uzupełnienie 10-miesięcznego kursu instruktorów 
w Pinerolo. Jednym z najzdolniejszych uczniów Paderniego, który miał wkrótce 
zabłysnąć jako niezwykły talent oraz twórca nowego głośnego w świecie systemu jazdy 
był porucznik Frederico Caprilli.

Najważniejsze zasoby szkoły

Z górą wiek to okres zupełnie wystarczający , by móc się solidnie zagospoda
rować i urządzić. Szkoła w Pinerolo minionego czasu nie zmarnowała. W czasie mojego 
pobytu tam, w roku 1933 szkoła była zaopatrzona w trzy kryte ujeżdżalnie, z których 
jedna, najnowsza im. Caprillego, o wymiarach 30 m szerokości i 70 m długości, 
posiadała zupełnie nowoczesne urządzenie.

Na terenie miasta znajdowały się dwa szkolne place konkursowe, całkowicie 
i bogato zaopatrzone we wszystko, co łączy się z wyszkoleniem jeździeckim. Jeden 
z nich był dokładną kopią rzymskiego stadionu hippicznego Piazza di Siena z Villi 
Borghese, miejsca wszystkich międzynarodowych najważniejszych spotkań na terenie 
Włoch.

Dalej istniało tam tzw. Campo Ostacoli - pole najprzeróżniejszych przeszkód 
stałych, pełne płotów, murów, stacjonat, rowów, górek i bankietów, zjazdów i karkołom
nych ześlizgów.

Największym bogactwem i dorobkiem szkoły, jej (łerłą, pokazywaną wszystkim 
cudzoziemcom, odwiedzającym Pinerolo, było bez wątpienia Galoppatoio Generale Berta 
(od nazwiska założyciela, komendanta szkoły sprzed 30 lat) oraz od pobliskiej 
miejscowości zwane także Galoppatoio Baudenasca.

Baudenasca jest to położony wśród winnic oraz ryżowych i kukurydzianych pól 
szkolny teren, całkowicie ogrodzony, o obwodzie 3200 m. Tam znajdowały się tory do 
galopów: piaszczysty i zielony, tor z przeszkodami do biegów na przełaj (cross-country) 
oraz kilkanaście zawsze gotowych tras z przeszkodami stałymi, których ilość 
przewyższała setkę. Różne zjazdy, wyjazdy, zeskoki i ześlizgi, mury płoty, rowy oraz 
zmyślne niespodzianki czyhały na jeźdźca i konia skryte w akacjowym lesie, pełnym 
krętych, wąskich ścieżyn.

W środku tego olbrzymiego terenu znajdowały się budynki gospodarcze dla 
obsługi stale tam mieszkającej, stajnie, działki przeznaczone dla koni wymagających 
specjalnego odpoczynku na trawie, szczególnie zaś dla zasłużonych czworonogich 
weteranów sportu jeździeckiego. Kiedyś, błąkając się po tych uroczych zakątkach, 
spotkałem tam starego, sławnego skoczka Trebecco, jednego z najwspanialszych 
włoskich koni - olimpijczyka, młodszego kolegę mego Jaśka i Picadora. Te trzy konie 
w latach 1923-1926 stanowiły elitę na stadionach hippicznych Europy.

Na dużej przestrzeni granicą Galoppatoio biegnie górski strumyk, którego 
płytka wstęga błękitnej wody rwie szybko po kamienistym, nierównym dnie, napełniając 
to piękne ustronie wiecznym szumem, radością i gwarem.
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Otoczenie szkoły

Umieszczenie szkoły w zacisznym, położonym na uboczu Pinerolo miało swoje 
dobre strony. Stwarzało warunki do systematycznej, spokojnej pracy.

Miasteczko poprzerzynane siecią wąskich, wspinających się uliczek i starych 
budynków, ciche i monotonne, przeraźliwie nudne nie wabi niczym poza swym 
naturalnym pięknym położeniem. Główny gościniec prowadzący z Turynu wpada 
w senne miasto i załamawszy się kilkakrotnie mknie ku granicy francuskiej, jednym 
ramieniem sięgając na zachód, drugim przez Saluzzo i Cuneo biegnie wprost na 
południe, nad jasny brzeg Riwiery, do Ventimigli, Mentony, Monte Carlo, Nizzy.

U wlotu do miasta zwracają na siebie uwagę ogromne zabudowania, mieszczące 
centrum wyszkolenia kawalerii, komendę, kasyno oficerskie, stajnie, koszary i krytą 
ujeżdżalnię. Estetyczna zabytkowa architektura lego dużego kompleksu budynków, 
złączonego w obrzymi kwadrat, uwydatnia się szczególnie od wewnętrznego podwórza, 
czyniąc wrażenie starego olbrzymiego pałacu lub zamku, niczym nie przypominającego 
naszych wojskowych koszar.

Gdy budzi się dzień

Cichą nocą śpi miasto jak wymarłe. Tylko stare zegary wież kościelnych, 
ratusza i szkoły głośno liczą kwadranse i godziny. Za to już wczesnym rankiem budzi 
się życie. Cienkim głosem setek dzwonków, przerywając senną ciszę miasteczka, główną 
jego ulicą drobnym, szybkim kroczkiem maszeruje w pole zbite stado owiec. Tuż za 
nimi majestatycznie posuwa się gromada krów pasterze i psy, a wszystkie te bydlątka 
na swój własny naturalny sposób jak które może głośno Pana Boga chwali, przypomina
jąc mieszkańcom, że nocne dolce far niente skończone.

W koszarach pobudka - karmienie koni, śniadanie, siodłanie i jazda. Ruch na 
ujeżdżalniach i w terenie.

Po południu o piątej koniec zajęć. Kieliszek wermutu lub americano czy 
jakiegoś innego zabarwionego trunku, ewentualnie "espresso" pije się w jedynym 
możliwym barze, gdzie o tej porze spotkać można niemal wszystkich oficerów szkoły. 
Czasem późnym wieczorem w dość podłej gospodzie Osterii pijemy camomillę - wywar 
rumianku z rumem, który świetnie działa na żołądek i sen. Nie można powiedzieć, by 
miasto obfitowało w rozrywki. Były wprawdzie dwa kina, z których jedno było 
możliwe. Drugie natomiast o specjalnie "morowym" powietrzu, ulubione miejsce spotkań 
tubylców, nie zachęcało bynajmniej do odwiedzin.

Na tym kończą się chyba wszystkie mało atrakcyjne przyjemności starego 
grodu Pinerolo.
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Turyn, koń i ... mortadela

W niedzielę, kto chciał - a chętnych było wielu - jechał rozweselić duszę 
i popatrzeć na ruch rzeczywiście już dużego miasta - Turynu, gdzie nie można było 
uskarżać się na brak rozrywek i ponętnych kobiet.

Ostatnim nocnym pociągiem "szkoła" wracała do Pinerolo, by znowu przez cały 
tydzień nic zdradzać konia, w nim umieszczać swe tęsknoty, z nim tylko i o nim mówić, 
a czasem nie wiedząc ... zjeść przedmiot swoich uwielbień w grubej mortadeli.

Jeźdźcy - kawalerzyści - koniarze płci obojga! ostrzegam was przed tą włoską 
wędliną, którą wam na pewno podadzą na stacjach we Włoszech w tzw. cestino 23. 
Tam, niestety, w towarzystwie osła jest nasz przyjaciel - koń!

23 Torebka żywnościowa zawierająca zakąski, owoce i wino sprzedawana podróżnym

Ekwitacja włoska

Dumne Pinerolo, kolebka sławnej włoskiej szkoły, pyszni się jeszcze tym, że 
w jego murach przed 50 laty powstał nowy kierunek jazdy konnej, nazwany systemem 
naturalnym, którego twórcą był kapitan kawalerii Federicco Caprilli.

Włoska szkoła! System naturalny! Caprilli! Słyszeliśmy już te wyrazy znane 
w całym jeździeckim świecie. Wiemy, że to dzisiaj już nie żadna nowość, a jednak 
rzecz niezupełnie u nas znana. Wiemy też, że istniały dawniej jakieś inne jeszcze szkoły 
- maneżowe, że miały swoich sławnych jeźdźców i instruktorów. Wiemy, że była i jest 
w Saumur we Francji sławna akademia jeździecka. Był głośny Instytut Wyższej Szkoły 
Jazdy pod Wiedniem, był Hanower w Niemczech. Był Anglik Fillis, fenomen jeździecki, 
długoletni instruktor i kierownik dawnych szkół jazdy w carskiej Rosji. Jednym słowem 
był i żyje jeszcze system maneżowy klasycznej szkoły, mimo że przed 50 laty powstał 
nowy włoski, zwany systemem naturalnym.

Były z tego powodu swary i polemiki wśród fachowców, obijające się czasem 
o uszy szerszego ogółu interesującego się ekwitacją.

Zwolennicy "starego" i "nowego" testamentu długi czas, nie mogąc się 
uspokoić, staczali boje na łamach fachowych pism, specjalnie poświęconych jeździectwu 
i konnemu sportowi.

Jeździec, chcąc konia zmusić do ruchu naprzód, naciska łydkami jego boki, 
a wywołując w ten sposób skurcz mięśni tylnej części jego ciała, zwanej w języku 
koniarzy zadem, zmusza konia do podsunięcia tylnych nóg do przednich, co zmusza je 
również do ruchu, dzięki któremu uzyskuje się przesunięcie w przód całego korpusu 
konia. Jest to tzw. po|)ędzające działanie pomocy (łydek).

A teraz odwrotnie. Chcąc konia powstrzymać, zatrzymać lub cofnąć, napinamy 
trzymane w ręku wodze uczepione do żelaznego kiełzna (wędzidło, munsztuk), 
znajdującego się w pysku zwierzęcia. W ten sposób działamy hamująco przez konia na 
jego zad. Jest to powstrzymujące działanie pomocy (rąk).
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Chcąc natomiast przesunąć konia w bok, w prawą lub lewą stronę będziemy 
naciskali jedną łydką ten bok konia, w którego kierunku chcemy uzyskać nich. 
Nazwiemy to przesuwającym działaniem pomocy (jedna łydka). Tak - krótko mówiąc - 
wyglądałoby mechaniczno-fizyczne działanie jeźdźca na mięśnie konia, wpływające na 

wszelkie poniszenia zasadnicze, przyjęte przez wszystkie szkoły i systemy. Jest to 
jedynym ze strony jeźdźca sposobem wywołania podstawowych chodów konia, tj. stępa, 
kłusu, galopu, czyli ruchów w przód, oraz ruchów wstecznych lub bocznych.

Stara szkoła maneżowa czy klasyczna i nowy system naturalny są pod tym 
względem zgodne. Jednakże tak jest tylko w teorii. Za chwilę przekonamy się, że 
życiowe drogi tych dwóch szkół będą musiały się nieco skłócić. Dlaczego? Ponieważ 
starej szkole klasycznej nie wystarcza wywołanie samego naturalnego mchu konia. Żąda 
ona od niego wielu jeszcze innych, bardzo skomplikowanych sztucznych poruszeń tj. 
takich, jakich koń, będąc na swobodzie, nigdy sam nie wykonuje. Stara szkoła żąda 
dalej, aby wszystkie konie w rezultacie ostatecznego ujeżdżania przyjęły mniej więcej 
jednakową postawę trzymania szyi, głowy i nieustannie naprężonego zadu, zarówno 
w mchu jak i w bezruchu. Stara szkoła zwraca bardzo dużą uwagę na konieczność 
dokładnego, precyzyjnego podciągnięcia wszystkich koni do jednego poziomu i bardzo 
precyzyjnych mchów, niekoniecznie praktycznych i zbędnych w codziennej potrzebie, 
każąc koniowi pod jeźdźcem pracować prawie zawsze w postawie "na baczność", 
maszerować niejako krokiem ćwiczebnym, paradnym.

By uzyskać wyżej opisane efekty i odpowiednio skomplikowane mchy konia, 
dawna szkoła nakazuje jednocześnie stosowanie pomocy pojrędzającej i powstrzymującej 
dla uzyskania bezruchu. Na tym jednoczesnym działaniu pomocy tak krańcowo 
przeciwstawnych sobie, opiera się nauka ujeżdżania konia metodą szkół maneżo- 
wych 24.

24 Maneżowa, gdyż polega na pracy przeważnie w zamkniętej przestrzeni ujeżdżalni 
(maneżu)

Praca ta, chociaż koniowi wydawać się musi dziwnie niekonsekwentna 
i niezrozumiała, wymagająca długiego czasu szkolenia, jest wreszcie przez konia - dzięki 
jego fenomenalnej pamięci i posłuszeństwu - opanowana znakomicie, tak jak sobie 
życzy jeździec.

Lecz spójrzmy, co się stało z koniem zbyt długo i jednostronnie maneżowo 
jeżdżonym? Stał się sztucznym, nienaturalnym "paradierem". Jego wszystkie mięśnie 
stale napięte bez istotnej potrzeby, po pewnym czasie zatracają swoją elastyczność 
i zdolność łatwego rozkurczu. Koń chodzący ciągle na baczność męczy się prędko i jest 
mniej swobodny w ruchach. Maksymalny rozkurcz jego mięśni jest ograniczony 
i przychodzi mu z niemałą trudnością.

Szczególnie w terenie, gdzie uwaga konia musi być ciągle zwrócona na 
wszelkie czyhające na niego nierówności i przeszkody, gdzie koń musi swobodną, 
rozluźnioną i nie naprężoną szyją pomóc sobie w dostosowaniu ułożenia tułowia do 
terenu lub przeszkody, w zachwianiu i podtrzymaniu równowagi oraz w ustawieniu nóg, 
tam koń "maneżowy" wykazuje znaczną nieudolność. Z przyzwyczajenia dalej maszeruje 
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krokiem ćwiczebnym w postawie "na baczność", mimo że jeździec nawet tego od niego 
nie żąda. Wiadomo, że takiej postawie teren nie tylko nie sprzyja, lecz wręcz odwrotnie 
- ogromnie mu ją utrudnia.

Tak było długie lata, aż w roku 1906 włoski kawalerzysta, kapitan Caprilli, 
doszedł do wniosku, że kilkuletni okres ujeżdżania systemem menażowym i włożona 
w konia praca w gruncie rzeczy nie dają korzyści w terenie. Wartość konia "maneżo- 
wego " zaczyna się i kończy w obrębie ujeżdżalni bądź gładkich równych placów 
musztry oraz parad.

Caprilli długie lata śledził zachowanie się konia we wszystkich możliwych 
momentach jego pracy pod jeźdźcem, szczególnie zaś w różnorodnym terenie i na 
przeszkodach.

Wynikiem jego doświadczeń i niebezpiecznych, ryzykownych prób jest 
obowiązujący, przyjęty w 1906 roku we Włoszech, naturalny system, którego 
podstawowe zasady, proste i zrozumiałe dla konia i jeźdźca, są następujące:

1) Nie używać jednocześnie dwóch różnych pomocy, tj. popędzającej 
i powstrzymującej, a więc działając łydkami nie działać rękami (wodzami), i odwrotnie.

2) Żądając od konia jedną ręką (wodzą) kierunku, nie działać jak w systemie 
maneżowym, jednocześnie ręką przeciwną.

3) Żądać od konia tylko ruchów naturalnych, prostych, takich, jakimi się on 
posługuje sam, będąc bez jeźdźca.

4) Żądając od konia ruchu pozostawić mu swobodę wykonania go tak, jak mu 
to będzie najłatwiej i najwygodniej, nie przeszkadzając mu w tym.

5) Pozostawić koniowi zawsze swobodę w przyjęciu takiej postawy, jaka będzie 
dla niego najwygodniejsza i najłatwiejsza, a więc naturalna.

W tym celu jeźdźiec powinien: a) zapewnić koniowi możliwie największą 
swobodę całego tułowia, szczególnie zaś szyi i głowy, utrzymując z nim lekką i stałą 
styczność za pomocą rąk i wodzy oraz dosiadu i łydek; b) dostosować układ swego ciała 
do wszystkich mchów konia by być z nim zawsze w zgodnym rytmie, a przede 
wszystkim być zawsze gotowym do pójścia naprzód z mchem konia, nigdy mu nie 
przeszkadzając; c) jazdę na ujeżdżalni traktować jako zło konieczne i ograniczyć ją do 
mnimum. Jeździć w terenie, skakać przez przeszkody stałe, tzn. nie spadające.

Widać z powyższego, że system naturalny jest znacznie uproszczonym 
sposobem szybkiego przygotowania jeźdźca i konia do właściwego celu tj. do 
pokonywania różnego terenu. Do pojęć konia nie wprowadza on zamieszania, 
a pozostawiając mu pełną swobodę wykonanie mchu, pozwala mu na instynktowne 
szukanie własnej równowagi i oszczędzanie sił, których koń nie zużywa na niepotrzebne, 
efektowne ruchy wymagane przez trudną i bardzo skomplikowaną klasyczną szkołę 
maneżową.

Zwycięstwo systemu naturalnego

Rewolucyjny system Caprilliego, jak każda nowa rzecz, wywołał początkowo 
nieufność i burzę protestów, dotknąwszy do żywego zwolenników starej szkoły we 
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wszystkich krajach. Jedynie Włosi, u których system ten powstał, przyjęli go bez walki 
i większego sprzeciwu.

W roku 1906 Caprilli zostaje powołany na kierownika (dyrektora) ekwitacji 
w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Pinerolo, jednak w niespełna rok ginie 
w tragicznym wypadku z koniem. Włosi idą dalej po drodze wytkniętej przez swego 
mistrza. Od tej pory w ciągu 30 lat odnoszą na całym świecie wielkie sukcesy, 
zwłaszcza w zawodach skoków przez przeszkody. Ich system naturalny stał się głośny, 
zyskując sobie więcej zwolenników poza granicami Włoch.

Z biegim lat prawdziwi znawcy sztuki jeździeckiej, a nawet najbardziej 
zatwardziali "maneżowcy" nie mogli odmówić nowej włoskiej szkole bardzo dużej 
wartości i bezspornej przewagi nad dawnym systemem jeśli chodzi o pokonywanie 
przeszkód i trudnego terenu.

Długoletni okres nieprzerwanch sukcesów odnoszonych przez włoskich 
jeźdźców na międzynarodowych zawodach konnych w skokach przez przeszkody dał im 
w tej dziedzinie sportu bezapelacyjne pierwszeństwo,zwracając jednocześnie na ich 
szkołę oczy jeźdźców wszystkich krajów świata.

Dowodem tego jest chociażby to, że od roku 1920 do 1933 Pinerolo i Tor di 
Quinto gościły w swoich murach dłużej lub krócej jako uczniów bądź obserwatorów, 
oficerów kawalerii następujących 22 państw: Afganistanu, Albanii, Ameryki, Anglii, 
Czechosłowacji, Finlandii, Holandii, Japonii, Jugosławii, Litwy, Łotwy, Meksyku, 
Niemiec, Paragwaju, Persji, Polski, Portugalii, Rosji (przed wojną światową), Szwajcarii, 
Szwecji, Turcji, Węgier.

Jeśli nie wszystkie kraje przyjęły całkowicie w tym czasie system naturalny, 
to w każdym razie te, które u siebie ówczesny maneżowy kierunek utrzymały - jak 
Francja, Niemcy, Holandia, Szwecja, Węgry, Belgia, Rumunia i inne- w sporcie 
konnym, terenie i skokach zdecydowały się jednak na przyjęcie systemu włoskiego, 
który- trzeba to przyznać- daje koniowi i jeźdźcowi przewagę nad systemami dawnych 
szkół.

Jesień w północnych Włoszech

Do połowy listopada miasteczko grzało się w słońcu, żyjąc jeszcze w atmosfe
rze lata. Okryte patyną siwoniebieskiego pyłku, dojrzewały późne gatunki ciemnych 
winogron, pełnych słodkiego soku. Z przydrożnych winnic nisko zwisały ciężkie kiście 
gron, dotykając niemal głów pochylonych jeźdźców szybko przmykających kłusem 
wzdłuż zamiejskich, gładkich dróg.

Rozpoczął się czas zbioni. Stragany, sklepy, targi zapełniły się świeżymi, 
słonecznymi owocami.W dużych kadziach gnieciono je brutalnie na miazgę. Czasem 
w dość nawet prymitywny sposób, nogami, wyciskając z nich ostatnią kroplę soku.

Podobnie jak u nas dożynki, tak w całych Włoszech po majątkach, osadach 
i miasteczkach obchodzono uroczyście święto winobrania - la vendemmia.

Zewnętrzne ściany zabudowań gospodarczych od strony południowej zażółciły 
się jaskrawym, pomarańczowym kolorem. To granoturco - kukurydza uprawiana tu 
w wielkiej ilości, zerwana z pnia suszy się czerwieniejąc w promieniach przygrzewają
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cego słońca, a zmielona jako polenta-mamałyga, będzie żywić najbiedniejszych. Zbliżał 
się koniec listopada ciągle jednakowo pogodny, pozwalający na wyjazdy w teren. Nikt 
tli jeszcze ni myślał o zimie, tak się o niej nie myśli w pełni lata. Powoli zacząłem 
wierzyć, że całe Włochy są krajem wiecznego słońca.

Pierwszy śnieg. Żegnaj Pinerolo

Raptem któregoś ranka w końcu listopada temperatura nagle obniżyła się, 
a znad dachów domów i kominów miasta wyjrzały góry w śnieżnej szacie, skrzącej się 
w promieniach słońca. Biały, stożkowaty szczyt Monte Viso sterczał wbity w chmury.

Grudzień przyniósł mrozy i taką masę śniegu, jakiego podobno o tej porze nie 
pamiętali nawet najstarsi mieszkańcy Pinerolo. Miasto zmieniło barwy. Zima stworzyła 
nowe piękne obrazy, które nabierały szczególnego uroku, gdy wieczorem w czerwonym 
zachodzie na białe stoki gór kładły się fioletowe cienie.

Jednocześnie dla jeźdźców znacznie wcześniej niż zwykle skończyły się 
przyjemne wyjazdy w teren, spacery po wznoszących się, krętych drogach, galopy po 
labiryntach tom Baudenasca i karkołomne zjazdy po twardych zboczach okolicznych 
gór.

Zaczęła się z konieczności nudna, monotonna praca w krytych ujeżdżalniach. 
Po 3 miesięcznym pobycie opuściłem szkołę, przenosząc się w końcu grudnia na 
południe, na rozległą kampanię rzymską - do Tor di Quiuto.

Przed wyjazdem w salonach kasyna szkoły odbyło się uroczyste pożegnanie 
mnie przez komendanta, generała Bonatiego, i oficerów.

Lampka turyńskiego wermutu wypita przy tej okazji, dodała mi tyle animuszu, 
że odważyłem się wygłosić w języku włoskim przemówienie, dziękując panu generałowi 
i oficerom za gościnę, możność poczynienia cennych obserwacji oraz za prawdziwie 
koleżeńskie przyjęcie jakiego doznałem od włoskich kawalerzystów, miłych moich 
towarzyszy. Okrzyk "eviva Italia!" złączył się z gromkim toastem "eviva la Polonia!"

Wieża Piątej mili

Wysoka kultura rolna, wyzyskanie każdego kawałka ornej ziemi pod uprawę, 
winnice oraz zupełny brak z tego powodu odpowiednich terenów w Piemoncie, 
spowodowały rozdział szkoły.

Wydzielenie z Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Pinerolo kursu dopełniają
cego jazdy polowej - Corso Complementare di Equitazioue di Campagnia i przeniesienie 
go pod Rzym zostało spowodowane koniecznością dostosowania się do warunków 
terenowych. Należy podkreślić, że specjalny kurs jazdy polowej został zorganizowany 
dopiero w 68 lat po założeniu Centrum Wyszkolenia w Pinerolo, tj. pod koniec 
ubiegłego stulecia. Kiedy zdecydowano się na ten krok, mający wielkie znaczenie dla 
podniesienia włoskiej ekwitacji, i poczęto szukać odpowiedniego terenu, okazało się, że 
jedynym odpowiednim miejscem są okolice Rzymu, tzw. Campagna Romana, do 
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dzisiejszego dnia leżąca odłogiem, wypasana tylko stadami bydła i owiec. W roku 1891 
rząd kupuje jeden z folwarków, leżący o 7 km od Rzymu na wyniosłym prawym brzegu 
Tybru w miejscowości Tor di Quinto 25 i zakłada tam szkołę jazdy terenowej.

25 Nazwa miejscowości Tor di Quinto pochodzi z czasów średniowiecza i oznacza 
wieżę stojącą na piątej mili od murów Rzymu.

Na terenach leżących w dolinie Tybru urządzono doskonałe pole przeznaczone 
do wyścigów płaskich i przeszkodowych, którego obwód wynosi 2200 metrów. Jego 
środek wyzyskano na urządzenie szeregu przeszkód stałych, służących do codziennego 
szkolenia oraz do przygotowania do biegów na przełaj - cross-country. Tor ma kryte 
trybuny dla publiczności, stajnie dla koni szkolnych i biorących udział w sezonie 
wyścigowym oraz wszystkie niezbędne zabudowania i pomieszczenia dla służby 
stajennej. Jest to drugi kompleks budynków szkolnych odległych o kilkaset metrów od 
komendy i właściwej szkoły, którą z daleka widać na wzgórzu. Zabudowania szkolne, 
przerobione z dawnych budynków folwarcznych, leżą na jednym ze wzniesień 
ciągnących się wzdłuż Tybru. Składają się z kancelarii, małego przytulnego kasyna 
z kuchnią, stajni na sto koni, pomieszczenia dla żołnierzy, ambulatorium z izbą 
opatrunkową, kuźni i spółdzielni. Obok znajduje się niewielki ćwiczebny plac 
odgrodzony od stromego stoku góry stacjonatą, przecięty w połowie bramką, 
żywopłotem i kamiennym murem.

Tor di Quinto jest oddziałem - Distaccamento Pinerolo, przeznaczonym dla 
podporuczników, którzy ukończyli 9-miesięczny kurs aplikacyjny w Pinerolo. Jest to 
wyłącznie szkoła jazdy polowej. Na jej czele stał mój stary i dobry znajomy, major 
Formigli, współzawodnik z licznych międzynarodowych zawodów konnych, jeden 
z najwybitniejszych jeźdźców włoskich, obecnie generał w stanie spoczynku a jedno
cześnie przewodniczący Włoskiego Związku Jeździeckiego.

Zadaniem tej szkoły było w ciągu 6 miesięcy ćwiczeń (od 1 października do 
1 kwietnia) w terenie trudnym, a nieraz niebezpiecznym, na przeszkodach tylko stałych 
(nieruchomych) w możliwie najszerszym zakresie zastosować praktycznie zasady 
wpojone w Pinerolo. Kurs w Tor di Quinto miał u jeźdźca przez pracę na różnych 
przeszkodach stałych naturalnych wyrobić męską odwagę i chęć ryzyka, wolę 
pokonywania wszelkich niebezpieczeństw i trudności, jakie nasuwa teren. Jednym 
z celów było też rozwinięcie zmysłu szybkiej orientacji i decyzji w momentach, jakie 
powstają w jeździe na dużych chodach, w licznym towarzystwie, w wyścigach 
przeszkodowych bądź w czasie polowań konnych w trudnym nieznanym terenie, pełnym 
poważnych przeszkód i licznych niespodzianek.

Konia zaś kurs miał przygotować do przystosowania się do różnego terenu, 
nauczyć zaufania do jeźdźca i własnych możliwości, wyrobić w nim dzielność, odwagę 
i porządkowanie się woli jeźdźca.
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Discessa - scivolone - ściana płaczu

W pobliżu, na sąsiednich wzniesieniach znajduje się cały szereg trudnych 
przeszkód, zmuszających do skoku na zbity łeb w dół, między innymi dwie długie 
discessy.

Discessa, czyli zejście, jest to stromy, o nachyleniu 45°, zjazd po długim stoku 
góry ze stacjonatą (przeszkodą) na skłonie, którą skoczywszy pędzi się galopem w dół 
na złamnie karku.

Dalej są dwa tzw. scivolone, tj. ześlizgi (od scivolare - ślizgać się). Jest to 
prawie pionowa gliniasto-kamienna, twarda ściana o wysokości 5-6 m powstała ze 
ścięcia góry. Przed nią w odległości 10 m, na górnej, poziomej płaszczyźnie znów stoi 
stacjonata metrowej wysokości.

Zjazd odbywa się przez najechanie galojiem od strony przeszkody, skok przez 
nią bez zatrzymania i wykonanie ześlizgu po bardzo stromej ścianie. To ćwiczenie, choć 
się wydaje początkowo groźne i niebezpieczne, jest naprawdę pociągające i staje się 
szczególnie emocjonujące, gdy się zjeżdża całą gromadą - rojem. Mimo, że przeszkoda 
ta wygląda dość poważnie, zwłaszcza, gdy się stanie na górze i spojrzy w dół, dla 
jeźdźca dopóki siedzi w siodle, nie przedstawia większej trudności.

Dawno paliłem się do tej ściany płaczu. Interesowała mnie już w ubiegłych 
latach, kiedy zwiedzałem Tor di Quinto. Zaledwie więc przyjechałem, pobiegłem 
zobaczyć czy jest. Była i nie dawała mi spokoju, aż któregoś dnia musiałem po niej 
zjechać. Ogromnie to przyjemna zabawa na czterech żywych nogach, siedząc wysoko 
na grzbiecie konia zjeżdżać z przechylonym tułowiem, głową w dół, jak na sankach, nie 
mając całkowitej pewności dobrego wylądowania.

Ściana płaczu blednie wkrótce w oczach, gdy przejedzie się kilkakrotnie po 
lepszych scivolonach. Oczywiście zdarzają się też wypadki przykre, a nawę nieszczęśli
we. Zawsze znajdzie się kilka koni, które, pozbywszy się słodkiego ciężaru jeźdźca 
korzystają radośnie z chwilowej swobody i wolności.

Gdy się "idzie na ziemię", wówczas instruktor (chociaż jemu też się to zdarzyć 
może i nie jest żadnym wstydem w takich okolicznościach rozłączyć się z koniem) 
spokojnie zapytuje swego ucznia zdziwiony "Perche lei andato per terra?" - dosłownie: 
dlaczego pan poszedł na ziemię? Tak, jakby "andare per terra" w tych warunkach i 
w ten sposób mogło być wykonane na ochotnika lub sprawić komukolwiek z jeźdźców 
specjalną rozkosz.

Tu muszę nadmienić , że koń włoski mało kiedy pada - chyba tylko 
w wypadku, gdy mu jeździec przeszkodzi ściągnięciem wodzami. Cała rzecz w tym, by 
jeździec umiał trzymać się w siodle, zachowując prawidłowy dosiad z pochylonym do 
przodu tułowiem, dając koniowi kompletną swobodę głowy, szyi i nóg przez zupełne 
oddanie wodzy.

Ześlizgi gładkie, choćby najbardziej spadziste, oczywiście niezbyt długie, nie 
są tak przykre jak nieznane strome zejścia, porośnięte wysoką trawą, krzakami, gdzie 
ani koń, ani jeździec nie widzi nieraz raptownego oberwania się terenu. Jeździec 
wprawdzie znajduje go za chwilę, lecz nie zawsze na koniu. W takim wypadku obaj, 
i jeździec i koń, mają dość niewesołe miny, a nierzadko skrzywieni wracają do domu.
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Polowania

Długie, forsowne galopy połączone z przebywaniem różnych napotkanych 
w terenie przeszkód, przeważnie stacjonat, wałów kamiennych i strumyków - to emocje 
jakich dostarczają polowania konne z psami na lisa, urządzane dwa razy w tygodniu 
przez Rzymskie Towarzystwo Polowań na Lisa. Jest to bez wątpienia najmilsza część 
programu zajęć szkoły.

Towarzystwo posiada dwie własne sfory psów ze specjalną obsługą, dostarczaną 
specjalnie do tego celu przeznaczonym samochodem na miejsce zbiórki oddalone zwykle 
od 20 do 35 km od Rzymu.

W wypadku większej odległości konie przewożone są pociągiem do najbliższej 
stacji na koszt Towarzystwa. Normalnie dochodzą marszem.

Niektórzy zamożniejsi amatorzy polowań urządzają się jeszcze wygodniej 
doczepiając wprost do swego osobowego auta dwukołową przyczepkę, w której 
mieszczą się wygodnie dwa konie i obsługa. Sezon polowań rozpoczyna się około 15 
grudnia i trwa do końca marca. Polowania odbywają się na południe i północ od Rzymu, 
na stepach Campagna Romana w kilkunastokilometrowym pasie przylegającym do 
brzegów morza.

Campagna Romana

Rozległy gliniasto-skalisty teren porosły lichą trawą i gdzieniegdzie kolczastym 
krzakami, pagórkowaty, pocięty strumykami i rowami, nie zalesiony, charakteryzuje 
i utrudnia ogromna ilość przeszkód, szczególnie wałów kamiennych oraz typowych 
włoskich stacjonat. Są to ogrodzenia z dwóch lub trzech poziomych cienkich, lecz 
bardzo mocnych drągów o wysokości do 130 cm. Takimi płotami podzielone są duże 
przestrzenie na cały szereg pól wypasanych bydłem i owcami.

Kultury rolnej nie widać tam nigdzie. Tylko miejscami, w jakiejś dolince, 
spotkać można niewielki skrawek uprawnej ziemi solidnie obsianej... kamieniami, reszta 
- a raczej wszystko - leży odłogiem.

Gleba, skalista i jałowa, nie nadaje się zupełnie pod uprawę. Pod koniec zimy, 
w drugiej połowie lutego wysycha na kamień; trawa, chwasty i wszystko co na niej żyje 
schnie wegetując w oczekiwaniu deszczu, który - gdy nawet przyjdzie - szybko spływa 
w doły, nie pozostawiając po sobie prawie śladu. Nawet długotrwałe opady nie mogą 
na długo ożywić tej nieprzepuszczalnej, spieczonej ziemi. Z tych właśnie względów 
sezon w szkole w Tor di Quinto trwa bardzo krótko, bo jedynie kilka miesięcy - niecałe 
pół roku. Teren szkolny i okoliczny, który jest dobry i elastyczny po dłuższych 
deszczach, wysycha prędko i już pod koniec lutego zmienia się w twarde klepisko 
uniemożliwiające stosowanie szybkich chodów konia i wykonywanie skoków, bez 
których Włosi tracą humor, a ich ekwitacja właściwą sobie specyficzną wartość i smak.
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Konkursy skoków

Każdej niedzieli przed południem, na polu przeszkód (Campo ostaćoli) na 
terenach Villi Borghese, w pobliżu toru konkursowego Piazza di Siena, odbywały się 
publiczne treningowe zawody skoków.

Urządzało je Rzymskie Towarzystwo Jazdy Konnej. Minimalne wpisowe (5 
lirów) dawało prawo uczestniczenia w zawodach członkowi Towarzystwa i wszystkim 
bez wyjątku oficerom.

Drukowane programy dnia przewidywały zawsze trzy konkursy dla różnych 
kategorii koni i jeźdźców. Nagrody były tylko honorowe. Zainteresowanie publiczności, 
która chętnie i tłumnie uczęszczała za niewielką opłatą na miejsca siedzące, a gratis na 
stojące, było zadziwiające.

Od znawców tego sportu, do osób starszych wiekiem, młodzieży i dzieci - 
wszyscy gamą się tam do konia. Liczny udział jeźdźców wojskowych i cywilnych płci 
obojga w różnym wieku jest dowodem ogromnego [)ędu do jeździectwa.

Mniejsza o to, że ten starszy pan odbija długością strzemion od młodego 
Włocha, jeżdżącego całkowicie systemem naturalnym, że jazdę jego charakteryzuje za 
małe oddanie wodzy i zbyt skrępowana szyja, lecz jakie dążenie w mchu za koniem, 
jakie zacięcie w twarzy, jaka energia i "posył". A obok ten mały, jeden z najmłodszych, 
baczny obserwator konnych zawodów - jakie fachowe spojrzenie.

Czy to nie wzbudza podziwu, gdy się wspomni nasze słabe zainteresowanie tym 
sportem i stworzeniem, którym radzi chlubimy się, zaznaczając przy każdej okazji, że 
wzrośliśmy na koniu. Czy nam nie wstyd?

Czyżby zmierzch?

Włosi wyrobili sobie opinię znakomitych skoczków. Ich długoletnie pierwszeń
stwo w dziedzinie konkursów hippicznych trwało około 30 lat. Lecz już w roku 1923 
zjawili się bardzo niebezpieczni dla Włochów Polacy, a od roku 1930 pozycję włoskiego 
prymatu zakwestionowali Francuzi, a następnie najgroźniejsi Niemcy, którzy, posiadając 
dawną szkołę manaźową, zrzucili wreszcie pychę z serca i do zawodów w skokach 
przez przeszkody przygotowali jeźdźców i konie systemem włoskim - naturalnym.

Mając liczny i świetny materiał koński, nie mniej zdolnych jeźdźców, nie 
gorsze zaopatrzenie i organizację szkolenia - Francuzi i Niemcy swoimi osiągnięciami 
zaniepokoili Włochów bardzo poważnie.
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Olimpiada Berlin 1936

Słowa hymnu niemieckiego i jego melodia często rozbrzmiewały na wielkim 
stadionie Reichsportfeldu w Berlinie.

Szczególnie w ostatnim dniu organizatorzy XI Igrzysk Olimpijskich postanowili 
sprawić narodowi niemieckiemu i swemu fiihrerowi ucztę niezwykłą. Tego dnia bowiem 
120 000 osób zapełniających stadion do ostatniego wprost miejsca, miało być świadkiem 
bezprzykładnego w dziejach olimpiady wykończenia i zdyskwalifikowania 12 
cudzoziemskich zespołów jeździeckich. W ostatnich dwóch zespołowych konkurencjach 
konnych, tj. we wszechstronnej złożonej próbie konia wierzchowego w tzw. champio- 
nacie oraz w konkursie skoków przez przeszkody o Nagrodę Narodów - Prix des 
Nations - zgromadziło się na starcie w pierwszej 17, w drugiej zaś 18 najlepszych 
wojskowych zespołów konnych świata.

Zmagania sportowe w jednym z bezwzględnie najpoważniejszych i najtrudniej
szych działów sportu miały być zakończeniem XI Igrzysk.

***

Już od dnia otwarcia Igrzysk dzień po dniu, niemal godzina po godzinie, szły 
w świat wiadomości o zwycięstwach niemieckich zawodników. Liczba złotych, 
srebrnych i brązowych medali zdobytych przez gospodarzy zwiększała się bezustannie. 
Dzienniki berlińskie w kilkakrotnych wydaniach dziennych dużym, tłustym drukiem 
podawały wyniki osiągnięte przez Niemców. Wszystkie pisma niemieckie zgodnie 
wychwalały swoich sportowców, podkreślając z dumą przewagę ich mięśni, mózgu 
i tężyzny.

Niemieckie społeczeństwo zachłannie wprost czekało na każde słowo 
o przewadze swoich zawodników, o wspaniałej niemieckiej organizacji. "Deutschland 
iiber alles" śpiewały coraz częściej podniecone, zwarte tłumy Niemców, zalegających 
wszystkie stadiony olimpijskie. W ostatnim dniu cały naród niemiecki czekał chciwie 
na jeszcze jeden triumf swych jeźdźców i koni.

***

Po morderczym przebiegu w terenie, po próbie wytrzymałości, a szczególnie 
po biegu na przełaj konno, który był nieprawdopodobną rzezią 17 zespołów cudzoziem
skich, z których 12 zostało w lej właśnie próbie zdyskwalifikowanych - prasa niemiecka 
grzmiała o zwycięstwie swych jeźdźców.

Podkreślano "rzadkie bohaterstwo" porucznika Wagenheima, który przy upadku 
doznał złamania ręki (w istocie było to pęknięcie kości ramieniowej) i mimo to 
następnego dnia dokończył championat, ratując zespół niemiecki zagrożony rozbiciem. 
Naturalnie nie mówiło się ani słowa, że w myśl obowiązujących przepisów porucznik 
Wagenheim, a tym samym cały zespół niemiecki, powinien był być zdyskwalifikowany, 
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ponieważ została mu udzielona dwukrotnie obca pomoc podczas upadku w skokach 
przez przeszkody.

W myśl "dobrze" pojętej niemieckiej reklamy i propagandy oczywiście nie 
ogłaszano w pismach niemieckich, że w próbie ujeżdżania koni na czworoboku, czyli 
pierwszej części składowej championatu, do którego Niemcy od czterech lat przygoto
wywali się bardzo starannie, Polacy zespołowo byli od nich lepsi, mimo że nasz 
najpewniejszy koń, Ben-Hur rtm. Kuleszy, w ostatnich dniach nagle zakulał i musiał być 
zastąpiony niezupełnie gotową do takiego wysiłku Tośką.

W sprawozdaniach niemieckich z tej części championatu (tj. z próby 
ujeżdżania) o polskim zespole nie było ani słowa. Natomiast podane były wyniki 
Niemców, z których jedynie dwaj indywidualnie byli lepsi od naszych, lecz całością 
zespołu byli Niemcy wtedy jeszcze za nami,na 6. miejscu.

W tych warunkach nie należy się dziwić, że niemiecka prasa w mig 
podchwyciła i rozgłosiła po świecie niesłychane bohaterstwo por. Wagenheima.

Mogę Czytelników zapewnić, że zarówno w naszych, jak i u jeźdźców innych 
narodów, tego rodzaju wypadki są dość częstym, można rzec normalnym objawem hartu 
i wytrzymałości. Zbyt często łamiemy sobie ręce, nogi, obojczyki i żebra, które świetnie 
i szybko "kleją" nam nasi lekarze, byśmy się takimi wypadkami mieli przejmować. Ti 
muszę przypomnieć, o czym nie wiedział żaden z naszych sprawozdawców, że w tym 
morderczym przebiegu w terenie jeden z naszych jeźdźców, rtm. Kawecki, jadąc na 
zupełnie młodym, mało doświadczonym koniu Bambino, po upadku, z pękniętymi 
żebrami, które mu dech zapierały dokończył przebieg, a po bezsennej nocy następnego 
dnia musiał startować zabandażowany, by nie odpaść z ostatniej próby skoków przez 
przeszkody.

***

Cenię wyczyn niemieckiego porucznika, gdyż takiego wypadku nie jeden raz 
doświadczyłem na swojej skórze i kościach. Cenię hart każdego zawodnika, bez względu 
na narodowość, cenię jego chęci, wolę i upór zwycięstwa i nie jest moim zamiarem 
obniżanie czy lekceważenie wysiłku jakiegokolwiek zawodnika, który zmierza do 
osiągnięcia lepszego wyniku.

Chcę jedynie zwrócić uwagę, że nasi jeźdźcy i pod tym względem nie byli 
gorsi od innych szumnie reklamowanych. Chciałbym, aby nasi sportowcy w przyszłości 
cieszyli się równie gorącym zrozumieniem oraz przychylną oceną społeczeństwa, jak to 
się dzieje w innych krajach. Chciałbym, aby w razie niepowodzenia nie zniechęcano 
zawodników, szarpiąc im nerwy histerycznymi atakami, aby nie stawiano im również 
nadmiernych wymagań.

Chciałbym, żeby w przyszłości nasza publiczność przychodziła na zawody nie 
dlatego, żeby zobaczyć Francuza, Anglika czy Włocha i nie dlatego tylko, że ich 
bardziej warto było zobaczyć niż naszego jeźdźca, o którym się niestety zbyt często 
i niesłusznie mówiło, że nie dorównuje tamtym.
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Chciałbym, by podobnie jak to się dzieje na Zachodzie i Wschodzie, Południu 
i Północy, w Ameryce, Anglii, Francji czy Włoszecli - jednym słowem na całym 
świecie, interesowano się więcej swoimi zawodnikami.

W Niemczech, na igrzyskacli olimpijskich z ostatnim zawodnikiem niemieckim 
schodzili ze stadionu prawie wszyscy niemieccy widzowie, nie interesując się prawie 
zupełnie cudzoziemcami. Nie jest moim zamiarem stawianie tego za wzór godny 
naśladowania. Stwierdzam fakt znamienny, charakteryzujący Niemców. Konkurencja bez 
udziału niemieckiego zawodnika traciła dla nich wszelką wartość i nikogo już nie 
obchodziło co, się od tej chwili na stadionie działo. Gdy jednak choćby i najsłabszy 
Niemiec miał jeszcze startować tłum niemiecki trwał w skupieniu w zbitej karnej 
gromadzie, dając swemu zawodnikowi odczuć, że nic jest sam, podtrzymując jego siłę 
i wolę zwycięstwa.

Codzienna prasa niemiecka pisała wyłącznie o swoich zawodnikach, wynosząc 
ich pod niebiosa. U nas pisało się dość często hymny pochwalne o obcych, lecz mało 
i nieprzychylnie, a nieraz dokuczliwie o swoich.

Takie refleksje ogarniały mnie jako widza i uczestnika, gdy obserwowałem 
Igrzyska Olimpijskie w Berlinie i gdy przeglądałem codzienną niemiecką prasę.

***

Zazdrościłem trochę Niemcom, zastanawiałem się nad znaczeniem i efektem 
propagandy, reklamy itp. dekoracji, choć nie zachwycałem się, oczywiście, środkami 
jakimi dążyli do celu. Wszechstronny konkurs konia wierzchowego, wyniki tej próby, 
zdyskwalifikowanie 12 zagranicznych zespołów w biegu na przełaj, obfitującym na 
przestrzeni 8 km w 35 bardzo niebezpiecznych, ciężkich przeszkód, rozrzuconych 
w trudnym terenie, fatalna pułapka w postaci naturalnej przeszkody - stawku 
o niewiadomej dla "gości" głębinie i profilu dna, do którego trzeba było wskoczyć przez 
niewielką, stojącą na brzegu przeszkodę, tajemnicze miejsce, w którym najlepiej było 
to wykonać, by nie utonąć wraz z koniem (co nie wszystkim zawodnikom jednakowo 
było wiadome), jak również kilka przeszkód, szczególnie nr 11, 12 i 13 w konkursie 
skoków o Nagrodę Narodów - wszystko to nasuwało przypuszczenie, że zdobycie przez 
gospodarzy w najcięższych konkurencjach sportu konnego złotych medali nie było dla 
jeźdźców niemieckich tak ścisłą tajemnicą, jak dla zawodników innych narodowości.

Nikt na przykład z zagranicznych jeźdźców nie wiedział o tym, że na czwartą 
przeszkodę, tj. stawek, na którym było tyle wypadków, należy najechać z lewego skraju 
niskiej bariery, ustawionej przy brzegu wody, gdzie było 1-1,5 metra płyciej, co 
zapewniało koniowi łatwiejsze lądowanie.

Wszyscy nieświadomi tego zagraniczni zawodnicy, skacząc normalnie z najazdu 
na środek przeszkody, wpadali w głębie niemal do bioder jeźdźca znajdującego się na 
koniu i wraz z nim przewracali się w wodzie. Dawało to 40-80 punktów karnych. 
Zresztą sędzia przy tej przeszkodzie nie był w stanie dokładnie określić, czy koń, który 
wraz z jeźdźcem schował się pod wodę, upadł tam, czy jeździec spadł z konia, czy też 
koń się tylko potknął nie przewracając się. Przeważnie liczono więc na wszelki wypadek 
największą ilość punktów karnych, tj. 80.
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Spośród 53 zawodników jedynie 5 jeźdźców przeszło stawek bez błędu. Bieg 
na przełaj był mordownią, fatalnie zdradliwą dla wszystkich cudzoziemców.

Nasi trzej jeźdźcy - Kawecki, Kulesza i Roycewicz, mimo kilkakrotnych 
upadków, dzięki swej umiejętności jazdy w terenie i dobrze przygotowanym koniom 
oraz dzięki energii i zaciekłości mimo upadków i bolesnych obrażeń wyszli z tej 
ogniowej próby nadspodziewanie dobrze, kończąc ją bez szwanku dla koni.

Incydent z rotmistrzem Roycewiczem, którego sędzia na przeszkodzie 20 
w biegu na przełaj cofnął bezprawnie z powrotem do przeszkody 10 (gdzie jakoby 
jeździec nie objechał wskaźnika), każąc mu tym samym nadrabiać całe 5 km, został 
o tyle pomyślnie zlikwidowany, że niesłusznie skreślonego z tablicy wyników rtm. 
Roycewicza na Arlekinie - jako początkowo zdyskwalifikowanego - ujrzeliśmy ku naszej 
wielkiej radości, galopującego przez ostatnie przeszkody i kończącego bieg w doskonałej 
formie. W chwilę później, po wyjaśnieniach udzielonych nam przez rtm. Roycewicza 
i na skutek słusznego naszego protestu, ukazał się jego numer na tablicy orientacyjnej, 
wskazującej nielicznych "żyjących" zawodników. Tym samym cały nasz zespół, choć 
mocno pokrzywdzony brakiem punktów dodatnich za nadróbki rtm. Roycewicza, których 
mu sędziowie przyznać nie chcieli (mimo kilku dodatkowych kilometrów), znalazł się 
w komplecie na 3. miejscu z sumą punktów przeszło 800, między czterema z 17 
zespołów, tj. za Niemcami, mającymi ponad 600 punktów, Bułgarią ponad 700 puktów, 
a przed Anglią mającą ponad 2000 punktów. Następnego dnia w konkursie skoków, 
ostatniej próbie championatu, Bułgarzy - mający dotąd dnigie miejsce - odpadli zupełnie 
na skutek omyłki kolejności brania przeszkód przez jednego z jeźdźców. Niemcy 
utrzymują się ciągle na pierwszym miejscu, mimo że por. Wagenheim wywraca się 
z koniem i po raz wtóry zostaje mu w tej próbie udzielona obca pomoc.

Ani będący za nami Anglicy, ani też my nie wykorzystujemy prawa 
dyskwalifikacji zespołu niemieckiego, by tym samym bez wysiłku zająć pierwsze 
miejsce i zdobyć złoty medal, nieoczekiwanie wymykający się z rąk Niemców.

Tymczasem nasi jeźdźcy kończą próbę skoków z małym błędem rtm. 
Kaweckiego, który na zakręcie niepotrzebnie objechał od zewnątrz wskaźnik nie mający 
absolutnie nic wspólnego z fragmentem tej linii przebiegu. Jeździec w ten sposób 
nadłożył kilka metrów, sam siebie w myśl istniejących przepisów automatycznie karząc. 
Jednak sędziowie po krótkiej naradzie postanowili policzyć to za błąd w przebiegu 
(podobnie jak za woltę) i zapisali jeźdźcowi 20 punktów karnych. Ten wynik nic u nas 
nie zmienia. W rezultacie utrzymujemy się na drugim miejscu, Anglicy na trzecim.

16 sierpnia koło południa ogłoszono oficjalnie wyniki: Niemcy, Polska i Anglia. 
Tak zakończyła się nasza walka o zdobycie srebrnego medalu we wszechstronnym 
konkursie konia wierzchowego.

W konkursie skoków pod nazwą Nagroda Narodów - Prix des Nations - 
wystawiliśmy zespół koni najmocniejszy, na jaki Polska wówczas mogła się zdobyć. 
Poszedł więc: Zbieg pod rtm. Sokołowskim, Dunkan pod por. Komorowskim 
i Warszawianka pod swym właścicielem por. Gutowskim. Konie były w swej szczytowej 
formie i należytej kondycji, zdrowe i świeże. Tak dalece były w porządku, że mogliśmy 
śmiało liczyć na jedno z trzech pierwszych miejsc zespołowych oraz na jedną 
indywidualną nagrodę, na którą miał największe szanse Zbieg pod rtm. Sokołowskim.
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Niestety. Nasze nadzieje prysły tak samo, jak nie spełniły się tego dnia nadzieje 
Włochów, Belgów, Anglików, Amerykanów, Szwedów, Norwegów, Czechów, 
Duńczyków, Rumunów, Węgrów i Turków. Zostaliśmy zdyskwalifikowani w godnym 
towarzystwie tych pierwszorzędnych zespołów.

Stadion najeżony był dwudziestoma bardzo ciężkimi przeszkodami o wymiarach 
od 140 do 160 cm wysokości i 5 m szerokości. Niektóre z nich stanowiły niezwykle 
chytrą kombinację kilku przeszkód stojących w jednym szeregu. Jeździec i koń mieli do 
pokonania w przebiegu trzykrotny szereg, każdy złożony z trzech przeszkód skombino- 
wanych w całość, a wymagających bardzo poważnego wysiłku konia i jeźdźca. Jeden 
z nich należało przebyć w obie strony. Prócz tego trzeba było pokonać dwukrotnie 
szereg skomponowany z dwóch przeszkód. Z ilości dwudziestu rozstawionych przeszkód 
zaledwie siedem było oddzielonych, resztę zaś, tj. 13 połączono w szeregi.

Najcięższym fragmentem na trasie przebiegu był szereg z przeszkód 
o numerach 11, 12, 13. Jedenastą przeszkodę stanowiło oparkanienie z poziomych 
cienkich drągów brzozowych o wysokości 150 cm. Za nim w odległości 7 metrów stała 
przeszkoda nr 12 - żywopłot z parkanem o drągach poziomych koloru brunatnego, 
wysokości 140 cm, za którym urządzono głęboki zarośnięty rów o stromych brzegach, 
szerokości 2,5 m. Dalej, w odległości jedenastu metrów, stała przeszkoda nr 13 o profilu 
podobnym do poprzedniej, lecz ustawionym w odwrotnym porządku, tj. najpierw rów, 
a tuż za nim płot o wysokości 140 cm. Boki tych trzech przeszkód zagrodzono 
całkowicie odkosami tak, że w razie odmowy lub zatrzymania się konia wewnątrz nie 
można go było cofnąc poza linię poprzedniej przeszkody, by według ówczesnych 
przepisów móc ponownie najechać, dając koniowi tyle roz|tędu, ile wymagały rozmiary 
przeszkody.

Dlatego też nienaturalnie pomyślany przebieg z dużą ilością karnych punktów 
przeszły w całości tylko te nieliczne zespoły, których jeźdźcy potrafili swe konie tak 
nagazować, by wyżej opisane szeregi pokonać niejako jednym tchem. Zatrzymanie się 
konia wewnątrz spowodowane za wolnym najazdem lub złapaniem przez konia między 
nogi drąga poprzedniej przeszkody, choćby przez jednego tylko jeźdźca - groziło z góry 
jeszcze dwukrotnym powtórzeniem tego ciężkiego błędu, a tym samym dyskwalifikacją 
całego zespołu.

Nie uniknęły tego nie odmawiające nigdy skoku Warszawianka i Zbieg. Oba 
te wspaniałe konie, idąc bezbłędnie, utknęły w kombinowanym szeregu między 12 a 13 
przeszkodą, sprawiając nam bolesny zawód. Jedynie Dunkan pod por. Komorowskim, 
mając znaczną ilość punktów karnych, kończy w całości morderczy przebieg 
olimpijskich skoków.

Zemściło się tu na nas zbyt skromne doświadczenie nie tyle koni, ile naszych 
dwóch stosunkowo młodych, mało otrzaskanych z tak ogromnymi trudnościami 
jeźdźców - Gutowskiego i Sokołowskiego. Żaden z wymienionych niestety nie startował 
przedtem w prawdziwie poważnych zawodach i w konkurencji międzynarodowej poza 
własnym krajem. Ich udanych startów w Rydze i w Tallinie, gdzie Polacy nawet przy 
znacznie słabszej obsadzie mieli wprost druzgocącą przewagę nad mało groźnymi 
przeciwnikami, nie można było zaliczyć do kategorii zawodów konnych klasy 
między narodowej.
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Gdy zobaczyłem jednego z najpewniejszych i najbardziej rutynowanych 
wielkich skoczków świata, włoskiego Nasello pod swym właścicielem - znanym nam 
również z warszawskiego tom kpt. Filipponim - zdyskwalifikowanego na skutek 
trzykrotnej odmowy skoku na przeszkodach między 11 a 13 oraz kilkanaście 
wspaniałych zwierząt pod najlepszymi jeźdźcami w podobnych sytuacjach, wielki ciężar, 
jaki mi leżał na sercu, stał się nieco mniejszy.

Jednocześnie było mi żal i smutno, że na igrzyskach konnych XI Olimpiady, 
na oczach widzów i przedstawicieli całego świata, dokonano rzezi tylu świetnych 
konnych zespołów i że pojtełniono niewybaczalne błędy.

***

Podkreślając bezstronnie wzorową organizację i punktualny, niemal co do 
minuty zgodny z przewidzianym programem, przebieg poszczególnych konkurencji tej 
olbrzymiej imprezy, trudno jednak nie dostrzec niesmacznych zgrzytów. Jeśli chodzi 
o dwie próby z zakresu jeździectwa - wszechstronny konkurs konia wierzchowego 
i konkurs skoków przez przeszkody - to wśród uczestników, widzów i obserwatorów 
obcych narodowości panowało ciche, dyplomatycznie skrywane oburzenie. Niemcy jako 
organizatorzy postarali się, by w ramach ustalonych regulaminem olimpijskich 
warunków, dotyczących trasy, rodzaju przeszkód, ich ilości i rozmiarów oraz czasu, 
w jakim poszczególne próby miały być wykonane, stworzyć tak wygórowane utrudnienia 
i niespodzianki, że w rezultacie spośród 17 pierwszorzędnych zespołów jeździeckich 
świata 12 zostało zdyskwalifikowanych. Oczywiście wywołało to wśród zagranicznych 
jeźdźców i kierownictwa ogólne rozgoryczenie. Nie dlatego, że gospodarzom w obu 
konkurencjach nadzwyczajnie się powiodło, lecz dlatego, że nie wszystko było 
w porządku. I tak, w championacie konia - wszechstronnym konkursie konia 
wierzchowego - zwycięstwo niemieckie nic było zupełnie fair, ponieważ jednemu 
z zawodników udzielono w czasie przebiegu dwukrotnie obcej pomocy, co w myśl 
przepisów międzynarodowych jest niedopuszczalne pod groźbą dyskwalifikacji.

Inny niemiły incydent miał miejsce następnego dnia. Po zakończeniu całości 
wszechstronnego konkursu konia wierzchowego i po ogłoszeniu rezultatu oraz rozdaniu 
nagród zakwestionowano polskiemu zespołowi jeździeckiemu uczciwie, w bardzo 
ciężkich warunkach, wywalczoną drugą zespołową nagrodę i srebrny medal. Odbiło się 
to wówczas głośnym echem w naszej i zagranicznej prasie. Dopiero na skutek odwołania 
się od tej krzywdzącej decyzji do olimpijskiego Jury d’Appel przez Polski Związek 
Jeździecki i skierowania sprawy do najwyższej instancji - Kongresu Międzynarodowego 
Związku Jeździectwa w Paryżu, dokąd w tej sprawie wydelegowano z kraju całą komisję 
- parę miesięcy później, po ponownym rozpatrzeniu okoliczności, przyznano Polsce 
z powrotem i ostatecznie, zdobyty zespołowo srebrny medal olimpijski.

Tyle o incydentach wynikłych w czasie jeździeckich igrzysk olimpijskich 
w Berlinie w roku 1936.

Zamykano je z wielką niemiecką pompą oraz dekoracją o niespotykanym 
znaczeniu propagandowym. Późnym wieczorem tonęły w mroku mury olbrzymiego 
stadionu Reichsportfeldu. Wśród dekoracji, barw i cieni, przy nieustannym odśpiewy- 
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waniii hymnu niemieckiego, przy huku armatnich salw, w świetle oślepiających 
reflektorów, skoncentrowanych na płycie stadionu, w zbitej ciżbie ponad stutysięcznego 
ludzkiego mrowia - stanęły przy swoim oszalałym ftihrerze, bałwochwalczo mu oddane 
jego karne, wyjące "iiber alles", brutalne oddziały.

Zgasł przyniesiony z dalekiego Olimpu znicz. Z największego masztu spłynęła 
na niemiecką ziemię biała Haga olimpijska, symbol szlachetnej walki o rozwój fizyczny 
i umysłowy ludzkości pięciu braterskich części świata.

Nie wciągnięto jej na maszt olimpijski w 1940 roku w stolicy dalekiej Japonii. 
Roz|)ętana przez faszyzm wojna światowa zniszczyła setki istnień ludzkich i wieloletni 
dorobek wielu narodów, przecięła pasmo życia wielu dzielnych ludzi, przerwała na 
długie lata wspaniałą ideę igrzysk olimpijskich, które wznowione zostały dopiero 
w 1948 roku.

Kiedyż wreszcie stanie się rzeczywistością złudna dotąd idea wspólnoty 
wolnych narodów świata, wyrażona w pięciu splecionych kołach olimpijskich? Zwróćmy 
baczną uwagę na organizujący się nowy stadion wojny. Niech już nigdy nie będzie 
przerw w najwspanialszych, pokojowych, olimpijskich igrzyskach świata.



Mój ostatni start

Zbliżał się nieubłaganie dzień, w którym ciężkim i niebezpiecznym wypadkiem 
miał się zakończyć najbardziej aktywny i jakżeż szczęśliwy okres mego życia i mej 
sportowej kariery długoletniego zawodnika.

Po stażach dowodzenia plutonem, a następnie szwadronem w szeregacli 
macierzystego Pierwszego Pułku Szwoleżerów, po ukończonym kursie instruktorów 
jazdy konnej, kilkuletniej pracy instruktorskiej i wychowawczej w Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu, po licznych startach w ciągu 13 lat i bogatym osobistym 
dorobku, wiosną 1933 roku zostałem awansowany do stopnia majora.

Zanim to nieszczęście całym swym ogromem na mnie spadło, musiałem 
oczywiście pomęczyć się przedtem nerwowo w napiętej atmosferze Rembertowa na tak 
zwanym majorowskim kursie w słynnym ośrodku wyszkolenia taktycznego dla 
dowódców broni połączonych. W żaden sposób nie udało mi się tej przyjemności 
uniknąć.

Wreszcie po okresie dużego nasilenia pracy, ćwiczeń i egzaminów miałem tę 
zmorę już za sobą. Czując ciężar utrapień, jakie mogły spaść na mnie po ukończeniu 
kursu, zawczasu prosiłem moich przełożonych, by z lekkim sercem, bez żadnych 
skrupułów pominęli mnie w awansach, pozwalając mi do końca życia zostać rotmis
trzem. Niestety, nic nie pomogły moje w tym kierunku rezygnacje i zabiegi. Przyszły 
najbliższe nominacje i oto trzeba mi się było pożegnać z najpiękniejszą i najbardziej 
dojrzałą, a jednak ciągle frapującą i radosną szarżą, o której marzy każdy młodszy oficer 
kawalerii. Niemal każdy z nas przekroczywszy trudny Rubikon na drodze do stopnia 
majora niechętnie, z żalem, a nieraz z łezką sentymentu rozstawał się z najpiękniejszym 
stopniem rotmistrza.

Choć z biegiem lat nie da się niczym powstrzymać starości, to jednak tężyznę, 
sprężystość fizyczną i młodość ducha w dużym stopniu nadal zachować można przez 
racjonalnie uprawiany sport. Oddawałem mu się z prawdziwą pasją, nawet dość 
ryzykownie. Poza normalną liniową służbą w pułku na stanowisku dowódcy szwadronu 
czy też pracą instruktora jazdy konnej w Centrum Wyszkolenia Kawalerii, wolny czas 
najchętniej poświęcałem rozwojowi swycli jeździeckich zdolności. Ujeżdżałem różne 
konie, przygotowywałem je i siebie do udziału w emocjonujących jazdach i zawodach. 
Dawało mi to radość życia.

Lecz teraz, z chwilą awansu, miały spaść na mnie obowiązki w znacznym 
stopniu ograniczające mój osobisty udział we wszelkiego rodzaju krajowych i międzyna
rodowych konkursach. A że nieszczęścia chodzą parami, więc i mój awans przyniósł mi 
w krótkim czasie nowe, poważne zmiany.

Lecz zanim to nastąpiło, jakby w nagrodę za męki Rembertowa, dane mi było 
przeżyć bajeczny, beztroski okres roku studiów i obserwacji na stażu w słynnych 
włoskich szkołach jeździeckich w Pinerolo i w Tor di Quinto oraz Saumur we Francji, 
dokąd zostałem służbowo oddelegowany w 1933 roku przez Departament Kawalerii 
Ministerstwa Spraw Wojskowych.
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Po powrocie z zagranicy, objąwszy eksponowane, kierownicze stanowisko szefa 
ekwitacji i jednocześnie komendanta Szkoły Jazdy Konnej w Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu w 1934 roku, z żalem postanowiłem zakończyć swoją pełną 
sukcesów karierę sportową, mimo ciągle jeszcze dużych możliwości.

W pięć lat później, w tragicznym roku 1939 okazało się, że los przeznaczył mi 
zaszczyt i smutek bycia ostatnim już, niestety, szefem Polskiej Ekwitacji. Tak bowiem 
mi wypadło, że w tym samym skromnym stopniu majora 1 Pułku Szwoleżerów na 
stanowisku i etacie pułkownika zakończyłem swoją długoletnią zawodową służbę 
wojskową.

Do roku 1933 miałem za sobą niemały dorobek sportowy. Właśnie dziesięć lat 
mijało od chwili, gdy na "Jasnym Brzegu" francuskiej Riwiery, jako młody, nikomu nie 
znany polski zawodnik, w mundurze porucznika szwoleżerów, stawiałem swe pierwsze 
zagraniczne, szczęśliwe kroki jeździeckie. Na tamtejszym zielonym torze, przy udziale 
i pomocy moich koni, Jaśka i Picadora, przeżywałem radość i dumę pierwszych 
odniesionych dla Polski sukcesów.

Teraz, w roku 1933, jako stary już wyga i rutyniarz, zawodnik o głośnym 
nazwisku, udawałem się znowu na Lazurowe Wybrzeże na słynne międzynarodowe 
spotkanie, tym razem z jednym tylko pewnym skoczkiem, moim własnym Milordem.

W ostatniej chwili, jako drugiego konia, przydzielono mi Regenta. Koń ten, 
mając za sobą szereg efektownych startów w zawodach krajowych, został zakupiony dla 
grupy sportu konnego od znanego jeźdźca, artylerzysty konnego, por. Nehrlicza- 
Dąbskiego. Regenta dosiadłem po raz pierwsz dopiero na miejscu w Nicei. Podczas 
pierwszego dnia zawodów w najeździe na dość rozwiniętą wysoko-szeroką przeszkodę 
złożoną z potrójnych barier, tzw. triplebarre, Regent odmówił mi skoku w ostatniej 
chwili, stając przed nią jak wryty w ziemię. Było to dla mnie nieprzyjemną niespodzian
ką, nie tylko z powodu kilku karnych punktów i straty czasu. Już sam fakt nieposłuszeń
stwa konia na torze, gdzie mi się to prawie nigdy nie zdarzało, kiedy jeździłem na 
własnych, podrażnił moją ambicję, zmuszając do energicznej reakcji. Zacisnąłem więc 
zęby i ponownie najeżdżając użyłem tym razem, oprócz łydek i ostróg, palcata 26.

26 Krótka trzcinka

Regent zorientował się, że to nie żarty i zaniechał wykrętów. "Nagazowany" 
i zdopingowany poderwał się do skoku szaleńczo, o kilka metrów wcześniej. W tej 
sytuacji o przebyciu bez wypadku wysokiej i jednocześnie szerokiej przeszkody nie 
mogło być mowy. Kraksa z niewiadomym zakończeniem była nieunikniona. Miałem ją 
w oczach. Widziałem, jak przednie nogi konia trafiają w sam środek zawieszonych 
drągów. Wraz z rozwaloną przeszkodą znaleźliśmy się obaj na ziemi. Szczęśliwie nie 
zostałem przyduszony parusetkilogramowym ciężarem upadającego konia.

Poczułem niesamowity ból skoncentrowany w prawej łopatce i barku. 
Zrozumiałem - złamanie! Chciałem się podnieść z pozycji leżącej, lecz nie mogłem tego 
dokonać o własnych siłach. Pociemniało mi w oczach. Czułem jakieś poważne 
niebezpieczeństwo. Jeszcze wzrok i przytomność działa. Widzę dokładnie jak na filmie 
oddalającego się kłusem Regenta. Żołnierze 24. Batalionu Francuskich Strzelców 
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Alpejskich, stacjonującego w cudnej zatoce Ville Franche pod Niceą, obsługujący tor 
przeszkód usiłują go złapać. Spostrzegam - a wszystko to dzieje się w krótkich, 
bolesnych dla mnie sekundach - podbiegających do mnie kolegów oficerów portugal
skich, Hiszpanów i Włochów, którzy stojąc przy furtce prowadzącej na stadion byli 
najbliższymi świadkami wypadku. Jaskrawe słońce oblewające swymi gorącymi 
promieniami tamtejszy uroczy świat naraz nienaturalnie zasnuło się mrokiem, straciło 
w mych oczach swój intensywny blask. Czuję zapadającą nade mną noc. W wolnym 
tempie, mając wyraźne poczucie rzeczywistości, dokładnie zdaję sobie sprawę 
z uchodzącego ze mnie życia. Nie jest mi ono obojętne. Z całą świadomością i jasnością 
umysłu jeszcze raz chwytam się na kontroli mych własnych myśli i doznawanych 
wrażeń. W wielkiej ciszy, na tle czystego błękitu nieba nad zapełnionymi publicznością 
trybunami jak przez mgłę widzę szereg różnobarwnych narodowych flag. Zatrzymuję 
spojrzenie na biało-czerwonych kolorach. Tyle razy widziano je tu na najwyższym 
maszcie zwycięzców. Czyżbym ich już nie miał więcej zobaczyć? Czy to zbliża się mój 
koniec? Instynktowny zmysł obrony każę mi wziąć głęboki, zbawienny oddech. Czuję, 
że w tym dziwnym, ostatnim wysiłku mej woli, jakby w mgnieniu oka, udaje mi się 
złapać uchodzącą ze mnie wątłą nitkę życia. Z tym momentem wróciła mi na nowo 
pełna świadomość i odczuwanie wrażeń.

***

Zupełnie podobny wypadek zdarzył mi się kiedyś w początkach mej kariery 
sportowej. Byliśmy na manewrach w okolicy Rembertowa, gdy do Polski przyjechała 
z oficjalną wizytą rumuńska królowa Maria. Na jej cześć na zakończenie wojskowych 
uroczystości i defilady, którą królowa przyjmowała konno dosiadając rosłego 
skarogniadego wierzchowca Big Peppera (oddanego jej do użytku przez znanego 
koniarza z Nowej Wsi pod Warszawą - Tadeusza Daszewskiego) zorganizowane zostały 
naprędce pokazy jeździeckie. Brałem w nich udział, podobnie jak teraz w Nicei, 
dodatkowo na koniu mego kolegi. Kary, smukły wałach Adiutant szedł na przeszkody 
galopując trochę po wariacku, jtędząc jak ćma w ogień. Chętnie jeździłem na trudnych 
koniach.

Zaimprowizowany parcours (przebieg) składał się z kilkunastu stałych 
"fix" 27, przeszkód, które zbudowaliśmy z ciężkich, surowych, dość grubych drągów 
drzew świeżo ściętych w lesie. Na takiej samej przeszkodzie jak ta nicejska, raczej 
jednej z łatwiejszych, lecz niebezpiecznej przy za wczesnym odskoku - na "triplebarze" - 
wpakowałem się w ten sam sposób w sam jej środek.

27 W języku jeździeckim: mocno stojące przeszkody

Pamiętam moment, kiedy mój Adiutant zawisł w długim locie nad przeszkodą. 
Przerażony niebezpieczną sytuacją, w której się w mig zorientował, błyskawicznie 
zmienił układ swych nóg. Przyjmując pozycję ciała jak do normalnego lądowania koń, 
rozpaczliwym odruchem samoobrony, rozcapierzył swe cztery nogi, instynktownie 
wysuwając je do przodu.
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Ja zaś, wyczuwając ryzykowną kraksę, wypuściłem koniowi tyle wodzy, ile się 
dało - niech się ratuje, jak umie. Nic mi już innego w tej sytuacji nie pozostało, tylko 
zdać się na łaskawy los.

Adiutant szczęśliwie pozbierał się cały. Ja, dosięgnąwszy ziemi, nie wiedząc 
kiedy zgasłem bez bólu, jak zdmuchnięta świeca. Przestałem istnieć. Gdy otworzyłem 
oczy w mokotowskim wojskowym szpitalu w Warszawie stała nade mną grupka 
zafrasowanych osób.

Między lekarzem i dwiema pielęgniarkami w białych szpitalnych strojach 
poznałem mego dowódcę i naszego kochanego kolegę, pułkownika Jana Głogowskiego, 
zamiłowanego jeźdźca. Jego sympatyczną twarz rasowego Anglika (był nurt po matce) 
pokrywał cień smutku. Nie mogłem pojąć przyczyny zaniepokojonych spojrzeń 
rzucanych w moją stronę, bowiem - jak się później dowiedziałem - mówiłem brednie 
od rzeczy, plotłem piąte przez dziesiąte, jak pomylony. A gdy Żak - tak nazywaliśmy 
z angielska Jana Głogowskiego - zapytał mnie, czy chcę widzieć moją żonę, a ja się jej 
wyparłem, choć nią była od 3 lat - wówczas w jego niebieskich dobrych oczach 
spostrzegłem wielkie zdziwienie i zatroskaną . Jasne, że mu się coś w głowie poważnie 
przekręciło - pomyślał mój dowódca. Czułem się dobrze, lecz w żaden sposób nie 
mogłem zrozumieć, co się ze mną stało, niczego też nie mogłem sobie przypomnieć. 
Gdy zacząłem wytężać pamięć, by z nią dojść do ładu - trzeszczało mi w głowie. Lekarz 
zauważywszy mój wysiłek, szepnął coś po cichu pułkownikowi i zostawiono mnie 
w spokoju. Zapadłem w długi, zbawienny sen. W mojej jeździeckiej karierze 
doświadczyłem niejednego, muszę przyznać szczęśliwie zakończonego wypadku, łącznie 
z kilkoma bardzo przykrymi uszkodzeniami kości.

Niejeden raz budziłem się do życia po wielu godzinach stanu nieprzytomności 
w szpitalu, nie mogąc sobie w pierwszej chwili przypomnieć, dlaczego, skąd i w jaki 
sposób się w nim znalazłem. Dobrze znałem te stany pełnego zaniku pamięci, te nagłe 
gaśnięcia podobne do zdmuchnięcia płonącej świeczki, a potem powrót z nicości do 
zjawiającego się na nowo, jak po ciężkim śnie, życia.

Lecz ten ostatni mój wypadek w Nicei inaczej przeżywałem. Nie traciłem 
pamięci ani przytomności. Świadomość, uczuciowość, zmysły, mówiły mi, że przez 
jeden krótki moment stanąłem nad niebezpieczną krawędzią swego istnienia. Jak się 
miało później okazać, a o czym dowiedziałem się dopiero w warszawskim szpitalu, 
istotnie wisiało ono na włosku. Mój wypadek z Regentem wcale nie był taki błahy, jak 
sam sądziłem, a co dziwniejsze, jak to ocenili lekarze francuscy, a następnie włoscy 
stwierdzający tylko ogólną kontuzję i zalecający mi kilkudniowy wypoczynek.

Ze stadionu odniesiono mnie na noszach do prowizorycznego ambulansu. 
Lekarz dyżurny zbadał pobieżnie okolicę mego prawego barku, w którym czułem ostry, 
przejmujący ból. Nie stwierdził żadnego złamania, lecz jedynie ogólne potłuczenie. 
Uradowany tym poczułem się lepiej psychicznie. W podzięce usiłowałem się uśmiechnąć 
do niego i do myśli, że dalej będę mógł brać udział w zawodach. Choć pocieszającym 
słowom lekarza nie bardzo wierzyłem.

Na razie, bezpośrednio po wypadku, odwieziono mnie do hotelu. Do wieczora, 
w ciągu nocy i następnego dnia nie doznałem żadnej ulgi w mych cieq)ieniach. Jedynie 
gorąca kąpiel na chwilę je nieco łagodziła. Cóż, kiedy po wyjściu z wanny szarpiący, 
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dokuczliwy ból, szczególnie w prawym ramieniu, wracał na nowo. Prosiłem Szoslanda, 
najbliższego sąsiada w hotelu, by mnie nacierał bardzo mocnym, palącym fluidem, 
którego używaliśmy dla koni. Lecz i ten środek, choć diabelnie ostry i piekący, działał 
krótko. Podobnie jak tzw. "dutka", skręcona na nosie konia, stosowana przy niektórych 
powierzchownych, lecz bolesnych zabiegach w inną stronę odciąga jego uwagę tylko na 
chwilę, tak też i ja oszukiwałem wyczuwalność tamtego bólu. Wreszcie, gdy po kilku 
dniach nie widziałem żadnej poprawy, udałem się do szpitala wojskowego w Nicei. 
Tam, po zbadaniu i prześwietleniu rentgenem okolicy prawego barku, skąd promienio
wały bóle potwierdzono diagnozę pierwszego lekarza. Nie stwierdzono nic poważnego 
prócz ogólnej kontuzji. Jeszcze kilka dni, a bóle same znikną i będę zdrowy - 
pocieszano mnie.

Rad uwierzyłem tym nadziejom, nie wiedząc, że długo jeszcze i wiele 
przecierpię zanim to nastąpi. Tymczasem nic się na lepsze nie zmieniało. Chodziłem, 
poruszałem się, lecz sztywność szyi, bóle w łopatce i prawym barku, promieniujące do 
końca dłoni, nadal nie ustępowały. Musiałem się z tym pogodzić. Udziału w zawodach 
brać nie mogłem. Konie moje rozdzieliłem więc między kolegów. Milorda oddałem do 
dyspozycji doskonałemu, bardzo utalentowanemu jeźdźcowi naszej ekipy, rotmistrzowi 
Kuleszy, który po moim wypadku do końca z dużym powodzeniem startował na nim 
w Nicei. Na Regenta nie było amatora.

Któregoś dnia nie mogąc się doczekać obiecanej mi przez lekarzy poprawy, 
dałem się namówić na wizytę u pewnego cieszącego się sławą cudotwórcy - znachora, 
mieszkającego na uboczu, w załukach Nicei. Rzekomo miał dar usuwania nieznanych 
cierpień.

W towarzystwie Szoslanda i Kuleszy pojechałem pod wskazany nam adres. 
W lichym domku, w małej nędznej izdebce, po spartańsku umeblowanej twardym 
tapczanem, stolikiem i dwoma krzesłami, zastaliśmy tajemniczego typa w wieku około 
45 lat o dość przenikliwym spojrzeniu hipnotyzera.

Nie żądał prawie żadnych wyjaśnień, jakby wiedząc, z czym przychodzę. 
Prawdę mówiąc, to ani ja, ani moi koledzy, od pierwszego wejrzenia nie mieliśmy 
żadnych złudzeń co do jego lekarskiej wiedzy. Tym bardziej, gdy bez żadnego badania 
przystąpił do zgoła dziwnych leczniczych zabiegów. Staną, za nutą i poprzez ubranie 
chuchał na mnie, a następnie wzdłuż moich pleców przesuwając od karku ku dołowi, 
obiema rękami zbierał moje bóle strzepując je poza siebie, przypadkowo w stronę 
siedzącego i zdumionego magiczną sztuką Kuleszy. Jak zwykle pełen humoru, kpiarz 
Kulesza cały czas obserwował tę scenę ironicznie uśmiechnięty. W końcu nie 
wytrzymał. W |)ewnej chwili zerwał się z krzesła i krzycząc, że coś w niego wlazło 
zaczął się miotać w bólach. Oczywiście, by, to żart. Nasz przemiły kolega, znany 
kawalarz, zawsze pełen przeróżnych pomysłów i facecji postanowił rozweselić nas w ten 
sposób, co mu się istotnie w zupełności udało. Szarlatan gniewnym, złym okiem łypnął 
na Kuleszę i na nas cudzoziemców lekceważących jego tajemniczą sztukę. Skończywszy 
swe misterium wziął 30 franków, zapewniając o całkowitym moim wyzdrowieniu po 
kilku tego rodzaju seansach. Jasne, że uleczony od złudzeń ograniczyłem się tylko do 
tej jednej próby.
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W dalszym ciągu czułem się niedobrze. Gdyby mi wówczas prześwietlono 
kręgosłup i stwierdzono poważne pęknięcie dwóch szyjnych kręgów, niewątpliwie 
zabrano by mnie natychmiast do szpitala albo odjechałbym czym prędzej do kraju. Lecz 
jakoś dziwnie żaden z lekarzy nie wpadł na ten pomysł. Na dokładne zbadanie mnie nikt 
się tam nie wysilił. Oczekując z dnia na dzień polepszenia po skończonych zawodach 
w Nicei wyjechałem z ekipą (jako jej szef) do Rzymu, gdzie natychmiast udałem się 
ponownie do wojskowego szpitala. Lecz i tutaj nie powiedziano mi nic nowego. 
Stwierdzono tylko bolesność barku na skutek ogólnego potłuczenia, co rzekomo 
powinno było lada dzień minąć. Już trzeci tydzień chodziłem mocno skrzywiony 
i ciągle nie wiedziałem, czego mi właściwie brakuje, jakie stosować zabiegi. Do jazdy 
nie byłem zdolny. Godzinami siadywałem pod stajnią wystawiając nagie plecy na 
zbawienne działanie gorących promieni południowego słońca. Odczuwając bardzo 
nieznaczną poprawę, powoli przyzwyczaiłem się do niezmiennego stanu mego 
przejściowego kalectwa i jeździeckiej bezczynności.

Mijały dnie konkursów, którym przypatrywałem się kierując ekipą, zamiast jak 
dotąd przez tyle lat, brać w nich osobisty, aktywny udział. Zbliżał się koniec zawodów 
i najważniejszy, uroczysty i najbardziej emocjonujący, prestiżowy dzień Pucharu 
Narodów. W tym czasie jeden z naszych debiutantów na torach zagranicznych, którego 
przysłano z końmi bezpośrednio z kraju jako uzupełnienie nie bardzo dawał sobie radę 
z trudnymi rzymskinu przeszkodami na Piazza di Siena. Przez szereg dotychczasowych 
dni konkursowych nie mógł, jak się okazało, ani razu bez błędu przebrnąć przez 
znacznej szerokości rów z wodą. Jego ambitne wysiłki w każdym przebiegu kończyły 
się niemiłą kąpielą.

Do ciężkiej odpowiedzialnej walki o Puchar Narodów musiałem zestawić zespół 
złożony z czterech najpewniejszych koni dosiadanych przez czterech najlepszych 
wytrawnych i doświadczonych zawodników. Trzech asów w ekipie było murowanych, 
to jest Szosland, Kulesza i Roycewicz. Czwarty jednakże nie mógł być brany pod 
uwagę. Wprawdzie mogliśmy ostatecznie wystąpić w trójosobowym składzie, bo 
w rezultacie o końcowym wyniku decydowała, jak zwykle w tej zespołowej próbie - 
suma punktów trzech jeźdźców i trzech koni (w każdym z dwóch nawrotów przebiegu 
każdego jeźdźca, skreśla się wynik najsłabszy). Ale trzeba też wziąć tutaj pod uwagę, 
że w takim razie przy trójosobowym zestawie istnieje duże niebezpieczeństwo 
wykończenia się ekipy, co zawsze może się zdarzyć w przypadku dyskwalifikacj 
jednego z trzech jeźdźców lub koni. Do tego dużego ryzyka nie chciałem dopuścić. 
Pragnąłem stworzyć naszej reprezentacji normalne warunki startu w pełnym składzie 
z rezerwą, ktróra by zapewniła moim kolegom spokój, opanowanie i psychiczną 
równowagę.

W tym stanie rzeczy, postanowiłem osobiście wziąć udział jako czwarty 
jeździec na moim doskonałym i pewnym skoczku, dzielnym i silnym Milordzie. Konia 
tego, wyróżniającego się dużą potęgą skoku i odwagą po moim wypadku z Regentem 
w Nicei - jak już wspomniałem - w czasie mej niezdolności dosiadał z dużym 
powodzeniem rotmistrz Kulesza, odnosząc na nim szereg poważnych sukcesów.

Mimo ciągle niezmiennego złego stanu zdrowia, bolesnej sztywności szyi 
i ograniczonej władzy w prawej ręce, w przeddzień Pucharu Narodów dosiadłem przy 
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pomocy luzaka mego Milorda. Jakże się już stęskniłem za koniem. Gdy poczułem pod 
sobą zawsze chętnego, pulsującego dynamiczną wprost siłą w mchach i śmiałym skoku 
Milorda, którego mogłem regulować zależnie od potrzeby, zapomniałem o bożym 
świecie, o moim kalectwie i o bólu. Niemyślałemo konsekwencjach tego jednak bardzo 
ryzykownego kroku w stanie, w jakim się znajdowałem.

Koledzy stanowczo odradzali mi ten niebezpieczny eksperyment. Ja zdecydowa
łem się dać jeszcze coś z siebie, by szanse w ambitnej walce o Puchar Narodów nie 
były osłabione startem tylko trzech jeźdźców.

Dwukrotne przebycie pucharowego parcoursu (przebiegu) jest zawsze 
poważnym egzaminem zespołowego wysiłku woli, hartu i opanowania nerwowego 
jeźdźców i koni reprezentujących swe barwy narodowe na wielkich stadionach 
sportowych.

Naszą eki|)ę pucharową w składzie wyżej wymienionym stać było na 
równorzędną walkę z szansami zdobycia cennego trofeum - imponującej wielkości 
i wysoce artystycznej roboty szczerozłotego pucharu Mussoliniego - "Coppa d’oro 
Mussolini". W konkurencji znakomitych jeźdźców dziewięciu narodowości - z Belgii, 
Danii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Portugalii, Węgier i Włoch - mój udział 
wydawał mi się konieczny. Przyznaję, że mimo mych bardzo ograniczonych możliwości 
nęciła mnie ogromnie ta emocjonująca ciężka walka. I gra się zaczęła.

Już po pierwszym nawrocie ulokowaliśmy się na jednym z czołowych miejsc, 
a po ukończeniu drugiego utrzymaliśmy sie ostatecznie na zaszczytnej drugiej pozycji, 
za zwycięską ekipą włoską.

W obu przebiegach Milord spisał się dzielnie mając w drugim nawrocie czysty 
bezbłędny wynik. Starannie i uważnie pokonywał skomplikowane i pojedyncze 
przeszkody, jakby w przeczuciu, że w razie najmniejszego wypadku, niesie na sobie 
murowanego kandydata na tamten świat. Ratował już nie tylko honor naszych 
narodowych barw, ale i moje - jak się miało okazać - na włosku wiszące życie. Na 
słynnym rzymskim hippodromie, otoczonym starymi wysokimi piniami, na jednym 
z najpiękniejszych wzgórz Rzymu - Monte Pincio, poczciwy Milord nie pozwolił mi 
w tej wyjątkowej scenerii zgasnąć najwłaściwszą śmiercią jeździecką, zarówno 
przedwcześnie jak i bezsesownie, gdy z powodu braku nade mną opieki lekarskiej, 
a trochę też z winy mej lekkomyślnej szwoleżerskiej fantazji i narodowej ambicji 
zaryzykowałem zbyt wiele.

Bowiem wtedy nie wiedziałem, że nieustanne bóle trwające od przeszło trzech 
tygodni i częściowy paraliż prawej ręki były następstwem rozłupania w nicejskim 
wypadku z Regentem dwóch kręgów szyjnych. Wprawdzie powoli okostna zaczęła je 
zalewać i moje żelazne zdrowie jakoś wytrzymało to bardzo poważne uszkodzenie, lecz 
jedno przypadkowe potknięcie się Milorda, jeden najlżejszy mój upadek, o który było 
tak łatwo na trasie dwóch ciężkich przebiegów przy pokonywaniu ponad 40 przeszkód 
w tempie 440 m/min - mógł się dla mnie zakończyć jak najfatalniej. O niebezpiecznym 
stanie, w jakim się znajdowałem przez szereg tygodni, dowiedziałem się dopiero 
w szpitalu wojskowym w Warszawie, dokąd po powrocie z Rzymu wprost z pociągu 
zajechałem.
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Dzięki opiece naszych znakomitych chirurgów, doktora pułkownika Tadeusza 
Sokołowskiego i majora Levitoux, zostałem uratowany od kalectwa. Najgorszym 
okresem kilkumiesięcznej kuracji były pierwsze cztery tygodnie, podczas których 
zmuszony do leżenia na pochyłym twardym łóżku, zawieszony na własnej brodzie, 
doznawałem prawdziwych tortur. Później już i do tego przyzwyczaiłem się. A gdy 
w następnym roku w wypadku z koniem złamałem rękę przywitano mnie w mokotow
skim wojskowym szpitalu, już po raz któryś z rzędu, jak dobrze znajomego, choć 
niepoprawnego pacjenta. Separatka była znowu do mej dyspozycji.

Leżałem komfortowo, otoczony troskliwą opieką, łudząc się nadzieją, że to już 
chyba ostatni raz.



Rzymskie spotkania w Yilli Borghese

Wiosną 1926 roku, podczas naszej pamiętnej wielkiej wyprawy jeździeckiej 
obejmującej jednym zasięgiem udział w międzynarodowych zawodach konnych w Nicei, 
Rzymie, Neapolu i Mediolanie miałem ostatecznie rozstać się z Picadorem w stolicy 
Lombardii, pozostawiając go na ziemi włoskiej na zawsze.

Już przed rozpoczęciem mediolańskich zawodów nabyłem nowego konia, 
i gotowego już skoczka. Wysokiej półkrwi angielskiej Unigeno pochodził z włoskiej

królewskiej stadniny. Dużej miary, jasnogniadej maści, dobrze wyrośnięty, nieco 
pogrubiony i lekko w zadzie przebudowany, koń ten odznaczał się wybitnym talentem 
i śmiałością w pokonywaniu przeszkód dużych rozmiarów. Oprócz kilku nagród na nim 
zdobytych udało mi się w bardzo poważnej konkurencji międzynarodowej uzyskać ładne 
zwycięstwo w rekordzie wysokości pokonując przeszkodę 2,20 m.

Major Toczek, znakomity przedstawiciel artylerii konnej w szeregach asów 
polskiego jeździectwa, na swych świetnych koniach Hamlecie i Faworycie przypieczę
tował naszą przewagę zajmując w tym rekordzie dmgie i trzecie miejsce. Dużej wagi 
sukces polskich jeźdźców wywarł na tysiącach widzów zaskakujące wrażenie, tym 
bardziej, że pobici zostali ówcześni specjaliści w tego rodzaju próbie - Włosi i Francuzi, 

, nie mówiąc już o groźnych jeźdźcach innych reprezentowanych tam narodów.
Tym razem na arenę wjechało tylko dwóch Polaków. Podwójnie wysoko 

nagrodzony Toczek siedząc na Hamlecie wiódł obok siebie drugiego wspaniałego 
reprezentanta skoczków artyleryjskich - Faworyta.

Przed lożą honorową, w której siedziała córka króla Emanuela II, księżniczka 
Jolanda, na prawym skrzydle stanął pode mną Unigeno. Nad nami zawisła na maszcie 
zwycięzców polska flaga narodowa. Długotrwałe owacje, jakimi obdarzyła nas 
międzynarodowa, ale z przewagą Włochów, publiczność były niewątpliwie spontaniczne 
i szczere. Wszak był to poniekąd połowiczny sukces Włochów. Ich honor został 
w pewnej części uratowany dzięki zwycięskiemu udziałowi Unigena, którego dosiadał, 
bądź co bądź, cieszący się wielką sympatią dobrze tam znany polski olimpijczyk.

Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego księżniczka Jolanda, z której mężem, 
! doskonałym swego czasu jeźdźcem, kapitanem Calvi, współzawodniczyłem niejednokrot

nie w uprzednich latach na słynnych torach Nicei i Rzymu, przypięła naszym koniom 
wstęgi honorowe. Wręczając mi wraz z gratulacjami wspaniały puchar swego imienia, 
obdarzyła mnie swym uroczym uśmiechem. Królewski wychowanek Unigeno pokazał 
swą klasę nie czyniąc zawodu księżniczce Jolandzie, jednej z najpiękniejszych w owym 
czasie kobiet królewskich rodzin.

Sympatie jeździeckie, entuzjazm i pasja dla tego tradycyjnego sportu 
potwierdziła księżniczka romantyczną i głośną swego czasu na dworach panujących 
historią: oddała swą rękę i gorące serce znakomitemu wówczas jeźdźcowi, kawlerzyście, 
kapitanowi Calvi. Po wielu poważnych przeszkodach ze strony królewskiej rodziny, 
miłość zwyciężyła. Księżniczka Jolanda poślubiła dzielnego jeźdźca kapitana, który wraz 
z ręką córki króla Włoch otrzymał tytuł hrabiego di Bergolo, a na dodatek dowództwo 
jednego z pierwszych pułków Torini Cavalleria.
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Oto jak wielkie znaczenie w naszym życiu mogą mieć sportowe zamiłowania. 
Jak wiele nieraz zaważyć może w porę uchwycone szczęście - najpiękniejsze stworzenie 
świata - kobieta i ... koń.

***

Minęły 34 lata od chwili, gdy z rąk księżniczki odbierałem symbol zwycięstwa, 
cenną dla mnie pamiątkę.

Ponad dwadzieścia lat przeleciało od dnia, w którym po raz ostatni w okresie 
międzywojennym na czele polskiej ekipy przeżywałem emocje, radość i dumę z powodu 
sukcesów naszych jeźdźców na słynnym rzymskim stadionie. Od tej pory wiele się u nas 
zmieniło.

Lecz na Piazza di Siena nadal odbywają się wielkie międzynarodowe zawody 
konne. Wprawdzie w loży honorowej nie zasiada już małego wzrostu król, przy swojej 
prawie dwukrotnie wyższej żonie, okazałej Czarnogórzance. Również nie zobaczymy 
przesadzistej postaci wodza faszystowskich Włoch - Mussoliniego, który z grupką 
dostojników "czarnych koszul" przyglądał się zawodom sadowiąc się zazwyczaj 
naprzeciwko królewskiej loży, po drugiej stronie stadionu.

Lecz pozostał pasjonujący entuzjazm Rzymian do wspaniałej tradycji polskiego 
jeździectwa. Doroczne widowisko na Piazza di Siena trwa nadal niezmiennie.

Na zielonym wzgórzu Monte Pincio, w Villi Borghese, najbardziej eleganckiej 
dzielnicy wiecznego miasta, rokrocznie odbywa się urzekające misterium. Biorą w nim 
udział czworonożni atleci pod najwybitniejszymi jeźdźcami świata. Nieprzebrane tłumy 
ogromnie wyczulonej, dobrze się orientującej i wiernej pasjonującemu ją sportowi 
hippicznemu żywo reagującej publiczności włoskiej i zagranicznej - zapełniają szczelnie 
20 tysięcy miejsc stadionu. Stolica Italii w ciągu dziesięciu dni maja każdego roku, jak 
dawniej przeżywa swoje wielkie konne, znakomicie zorganizowane, emocjonujące 
widowisko.

Dla nawiązania do naszej dawnej świetności wysłano do Rzymu w 1957 roku, 
po raz pierwszy po wojnie, polską młodą reprezentację jeździecką. Zaledwie na trzy 
tygodnie przed wyjazdem powołano mnie na trenera przygotowawczego obozu 
kondycyjnego i szefa ekipy. W świat ambitnej walki, po śladach mojej własnej i naszych 
jeźdźców pięknej przeszłości, miałem wprowadzić młodą ekipę odradzającego się 
polskiego jeździectwa. W związku z tym przeżyłem chwile głębokich wzruszeń 
i szczęścia w spotkaniu się z moimi włoskimi pozostałymi przy życiu kolegami 
i przyjaciółmi. Doznałem też, niestety, smutku, goryczy, a nawet wstydu z powodu 
niezrozumienia powagi chwili, małego ducha i braku ambicji u tych naszych zawodni
ków, którzy rezygnując z walki nie chcieli pojąć obowiązku doprowadzenia jej do końca 
w najbardziej zaszczytnym, zespołowym konkursie o Puchar Narodów.

***

Tego dnia stadion Piazza di Siena był zapełniony po brzegi, do ostatniego 
miejsca. Między arystokracją Rzymu znajdowała się jak zawsze, od wielu lat nie 
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opuszczająca nigdy wielkich imprez konnych dawna księżniczka Jolanda w towarzystwie 
swego męża, hrabiego Calvi di Bergolo. Któregoś popołudnia, niespodziewanie 
zaproszony zostałem na chwilę do jej loży.

Po wielu latach (31 - od wyżej opisanego mediolańskiego sukcesu w Palazzo 
dello Sport), miłym i przyjemnie zaskakującym był mi ten znak pamięci o dawnym 
jeźdźcu sławnego Jaśka i Picadora - koni tak bardzo znanych na rzymskim hippodromie, 
no i zdobywcy pucharu księżniczki.

Przywitała mnie ujmującym uśmiechem starsza już, wysoka dama, o mocno 
siwiejących, niegdyś ciemnych, włosach. W czasie krótkiej rozmowy spoglądałem w jej 
twarz o regularnych, szlachetnych rysach, szukając w niej śladów dawniejszej 
nieprzeciętnej urody. Widziałem otoczone siecią zmarszczek, wspaniałe oczy o gorącym 
spojrzeniu rasowej kobiety południa. Jej mąż, hrabia Calvi di Bergolo, również mocno 
zaawansowany wiekiem pan słusznego wzrostu, o suchej twarzy i żołnierskiej sylwetce 
niewiele już przypominał młodego, bardzo przystojnego, niegdyś doskonałego jeźdźca 
i czołowego włoskiego zawodnika, kapitana Calvi.

Zdradliwą pokusą bywa niekiedy chęć ujrzenia po wielu latach osób ongiś 
pięknych, znanych w młodości. Toteż, gdy rozczarowany wracałem z tej krótkiej wizyty, 
pełen obudzonych wspomnień minionych lat, które tak bardzo się różniły od teraźniej
szości - również mej własnej - ogarnęły mnie smutne refleksje. Na średniowiecznym 
stadionie Piazza di Siena, tu, na Monte Pincio, w parku Villi Borghese wołałem widzieć 
obrazy przeszłości. Snuły mi się w oczach zgrabne sylwetki moich dawnych kolegów, 
świetnych jeźdźców różnych narodowości. Między nimi polscy ułani, szwoleżerowie, 
strzelcy konni i artylerzyści. Włosi, Francuzi, Niemcy, Anglicy, Belgowie, Szwajcarzy, 
Hiszpanie, Portugalczycy, Szwedzi, Rumuni, Węgrzy, Irlandczycy i Turcy oraz 
reprezentanci innych narodowości. Ściągał tu kwiat jeździectwa obu półkul wraz ze 
swoimi końmi. Wielu z nich odeszło na zawsze, zostawiając po sobie głośne nazwiska 
i żywą pamięć wśród pozostałych.

Szczęśliwym darem losu między cieszącymi się życiem, obok siebie, widzę 
jeszcze kilku moich ongiś znakomitych współzawodników i serdecznych kolegów, 
obecnie pułkowników i generałów w stanie spoczynku. Oto przewodniczący ogromnie 
aktywnego, bardzo zamożnego włoskiego związku jeździeckiego, conte Ranieri di 
Campello i jego zastępca, generał Francesco Formigli, były komendant dziś już nie 
istniejącej, słynnej przez długie lata szkoły jazdy terenowej w Tor di Quinto pod 
Rzymem. Generał Lequio, główny inspektor szkół jeździeckich na terenie Italii, mój 
znakomity współzawodnik w walce o jedną z trzech indywidualnych nagród i tytuł 
mistrza świata w Prix de Nations na VIII Olimpiadzie w Paryżu w 1924 roku (w której 
jemu przypadł medal srebrny, a mnie brązowy). Generał Forquet, czołowy niegdyś 
jeździec ekipy włoskiej, były komendant sławnej w świecie szkoły w Pinerolo pod 
Turynem, dzisiaj też już nie istniejącej. Generałowie: Caffaratti, Pralormo, Lombardi, 
Duca Lombardio di Curnia - przewodniczący neapolitańskiego związku jeździeckiego, 
pułkownik Conforti - komendant centralnego wojskowego ośrodka wyszkolenia 
jeździeckiego w Passo Corese pod Rzymem, pułkownik Guttierez - rekordzista skoku 
na wysokość, Bruno Bnini, Renzo Bonivento i jeszcze szereg moich włoskich przyjaciół, 
ongiś świetnych jeźdźców. Wielu też brakuje; między nimi sympatycznego birbanta 
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i wagabundy Borsarellego. Jego brawurową jazdę oklaskiwali niegdyś widzowie 
hippicznego stadionu w warszawskich Łazienkach. Na swej małej kobyłce, pełnej krwi 
skarogniadej Crispie połykał przestrzeń śmigając przez nietknięte potężne "wagouiaste" 
przeszkody, a potem nie najgorzej dawał sobie radę z wszelkimi urokami nocnych lokali 
naszej stolicy.

Zwano go u nas "włoskim Wieniawą". Ci dwaj kawalerzyści, kubek w kubek 
byli do siebie podobni nie tylko rysami twarzy rzymskich patrycjuszy, wspaniałymi 
nosami, lecz jeszcze ponadto sympatycznymi cechami charakteru, wesołym usposobie
niem i lotnym, błyskotliwym dowcipem. Toteż nic dziwnego, że obaj szybko się 
zaprzyjaźnili.

Borsarelli di Rifredo był również uroczym kolegą i zacnym kompanem. Oprócz 
licznych sukcesów sportowych, cieszył się też dużym powodzeniem u kobiet i jak każdy 
Włoch, w dodatku kawalerzysta, bynajmniej nie unikał ich rozkosznego towarzystwa, 
ani też męskiej zabawy przy suto zakrapianej uczcie. Zginął pod Tobmkiem w randze 
generała.

Podczas przerwy w dniu Pucharu Narodów na stadion Piazza di Siena wchodzi 
przewodniczący Międzynarodowego Związku Jeździeckiego, mąż królowej Wilhelminy 
holenderskiej, książę Bernard, z kilkunastoletnią swą córką. Niezwykle przystojny, 
o wysportowanej sylwetce, sam świetny jeździec, ujmujący grzecznością i bezpośred
niością , między innymi wita się również ze mną.

Po pewnej chwili duże poruszenie na trybunach nabitych gęsto publicznością. 
Na stadionie zjawia się sensacja Rzymu - Rainier, książę Monaco ze swoją małżonką, 
słynną gwiazdą iilmową Grace Kelly. Fotografowie, reporterzy wyrastają nagle jak 
grzyby po deszczu. Ze wszystkich stron w ich pobliżu trzaskają aparaty. Małżeństwo to 
od szeregu dni fascynuje tłumy rzymian. Od rana do wieczora, niemal do nocy, na 
małym placyku pod balkonem Grand Hotelu, gdzie zamieszkali księstwo Monaco zbierał 
się tłum gapiów czekających cierpliwie na ukazanie się książęcej pary.

Przy dźwiękach narodowego hymnu włoskiego wszedł do loży, wraz ze swym 
otoczeniem, prezydent państwa Groncchi. Publiczność przyjmuje go bez szczególnego 
entuzjazmu, jakby w przeczuciu tego, co miało później nastąpić.

Oto po zakończeniu konkursu zespołowego o Puchar Narodów - gdy przed lożą 
honorową do dekoracji i wręczenia nagrody stawiła się konno wspaniała , zwycięska 
ekipa włoska - kazano jeźdźcom zsiąść z koni i udać się do loży prezydenta. Wtedy 
publiczność - ta na tańszych trybunach znajdujących się naprzeciwko loży prezydenta - 
spontanicznie wyraziła swój protest gwizdem i paleniem programów. Tysiące ogni 

w rękach niezadowolonych widzów poruszało się nad ich głowami przy akompaniamen
cie kociej muzyki. Zrobiło to na mnie szokujące wprost wrażenie. W pierwszej chwili 
nie mogłem się zorientować, o co chodzi. Dopiero jakiś sąsiad wyjaśnił mi i istotnie 
przypomniał, że nawet król czy Mussolini, dla dodania wagi pięknemu wyczynowi 
uważali zawsze za stosowne zejść ze swej loży, by osobiście udekorować konie 
wstęgami, a jeźdźcom wręczyć cenny szczerozłoty, wielkiej wartości Puchar Narodów - 
dumę i zaszczyt zwycięzców, którymi najczęściej zasłużenie bywali tam Włosi.
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A rivederci Roma

Wiele pięknych fontann zdobi place i urocze zakątki starego Rzymu. Spotyka 
się je i wita zachwyconym okiem, jak coś w tych miejscach najzupełniej naturalnego. 
Zawsze harmonizują ze scenerią antycznych budowli Wiecznego Miasta. Niejednokrotnie 
są to dzieła zabytkowej sztuki, cenne rzeźby wybitnych włoskich mistrzów. W gorącej 
porze roku fontanny rozwiewają w najbliższym otoczeniu wilgotną, orzeźwiającą 
mgiełkę, mile chłodząc mocno nagrzane powietrze.

Niektóre wysoko sięgają wodnym pyłem, tworząc w słońcu kolorową tęczę. 
Wtedy jej barwny łuk lśni rozpięty nad poczwórnym rzędem kolumn Berniniego 
otaczających półkolem z obu stron duży plac przed bazyliką św. Piotra w państwie 
watykańskim.

Szczególne znaczenie przypisują zagraniczni turyści jednej z bardziej znanych 
w Rzymie fontann. Jest nią piękne dzieło barokowej sztuki z połowy XVIII wieku - 
wspaniała Fontanna di Trevi. Zdobi ją postać Neptuna w otoczeniu alegorycznych rzeźb 
Zdrowia i Urodzaju, umieszczonych nad basenem w kształcie dużej łodzi.

Utarł się zwyczaj wrzucania do niej monety dla zapewnienia sobie powrotu do 
Rzymu. Najwięcej jednak nadziei ma ten, kto uczyni to obróciwszy się plecami rzucając 
pieniądz w tył za siebie poprzez prawe ramię.

To nic, że jakiś tam stale z boku dyżurujący biedak czyha na twój pieniądz 
i gdy odejdziesz, szybko go z wody wyłowi.

Cudzoziemcze! - przy odrobinie szczęścia - powrót do Rzymu masz 
zapewniony.

Byłem młodym jeźdźcem, porucznikiem, gdy z początkiem maja 1923 roku, po 
udanym starcie w międzynarodowych konkursach hippicznych w Nicei, najbardziej 
niespodziewanie znalazłem się po raz pierwszy w stolicy Italii. Wtedy to na słynnym 
już od wielu lat hippodromie Piazza di Siena (położonym na terenach parku Villa 
Borghese), na którym od 1908 roku odbywają się rokrocznie jedne z najpoważniejszych 
w Europie międzynarodowych zawodów konnych, pojawiły się po raz pierwszy na 
maszcie zwycięzców biało-czerwone barwy Polski.

W skład naszej ówczesnej reprezentacji wchodzili: jeźdźcy - ppłk. S. Zacliorski, 
mjr K. Rómmel i ja oraz 9 koni, między nimi mój Jasiek i Picador. Byłem zawodnikiem 
najmłodszym wiekiem, szarżą i doświadczeniem. W większym bodaj stopniu niż to, co 
się działo na stadionie przepełnionym po brzegi publicznością interesowało mnie 
urzekające piękno znanego mi tylko z opisów wiecznego miasta.

Któregoś dnia zwiedzając wraz z żoną wspaniałe antyczne zabytki stanęliśmy 
w upalnym blasku słońca przed orzeźwiającą swym chłodem fontanną di Trevi. 
Oczarowani słynnym dziełem sztuki rzeźbiarskiej, jakże chętnie uwierzyliśmy w jej 
legendarną moc. Pełni zachwytu nie odeszliśmy zanim - jak każę zwyczaj - każde z nas 
nie wrzuciło do jej basenu drobnego pieniążka, "una piccola moneta", co miało nam 
zapewnić w przyszłości powrót do Rzymu.

Sprawdziło się to wielokrotnie. Fontanna di Trevi nie zawiodła pozostawiając 
nam najmilsze wspomnienia z pobytu na włoskiej ziemi.
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***

Po latach ponurych wydarzeń drugiej wojny światowej na skutek rozwoju 
technicznych środków walki w wielu krajach zniknęły oddziały broni jezdnej. Śladami 
dawnego rycerstwa kawaleria, jedna z głównych ongiś broni, przeszła do historii. 
Sztandary naszych chwałą okrytych pułków ułańskich, szwoleżerskich i strzelców 
konnych umieszczono w muzeum wojska. I słusznie. Zostały nam po nich tylko 
wspomnienia i zaduma nad piękną już dzisiaj legendą.

Lecz w Italii, mimo dużych zmian i wprowadzenia technicznego sprzętu 
wojennego, zachowano nadal związane z tradycją nazwy ich dawnych kawaleryjskich 
pułków zamienionych na zmotoryzowane jednostki wojskowe.

I choć nie ma tam już obecnie, podobnie jak i u nas, barwnych oddziałów 
konnicy zbrojnej w szable i lance z kolorowymi proporczykami, koń - jak przed 
wiekami - jest nadal pasją. Jego grzbiet uwolniony od przykrego ciężaru niewygodnych, 
troczonych kulbak wojskowych, nosi teraz elastyczne, lekkie siodła sportowe, a w nich 
już prawie wyłącznie cywilnych jeźdźców. Niegdyś towarzysz żołnierskich trudów, 
dzisiaj na równi z człowiekiem bierze udział w rozwoju jego tężyzny, radościach 
i sukcesach sportowych.

Jeździectwo znajduje we wszystkich krajach coraz więcej uznania, coraz więcej 
entuzjastów. Liczne i głośne stadiony hippiczne świata ściągają dziesiątki tysięcy 
widzów śledzących z zapartym tchem konia i jeźdźca w ich harmonijnej współpracy 
i wysiłkach sportowych. Żywiołowo wprost i nieustannie, szczególnie w dużych 
skupiskach ludzkich i miastach, powiększają się szeregi uprawiających jazdę konną, 
rekreacyjną i wyczynową. W towarzystwie konia i na jego grzbiecie można zdrowo 
i radośnie odpocząć. Toteż nic dziwnego, że za granicą z każdym dniem rośnie, mnoży 
się i rozwija zaplecze młodych wyczynowców, przyszłych olimpijskich jeźdźców, i koni.

Między nami Polakami a Włochami istnieje od dawna zażyła przyjaźń i silna 
więź jeździecka. Pozostała ona nadal świeża i serdeczna, mimo długiej, (tełnej 
tragicznych momentów, prawie 20-letniej przerwy.

***

Ponowne moje spotkanie z włoskimi jeźdźcami miało nastąpić na słynnym 
hippodromie Piazza di Sienna dopiero w 1957 roku, kiedy to po wielu latach znowu 
znalazłem się w Rzymie. Tym razem jako kierownik i szef młodej, nie zaprawionej 
w ciężkich walkach polskiej ekipy, występującej już nie w wojskowych mundurach, lecz 
w cywilnych strojach jeździeckich. Lecz zanim do tej miłej, powojennej wizyty doszło, 
minęło tyle nieprawdopodobnie ciężkich i smutnych lal, że zdawało mi się, iż chyba 
nigdy więcej nie zobaczę lazurowego nieba nad słoneczną Italią. Już dawno przestałem 
wierzyć w zaczarowaną, przyciągającą moc fontanny di Trevi.

A jednak wróciłem do niej w 1957 roku, by jeszcze raz nasycić oczy jej 
urokami, a duszę wspomnieniem dawnych szczęśliwych lat mej młodości, gdy ją 
oglądaliśmy po raz pierwszy oboje z żoną. W podzięce za ziszczoną nadzieję powrotu 
utartym zwyczajem złożyłem nowy należny jej hołd. Gdy piccola moneta znalazła się 
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wśród wieki innych na dnie basenu, odszedłem z iskrą nadziei, że jestem tu nie po raz 
ostatni, że może znowu kiedyś wrócę w to urocze, przyciągające miejsce.

Od tej pory minęły trzy chude dla mnie lata. W tym czasie cały świat sportowy 
żył w gorączce przygotowań do igrzysk XVIII Olimpiady. I oto zupełnie niespodzie
wanie uśmiechnął się do mnie łaskawy los. Na rzymskich stadionach miałem szczęście 
własnymi oczami oglądać i przeżywać niezapomniane wrażenia z najwspanialszej 
z dotychczasowych olimpiad.

Nade wszystko z wielkim zainteresowaniem i szczególną emocją obserwowałem 
zmagania naszych młodych jeźdźców. Ich wysiłek w pokonywaniu trudności terenowych 
i przeszkód, w ciężkim współzawodnictwie z elitą jeździecką świata, zasługuje na 
uznanie.

Miło mi stwierdzić, że choć od samego początku naszym zawodnikom szczęście 
wybitnie nie sprzyjało (zachorowały tuż przed startem dwa najlepsze konie, które trzeba 
było zastąpić znacznie gorszymi), to jednak w miarę swych możliwości i warunków, 
w jakich w kraju pracowali, godnie - choć bez większych osiągnięć - reprezentowali 
nasze barwy narodowe. We wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, próbie ze 
wszystkich trzech działów ekwitacji najbardziej miarodajnej, najcięższej, wyczerpującej 
konia i jeźdźca, nasi zawodnicy okazali się na ogół na niezłym poziomie.

Można natomiast mieć poważne zastrzeżenia do samego fachowego kierownic
twa naszej ekipy i właściwego doboru koni.

W dziale ekwitacji Włosi zdali swój olimpijski egzamin sprawności świetnie, 
zarówno pod względem organizacji technicznej, jak i sportowych osiągnięć swoich 
zawodników. Medale złoty i srebrny w indywidualnym konkursie skoków przez 
przeszkody (Gran Premio Olimpico di Salto ad Ostacoli-Prova Individuale) zdobyli dwaj 
fenomenalni jeźdźcy, bracia Raimondo i Piero d’lnzeo. Trzecia nagroda - zaszczytny 
medal brązowy w zespołowym konkursie skoków (Gran Premio di Salto ad Ostacoli) 
przypadł w udziale także ekipie włoskiej.

Ten wielki, zasłużony sukces należy przypisać przede wszystkim znakomitej 
organizacji włoskiego jeździectwa, ciągłości pracy i niezwykle ambitnej pasji licznych 
zdolnych, a jednocześnie skromnych, bardzo zdyscyplinowanych i ofiarnych jeźdźców. 
Oczywiście, że zasoby materialne, dotacje na rozwój jeździectwa mają również spore 
znaczenie.

Tam, gdzie Włosi w przygotowaniach jeździeckich igrzysk olimpijskich jako 
organizatorzy i gospodarze mieli sami głos decydujący nie było najmniejszych 
zastrzeżeń, żadnego zgrzytu, ani stronniczości. Nie było cienia w słonecznym radosnym 
klimacie i nastroju wielkiego święta sportowego.

Teren, na którym poza stadionami, daleko za Rzymem na rozległych polach 
Pratoni del Vivaro rozgrywały się próby wytrzymałości był dla końskich nóg 
i jeździeckiego smaku wprost wymarzony; pełen bardzo poważnych i urozmaiconych 
trudności, wspaniale wybrany i przygotowany technicznie.

Z okolicznych wzgórz liczni widzowie mogli doskonale, choć z daleka, 
obserwować ciekawsze fragmenty i odcinki trasy przebiegu zawodników pokonujących 
przeszkody, przy których w bezpośredniej bliskości zbierała się różnojęzyczna gromada 
ludzi. Między nimi uzbrojeni w aparaty fotograficzne i filmowe dziennikarze i sportowi 
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sprawozdawcy, łowcy niebezpiecznych momentów i sensacji, amatorzy silnych wrażeń 
i emocji, a nade wszystko zapaleni znawcy jeździectwa, miłośnicy konia.

W tłumie widzów, zwolenników tego porywającego sportowego widowiska 
rozgrywającego się na rozległych przestrzeniach leżących około pięćdziesiąt kilometrów 
za Rzymem, spotykam dobrze znajome mi twarze. Przeorani już wiekiem, latami 
doświadczeń, lecz o dziarskich jeszcze sylwetkach, zjechali tu z całego świata moi 
żyjący jeszcze koledzy - dawni znakomici jeźdźcy i współzawodnicy. Nie brak 
wybitnych znawców jeździectwa, koniarzy i kawalerzystów różnych narodowości. Wielu 
z nich, podobnie jak ja, nosi na sobie ślady licznych ciężkich wypadków i połamań.

Lecz zanim się rozpoczęły [>ełne emocji biegi, poszedłem samotnie pieszo na 
daleki spacer przez falisty teren Pratoni del Vivaro. Chciałem z bliska, bezpośrednio 
zapoznać się z jego trudnościami.

Był wczesny, łagodny ranek. Spieczona przez wiele słonecznych upalnych dni 
ziemia oddychała zapachem drzew, ziół i skoszonej miejscami zbyt wysokiej trawy 
chciwie wchłaniając wilgoć nocnej rosy. Jej brylanciki lśniły jeszcze w słońcu drżącymi 
kropelkami na zielonych rzęsach krzewów. Tu i ówdzie odzywało się ptactwo, brzęczały 
owady i grały motyle. Gdzieniegdzie czmychnął spłoszony ze snu zając, przemknęła 
wystraszona sarenka.

Na trasie przeszło 8-kilometrowego biegu na przełaj - cross - country - 
spotkałem zbudowane potężnych rozmiarów przeszkody. Między nimi dwa szerokie, 
a przy tym głębokie rowy o spadzistych, prawie pionowych brzegach. Przy nieudanym, 
za wczesnym odskoku, mogły one stać się dla niejednego konia i jeźdźca prawdziwą 
mogiłą. Nawet gdyby uniknąć nieszczęśliwego wypadku, wydobycie się z dna tych 
rowów nie rokowało wiele nadziei na ukończenie tej olimpijskej terenowej próby.

Wały kamienne i ziemne, bankiety pojedyncze i łączone, tzw. "pianoforte" 
z rowami i wodą, sadzawki, niespodzianki i zasadzki, przeszkody naturalne i sztucznie 
przystosowane do terenu, typowe włoskie stacjonaty, oxery pionowe i nachylone - 
wszystko to było, co tu mówić, groźne, lecz porywające. Wszystko, co przyroda łącznie 
z człowiekim mogła stworzyć, a jeździec i koń jemu posłuszny pokonać, składało się 
na całość trudnego egzaminu dzielności, wytrzymałości, odpowiedniej zaprawy obu 
sportowców. Wskoki i zeskoki, wjazdy i zjazdy, tak charakterystyczne dla włoskiego 
krajobrazu i konfiguracji terenu, w którym włoska ekwitacja przed 60 laty (około 1903 
roku) ukształtowała swój rewelacyjny nowy tzw. naturalny, kierunek szkoły Caprillego - 
zostały przez organizatorów z najwyższym wyczuciem możliwości wykorzystane dla 

uzyskania właściwych warunków odpowiednio do wagi i znaczenia tej olimpijskiej 
próby.

Idąc od przeszkody do przeszkody, porwany urokiem bogactwa radosnej 
przyrody i rozległej przestrzeni, stawałem się coraz młodszy. Ubywało mi lat. Jak za 
dawnych czasów ponosiła mnie fantazja i chęć ryzyka. Po chwili, zapatrzony we własną 
przeszłość już galopowałem na wyśnionym koniu. Mknąłem zielenią terenu, po jego 
miękkim, puszystym dywanie. Po kolei zbliżały się ku mnie potężniejące mi w oczach 
przeszkody. Z uczuciem emocji ryzyka najeżdżałem na nie w najbardziej odpowiednim 
tempie i miejscu. Wiem, że mój koń przed rozpoczęciem tej ciężkiej próby nigdy tu nie 
był i zanim biegu nie rozpocznic nie zobaczy, tak jak ja teraz, ani jednej z 35 przeszkód 
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zbudowanych na przestrzeni 8100 m. Wszystko odbyć się musi zgodnie z przepisami. 
W tym jakże trudnym egzaminie, to, z czym może wcześniej zapoznać się jeździec 
będzie dla konia, do ostatniego momentu, zagadką, nad którą nie może być chwili 
namysłu. Tylko jego odwaga, ślepe posłuszeństwo, zaufanie do jeźdźca, który go 
prowadzi może przynieść im obu olimpijski sukces. Dlatego w moim postanowieniu 
wykluczam wszelkie niespodzianki w rodzaju zatrzymania się lub odmowy skoku czy 
nieposłuszeństwa, karane dużymi punktami, coraz większymi, aż do całkowitej 
dyskwalifikacji po czwartym takim wypadku na jednej i tej samej przeszkodzie. Tym 
samym muszę pamiętać, by nie dopuścić do zdekompletowania całej ekipy, do jej 
skreślenia z dalszego udziału we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego.

Roztropnie rozkładając wysiłek konia jadę więc z uwagą napiętą wolą 
zwycięstwa jak łuk gotowy do strzału.

Mój wyimaginowany, emocjonujący przebieg w myślach przekazuję naszym 
jeźdźcom. Życzę im oraz ich zacnym koniom dobrego samopoczucia, dzielnej, twardej 
jazdy, szczęśliwego minięcia w najlepszej kondycji i normie czasu chorągiewek 
celownika za ostatnią przeszkodą. Życzę naszym jeźdźcom odrobiny uśmiechu fortuny 
tak bardzo oczekiwanego przez każdą sportową reprezentację narodową, zwłaszcza 
w jeździectwie, gdzie na całość wyniku składa się wysiłek dwóch zawodników - konia 
i jeźdźca.

***

Włosi pozostawili w pamięci sportowców i widzów całego reprezentowanego 
świata najmilsze wspomnienia pięknych szlachetnych walk olimpijskich przeprowadzo
nych na najwyższym poziomie technicznym, organizacyjnym i etycznym, jaki 
kiedykolwiek widziałem.

Przy sposobności niedawnej podróży do Rzymu mogłem uściskać moich starych 
włoskich kolegów i przyjaciół. Między innymi bardzo miłe, serdeczne były moje 
spotkania z przewodniczącym (w tym czasie) włoskiego Związku Jeździeckiego, 
generałem Francesco Fomiiglim, generałami - Lequio, Caffarattim, Forquetem, 
Lombardim, Lombardo di Cumia - tą żyjącą jeszcze garstką dawnych świetnych 
jeźdźców i moich wielkich ongiś rywali.

Patrzyliśmy na siebie przez pryzmat odległych lat naszej młodości, wspomina
jąc zacięte, piękne walki , imiona i sukcesy naszych sławnych koni, znanych na 
głośnych stadionach świata. Ożyły wywołane z pamięci ich wspaniałe postacie, wróciły 
wizje przeszłości. Przez chwilę zdawało się nam, że obaj z obecnym generałem Lequio 
di Assaba startujemy w konkursie skoków przez przeszkody Prix des Nations w 1924 
roku na VIII Olmpiadzie w Paryżu. Lequio był wtedy porucznikiem, jak ja, i jednym 
z najznakomitszych już jeźdźców świata. W tej ciężkiej walce miałem nie byle jaką parę 
przeciwników. On dosiadał słynnego skoczka, dużej miary konia Trebecco, na którym 
zdobył złoty medal na poprzedniej VII Olimpiadzie w 1920 roku w Antwerpii, ja zaś 
miałem do pomocy niepozornego wzrostem i urodą, lecz za to bardzo ambitnego, 
z talentem i przyszłą sławą, garbonosego mego Picadora.
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Obaj byliśmy o włos od zwycięstwa. Znakomitemu Włochowi i mnie 
niespodziewanie sprzątnął sprzed nosa złoty medal młody Szwajcar, porucznik 
Gemuseus, na wspaniałej klaczy pełnej krwi angielskiej Lucette, z którą pod tym 
jeźdźcem zwycięsko spotykaliśmy się uprzednio w Nicei, Rzymie i Lucernie.

Lequio, poważnie zagrożony upadkiem, z trudem wróciwszy w siodło, musiał 
zadowolić się tym razem drugim miejscem. Mnie przypadł w tej walce tytuł drugiego 
wicemistrza świata, a tym samym pierwszy dla Polski w historii naszego jeździectwa 
i, niestety, jedyny dotąd indywidualny brązowy medal olimpijski. Mój ostatni pobyt 
w Rzymie zawdzięczam wyłącznie Związkowi Włoskiej Federacji Jeździeckiej 
(Federazione Italiana Sport Equestri) - moim przyjaciołom, którzy w swoim kraju 
organizując to największe sportowe święto, nie zapomnieli zaprosić jednego z najstar
szych polskich olimpijczyków. Obdarzyli mnie, z prawdziwie olimpijskim wzruszającym 
gestem, podróżą i pobytem połączonym z niespotykaną gościnnością. Umieszczony 
w luksusowym hotelu z pełnym wyżywieniem, zaopatrzony w najlepsze bilety wstępu 
na wszystkie hippiczne imprezy, przeżyłem znowu bajeczny, niezapomniany mój włoski 
sen.

W wolnych chwilach wieczorami, włócząc się po Rzymie, odwiedzałem znane 
mi urocze jego zabytki. W nadchodzącej znad Tybru przezroczystej, lekkiej mgle, 
w promieniach resztek ginącego słońca, złociła się kopuła bazyliki św. Piotra. Ulice, 
gmachy i ruiny, kolumny i starożytne triumfalne luki okrywał szybko zapadający zmrok.

Na pożegnanie, jeszcze raz, może już ostatni, udałem się do zaczarowanej 
fontanny di Trevi. Oczami duszy, pełnej zachwytu i wdzięczności, jeszcze raz ją 
prosiłem o przyjazny uśmiech losu. Z melancholijną świadomością bezpowrotnie 
minionych dni z żalem opuszczałem Rzym.

Żegnajcie włoscy przyjaciele! A rivederci bellisima Roma!





Adam (w pierwszym rzędzie po lewej) z rodzicami i siedmioma braćmi



W mundurze 1 Pułku Ułanów Beliny Legionów Polskich - 1916r.
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Adam (pierwszy z prawej) z braćmi - rok 1924



Fotografia ślubna Tomisławy i Adama Królikiewiczów - 1919r.



Adam z żoną Tomisławą i córką Krystyną - Grudziądz 1929r.

W majątku Państwa Starnawskich w Guzówce - 1932r.



Rtm Królikiewicz na Pikadorze - Warszawa 1926r.

"Jasiek" i "Pikador" z ordynansem Janem Bieńkowskim Nicea 1923r.



Królikiewiczowie w Nicei - rok 1924



W skoku na "Redclifle" - Nicea 1928r.

Konkurs czwórkami. Od lewej A.Królikiewicz, Wioch, Francuz oraz Belg Nicea 1923r.



Tor di Quinto koło Rzymu - rok 1934

Drużyna polska w Nicei 1925r. 1. ppłk Rómmel, 2. por. Zgorzelski, 3. płk Anders,
4. rtm Dobrzański ("Hubal"), 5. por. Szosland, 6. rtm Królikiewicz



"Milordzie" - Rzym 1930r.

Szosland, rtm Królikiewicz i mjr Toczek wręczają prezydentowi Ignacemu Mościckiemu 
>bytą w Nowym Yorku nagrodę "Puchar Narodów"



Bieg św. Huberta w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu - rok 1938

córka Krystyna na koniu "Cabalero" w czasie biegu
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"Hubertusie" - Grudziądz 1938r.



Z Andrzejem Wajdą podczas realizacji "Popiołów" - rok 1964

Przejażdżka z żoną - Czorsztyn 1954r.



i

Tomisława Królikiewicz dekoruje zwycięzcę Memoriału mjr Adama Królikiewicza - Kraków 1968r.







Adam Królikiewicz (1894 - 1966) - major 1 Pułku 
Szwoleżerów. W czasie I wojny światowej żołnierz 
I Brygady Legionów, beliniak; w okresie między
wojennym wybitny jeździec, medalista olimpijski, 
zwyciężał na parcoursach całego świata;
w latach trzydziestych szef Ekwitacji Polskiej; 
ostatni komendant Szkoły Jazdy w CWK 
w Grudziądzu. Jego wspomnienia, zawarte w 
"Olimpijskiej szarży", przez wiele lat nie mogły 
doczekać się publikacji.

Naraz zjawił się przede mną samotny, 
w pełnym rynsztunku, najwidoczniej zbłąkany, 
najprawdziwszy kozacki koń. Ostożnie zbliżyłem 
się ku niemu. Spokojnie dał się ująć za wodze.

Jak Zagłobie spadła na głowę "zdobyczna” 
chorągiew, tak mnie opatrzność obdarzyła koniem 
- wybawcą. W ten przedziwny sposób, tutaj właśnie, 
objawiło się moje jeździeckie przeznaczenie.
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