
leżerów Rokitniańskich przechodził razem z nim 
jego szlak bojowy. Od 1919 roku podporucznik. Był 
na froncie. Przechodził z Pułkiem, jako dowódca 
plutonu, walki z Ukraińcami na Froncie Wschodnim. 
W konflikcie z Czechami o Śląsk Cieszyński w 1919 
roku. Służy na linii demarkacyjnej. Od stycznia 1920 
roku jest z Pułkiem w akcji zajmowania Pomorza 
i tak zwanych zaślubin Polski z morzem. Od kwietnia 
1920 roku jest na Froncie Wschodnim. Walczy. Szwo-
leżerowie rokitniańscy docierają do Kijowa. Jest ran-
ny. Od 15 maja do końca czerwca leży w szpitalu we 
Włodzimierzu Wołyńskim. Jest w szwadronie zapa-
sowym Pułku. Bije się z Armią Konną Budionnego 
pod Lwowem, Zamościem, przekracza rzekę Słucz. 
Ranny. Od 25 września do 4 października leży w szpi-
talu w Równem. Po wyjściu jest w kadrze frontowej 
aż do powrotu ułanów rokitniańskich z zagonu na 
Korostień 12 października. W tym miesiącu nastąpi-
ło podpisanie rozejmu z Rosją Bolszewicką.

Po wojnie 2 Pułk Ułanów Rokitniańskich został 
przeniesiony na Śląsk Cieszyński. Szwadrony stały 
w Bielsku, Pszczynie. W maju 1926 roku szwoleże-

rowie rokitniańscy przeszli do Starogardu, w któ-
rym stali aż do końca sierpnia 1939 roku.

W pierwszych latach okresu pokojowego był 
dowódcą plutonu, dowódcą Szkoły Podoficer-
skiej, adiutantem dowódcy Pułku.

Wielki sport wkracza w życie porucznika, a od 
marca 1924 roku rotmistrza Michała Antonie-
wicza, w 1922 roku. W listopadzie został powo-
łany do grupy olimpijskiej przygotowującej się 
do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku. 
W Grudziądzu pod kierunkiem instruktora majora 
Dymitra Exe, oficera, znakomitego jeźdźca, który 
po I wojnie światowej osiedlił się w Polsce. Był 
instruktorem jeźdźców, oficerów 1 Pułku Ułanów 
Krechowieckich. W grupie znaleźli się między 
innymi Tadeusz Komorowski, Edmund Chojecki, 
Kazimierz Szosland, a całością sterował porucznik 
Leon Kon z 2 Pułku Ułanów Grochowskich.

Nie znalazł się w drużynie olimpijskiej. W czerw-
cu 1924 wrócił do Pułku i został wyznaczony na 
dowódcę 2 szwadronu. Sport zajmował mu jednak 
coraz więcej czasu. W grudniu 1924 roku został od-

Michał Antoniewicz-Woysym, Kawaler Krzy-
ża Walecznych, Krzyża Niepodległości, srebrnego 
Krzyża Zasługi z Mieczami, Medal za Wojnę 1918 – 
1921. Srebrny medalista na Igrzyskach Olimpijskich 
w Amsterdamie w Pucharze Narodów. Brązowy me-
dalista w Wszechstronnym Konkursie Konia Wierz-
chowego. Żołnierz. Jeździec. Instruktor jeździectwa. 
Działacz Polskiego Związku Jeździeckiego.

Urodził się 7 lipca 1897 roku w Krakowie. Zmarł 
1 grudnia 1997 roku w Austin, w Teksasie. Ojciec 
Wacław. Matka Ewa Ostoja-Fink. Żona Zofia Julian-
na Brengosz. Syn Piotr Jan. Absolwent: 6 semestrów 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Szkoły Podchorążych Legionów Polskich, Szkoły 
Jazdy przy Dowództwie V Brygady Jazdy, Kursów 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Pod-
oficer 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 2 Pułku 
Ułanów Legionów Polskich, 3 Pułku Ułanów i 2 Pułku 
Dragonów Armii Austriackiej, oficer 2 Pułku Szwole-
żerów Rokitniańskich. Major Wojska Polskiego.

Igrzyska Olimpijskie

W Skokach przez Przeszkody:
Amsterdam, Holandia 17 maja – 12 sierpnia 

1928 – srebrny medal na Readgledtcie w Pucha-
rze Narodów wspólnie z porucznikiem Kazimie-
rzem Gzowskim na Mylordzie, porucznikiem Ka-
zimierzem Szoslandem na Alim. Indywidualnie 
w Pucharze Narodów dwudziesty.

W Wszechstronnym Konkursie Konia Wierz-
chowego:

Amsterdam, Holandia 17 maja – 12 sierp-
nia 1928 – brązowy medal na Moja Miła wspól-
nie z podpułkownikiem Karolem Rómmlem na 
Doneuse, rotmistrzem Józefem Trenkwaldem na 
Lwim Pazurze. Indywidualnie dziewiętnasty.

Do 1936 roku przygotowywał wukakawistów do 
Igrzysk Olimpijskich w Berlinie i był w nich sędzią.

Od trzynastego roku życia należał do krakow-
skiego Sokoła. W chwili wybuchu I wojny świato-
wej do Drużyn Polowych Sokoła, który sformował 
drugi batalion 2 Pułku Piechoty Legionów.

Od 24 sierpnia 1914 roku Michał Antoniewicz 
przebywał na urlopie uniwersyteckim.

Długa to była przerwa. Nigdy się nie skończyła.
Dla powstającej Polski po stu szesnastu latach 

niewoli rosyjskiej, pruskiej, austriackiej i po latach 
upodlenia, po powstaniach krwawo tłumionych 
przez najeźdźców ze wschodu, zachodu, półno-
cy i południa Europy, siedemnastoletni student 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako ochotnik, po-
maszerował w 5 kompanii 2 Pułku Legionów na 
Wielką Wojnę. Już 29 października zostaje pod Mo-
łotkowem ciężko ranny i leży w szpitalu w Lublinie 
do końca grudnia. Bitwa toczyła się w Karpatach, 
gdzie bataliony II Brygady Legionów broniły dzie-
sięciokilometrowego odcinka całości frontu au-
striackiego przed rosyjską ofensywą na Węgry.

W maju 1915 roku Michał Antoniewicz jest już 
w kadrze kawalerii Legionów Polskich. W lipcu kadra 
sformowała 6 szwadron, z którym wyszedł w pole. 
Po całej kampanii wołyńskiej, po odmowie złożenia 
przysięgi na wierność cesarzowi austriackiemu 18 
lutego 1918 roku został internowany w Szaldobas 
na Węgrzech. Jako poddany austriacki 10 kwietnia 
1918 roku wywieziony do Włoch i jest w 1 Pułku 
Ułanów. W czerwcu 1918 roku został wysłany na 
kurs szturmowy przy Armeasbildungruppe w R. Ta-
vanialocca pod Udine. Do września 1918 roku jest 
na froncie włoskim, jako wachmistrz i dowódca 
plutonu w 2 Pułku Dragonów. Będąc na żołnier-
skim urlopie dla dalszego kontynuowania studiów 
uniwersyteckich zgłasza się do Wojska Polskiego 
i 20 listopada 1918 roku zostaje mianowany chorą-
żym 2 Pułku Ułanów przemianowanego 1 styczna 
1919 roku na 2 Pułk Szwoleżerów. Od 2 czerwca 
tego roku dodano Rokitniańskich.

Michał Jerzy Antoniewicz-Woysym związany 
stałym przydziałem służbowym z 2 Pułkiem Szwo-
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Michał Antoniewicz-Woysym na wojnę o Wolną Polskę wyruszył w 1914 roku.
Miał wiele wybitnych koni. Na koniu Readgledt zdobył srebrny medal olimpijski.
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skim na Jacku. Antoniewicz z Rómmlem 
przeszli konkurs z 12 przeszkodami 
bezbłędnie.

Rok olimpijski 1928 był dla rot-
mistrza Michała Antoniewicza wielki. 
9 sierpnia w Amsterdamie pojechał 
na Mojej Miłej, urodzonej w stad-
ninie W. Łosia w Piotrowicach, lu-
belskie, z matki Dobra i ojca Radwana 
półkrwi angielskiej. Klaczy nerwowej, 
ostrej, po torze wyścigowym, włączo-
nej do ekipy olimpijskiej, ponieważ 
dobrze biegała. Zaczął od Ujeżdżenia. 
Moja Miła w próbie terenowej, w której trzeba było 
przejechać 36 kilometrów – 7 kilometrów dróg 
i ścieżek, 4 kilometry steeplu, 15 kilometrów dro-
gami, 8 kilometrów crossu z dwudziestoma czte-
rema przeszkodami i 2 kilometry biegu kontrolne-
go. Tę próbę z 17 drużyn ukończyło 5 – holender-
ska, niemiecka, norweska, polska i szwedzka. Po 
ostatniej części Wszechstronnego Konkursu Konia 
Wierzchowego – skokach przez przeszkody – Pol-
ska znalazła się na trzecim miejscu za Holandią 
i Norwegią. Rotmistrz Michał Antoniewicz z Moją 
Miłą był w zespole bezbłędny.

Po wysiłku w Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego stanął 12 sierpnia razem 
z Readgledtem do Pucharu Narodów wspól-
nie z porucznikiem Kazimierzem Gzowskim na 
Mylordzie i porucznikiem Kazimierzem Szoslan-
dem na Alim. Wystąpiło szesnaście zespołów. 
W pierwszym przejeździe rotmistrz Antoniewicz 
z Readgledtem byli bez punktów karnych. W dru-
gim przejeździe jechał jako ostatni. Do ostatniej, 
szesnastej przeszkody, Readgledt skakał wspa-
niale. Jechali po złoty medal. Wtedy koń odbił się 
przedwcześnie, zawadził tylnymi nogami o drąg. 
Wpadł z nim do rowu i miał sześć punktów kar-
nych. Gdyby rotmistrz Antoniewicz wytrzymał 
napięcie do końca, to nie byłoby uderzenia 
o drąg i byłby złoty medal.

Rok olimpijski 1928 był dla rotmistrza Antonie-
wicza jeszcze dlatego wspaniały, że we wrześniu 
startował w Warszawie na Międzynarodowych 
Zawodach Konnych w Łazienkach. 18 września 
zwyciężył z Banzajem w konkursie o Nagrodę To-
warzystwa Międzynarodowych i Krajowych Zawo-

komenderowany do Centrum Wyszkolenia Kawale-
rii w Grudziądzu na kurs doszkoleniowy jazdy kon-
nej. Po pracy w Pułku znów znalazł się w grudniu 
1925 roku w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Gru-
dziądzu na kursie instruktorów jazdy konnej. W paź-
dzierniku 1926 roku jest w kadrze oficerów kawale-
rii w Grudziądzu, jako instruktor szkolenia. W 1926 
w wyciągu kwalifikacyjnym z 15 września podpuł-
kownik Piotr Skuratowicz, zastępca komendanta 
Obozu Szkolnego, Kawaler Orderu Wojennego Vir-
tuti Militari, następnie szef Departamentu Kawalerii 
Ministerstwa Spraw Wojskowych, zamordowany 
przez Rosjan w Charkowie w 1940 roku, napisał:

Rotmistrz, Michał Antoniewicz, 2 Pułk Szwo-
leżerów Rokitniańskich. Poczucie honoru i wy-
robienie charakteru wybitne. Siła woli wybitna. 
Ambicja pracy i ambicja osobista wybitna. By-
strość umysłu wybitna. Samodzielność, energia, 
stanowczość i pewność siebie wybitna. Jeździec 
bardzo dobry. Zamiłowanie w sporcie wybitne. 

Nadaje się na stanowisko instruktora jazdy w za-
stępach oficerskich. Wybitnie dbały o konie.

Ten kurs Michał Antoniewicz ukończył z wyni-
kiem celującym.

W opinii szkoleniowej z 1928 roku komendant 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, 
pułkownik Zygmunt Piasecki napisał o rotmistrze 
Michale Antoniewiczu:

„Ogromne zalety moralne o wysoce szlachet-
nie pojętej ambicji. Etyka wysoka. Wybitna inteli-
gencja. Wybitny jeździec i instruktor”.

Od 1926 roku rotmistrz Michał Antoniewicz 
startował w międzynarodowych zawodach za 
granicą, w Nicei z końmi Banzajem, Zeferem i Jo-
wiszem. W 1927 roku w październiku popłynął 
z końmi Readgledtem i Koryfeuszem na National 
Horse Show of America w Nowym Jorku. W Pu-
charze Narodów na Readgledtcie był pierwszy 
razem z podpułkownikiem Karolem Rómmlem 
na Fagasie i porucznikiem Stefanem Starnaw-

dów Konnych, 23 września z Banzajem, 
Kazimierzem Gzowskim na Mylordzie, 

podporucznikiem Henrykiem Roy-
cewiczem na Black Boyu i porucz-

nikiem Władysławem Zgorzelskim 
zdobyli Puchar Narodów o nagrodę 
Prezydenta Rzeczpospolitej.

27 września rotmistrz Michał An-
toniewicz odebrał Honorową Nagrodę, 
szczerozłoty puchar wysokości około 
pół metra ofiarowany przez Węgrów dla 
polskiego jeźdźca mającego za sobą już 
jedno zwycięstwo. Konkurs o tę nagro-

dę był trudny: czternaście przeszkód wysokości 140 
centymetrów na dystansie 1000 metrów. Zwycięży-
ła para Antoniewicz – Readgledt.

17 grudnia powstał oficjalnie Polski Związek 
Jeździecki, a rotmistrz Michał Jerzy Antoniewicz 
był jego honorowym gościem.

Czas wielkiego sportu powoli się kończy, 
a zaczyna się ważny okres instruktora jazdy konnej. 
Kończy w Grudziądzu kurs dowódców szwadronu. 
Służy w 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Wnio-
sek z Pułku z 1930 roku mianowania rotmistrza An-
toniewicza majorem zostaje spełniony w styczniu 
1931 roku Od 7 kwietnia do 18 czerwca 1930 roku 
przebywał w Szpitalu Okręgowym imienia Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Wykryto nierówności kostne 
w okolicy stawu mostkowego powstałe po złama-
niu i zwichnięciu. Po wyleczeniu zostaje mianowany 
od 1931 do 1935 roku szefem Ekwitacji w Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.

Jako oficer nie był dla swoich przełożonych 
łatwy.

21 stycznia 1932 roku w Parafii Rzymskokato-
lickiej Świętej Trójcy w Warszawie odbył się ślub 
Michała Antoniewicza z Zofią Julianną Brengosz. 
Z tego małżeństwa wniknęła poważna spra-
wa. Żeby oficer Wojska Polskiego mógł wstą-
pić w związek małżeński, musiał uzyskać zgodę 
Oficerskiej Komisji Małżeńskiej i ministra spraw 
wojskowych. Komendant Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii inżynier pułkownik Zygmunt Podhorski 
otrzymał takie pismo.

„Warszawa listopad 1931. Nie mogąc w tym 
stanie rzeczy uznać opinii Komisji Małżeńskiej za 
wystarczającą zwracam powtórnie sprawę do 

Na klaczy Moja Miła w konkursie skoków do Wszechstronnego Konkursu Konia 
Wierzchowego na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie, gdzie miał brązowy medal.
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skim na Jacku. Antoniewicz z Rómmlem 
przeszli konkurs z 12 przeszkodami 
bezbłędnie.

Rok olimpijski 1928 był dla rot-
mistrza Michała Antoniewicza wielki. 
9 sierpnia w Amsterdamie pojechał 
na Mojej Miłej, urodzonej w stad-
ninie W. Łosia w Piotrowicach, lu-
belskie, z matki Dobra i ojca Radwana 
półkrwi angielskiej. Klaczy nerwowej, 
ostrej, po torze wyścigowym, włączo-
nej do ekipy olimpijskiej, ponieważ 
dobrze biegała. Zaczął od Ujeżdżenia. 
Moja Miła w próbie terenowej, w której trzeba było 
przejechać 36 kilometrów – 7 kilometrów dróg 
i ścieżek, 4 kilometry steeplu, 15 kilometrów dro-
gami, 8 kilometrów crossu z dwudziestoma czte-
rema przeszkodami i 2 kilometry biegu kontrolne-
go. Tę próbę z 17 drużyn ukończyło 5 – holender-
ska, niemiecka, norweska, polska i szwedzka. Po 
ostatniej części Wszechstronnego Konkursu Konia 
Wierzchowego – skokach przez przeszkody – Pol-
ska znalazła się na trzecim miejscu za Holandią 
i Norwegią. Rotmistrz Michał Antoniewicz z Moją 
Miłą był w zespole bezbłędny.

Po wysiłku w Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego stanął 12 sierpnia razem 
z Readgledtem do Pucharu Narodów wspól-
nie z porucznikiem Kazimierzem Gzowskim na 
Mylordzie i porucznikiem Kazimierzem Szoslan-
dem na Alim. Wystąpiło szesnaście zespołów. 
W pierwszym przejeździe rotmistrz Antoniewicz 
z Readgledtem byli bez punktów karnych. W dru-
gim przejeździe jechał jako ostatni. Do ostatniej, 
szesnastej przeszkody, Readgledt skakał wspa-
niale. Jechali po złoty medal. Wtedy koń odbił się 
przedwcześnie, zawadził tylnymi nogami o drąg. 
Wpadł z nim do rowu i miał sześć punktów kar-
nych. Gdyby rotmistrz Antoniewicz wytrzymał 
napięcie do końca, to nie byłoby uderzenia 
o drąg i byłby złoty medal.

Rok olimpijski 1928 był dla rotmistrza Antonie-
wicza jeszcze dlatego wspaniały, że we wrześniu 
startował w Warszawie na Międzynarodowych 
Zawodach Konnych w Łazienkach. 18 września 
zwyciężył z Banzajem w konkursie o Nagrodę To-
warzystwa Międzynarodowych i Krajowych Zawo-

komenderowany do Centrum Wyszkolenia Kawale-
rii w Grudziądzu na kurs doszkoleniowy jazdy kon-
nej. Po pracy w Pułku znów znalazł się w grudniu 
1925 roku w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Gru-
dziądzu na kursie instruktorów jazdy konnej. W paź-
dzierniku 1926 roku jest w kadrze oficerów kawale-
rii w Grudziądzu, jako instruktor szkolenia. W 1926 
w wyciągu kwalifikacyjnym z 15 września podpuł-
kownik Piotr Skuratowicz, zastępca komendanta 
Obozu Szkolnego, Kawaler Orderu Wojennego Vir-
tuti Militari, następnie szef Departamentu Kawalerii 
Ministerstwa Spraw Wojskowych, zamordowany 
przez Rosjan w Charkowie w 1940 roku, napisał:

Rotmistrz, Michał Antoniewicz, 2 Pułk Szwo-
leżerów Rokitniańskich. Poczucie honoru i wy-
robienie charakteru wybitne. Siła woli wybitna. 
Ambicja pracy i ambicja osobista wybitna. By-
strość umysłu wybitna. Samodzielność, energia, 
stanowczość i pewność siebie wybitna. Jeździec 
bardzo dobry. Zamiłowanie w sporcie wybitne. 

Nadaje się na stanowisko instruktora jazdy w za-
stępach oficerskich. Wybitnie dbały o konie.

Ten kurs Michał Antoniewicz ukończył z wyni-
kiem celującym.

W opinii szkoleniowej z 1928 roku komendant 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, 
pułkownik Zygmunt Piasecki napisał o rotmistrze 
Michale Antoniewiczu:

„Ogromne zalety moralne o wysoce szlachet-
nie pojętej ambicji. Etyka wysoka. Wybitna inteli-
gencja. Wybitny jeździec i instruktor”.

Od 1926 roku rotmistrz Michał Antoniewicz 
startował w międzynarodowych zawodach za 
granicą, w Nicei z końmi Banzajem, Zeferem i Jo-
wiszem. W 1927 roku w październiku popłynął 
z końmi Readgledtem i Koryfeuszem na National 
Horse Show of America w Nowym Jorku. W Pu-
charze Narodów na Readgledtcie był pierwszy 
razem z podpułkownikiem Karolem Rómmlem 
na Fagasie i porucznikiem Stefanem Starnaw-

dów Konnych, 23 września z Banzajem, 
Kazimierzem Gzowskim na Mylordzie, 

podporucznikiem Henrykiem Roy-
cewiczem na Black Boyu i porucz-

nikiem Władysławem Zgorzelskim 
zdobyli Puchar Narodów o nagrodę 
Prezydenta Rzeczpospolitej.

27 września rotmistrz Michał An-
toniewicz odebrał Honorową Nagrodę, 
szczerozłoty puchar wysokości około 
pół metra ofiarowany przez Węgrów dla 
polskiego jeźdźca mającego za sobą już 
jedno zwycięstwo. Konkurs o tę nagro-

dę był trudny: czternaście przeszkód wysokości 140 
centymetrów na dystansie 1000 metrów. Zwycięży-
ła para Antoniewicz – Readgledt.

17 grudnia powstał oficjalnie Polski Związek 
Jeździecki, a rotmistrz Michał Jerzy Antoniewicz 
był jego honorowym gościem.

Czas wielkiego sportu powoli się kończy, 
a zaczyna się ważny okres instruktora jazdy konnej. 
Kończy w Grudziądzu kurs dowódców szwadronu. 
Służy w 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Wnio-
sek z Pułku z 1930 roku mianowania rotmistrza An-
toniewicza majorem zostaje spełniony w styczniu 
1931 roku Od 7 kwietnia do 18 czerwca 1930 roku 
przebywał w Szpitalu Okręgowym imienia Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Wykryto nierówności kostne 
w okolicy stawu mostkowego powstałe po złama-
niu i zwichnięciu. Po wyleczeniu zostaje mianowany 
od 1931 do 1935 roku szefem Ekwitacji w Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.

Jako oficer nie był dla swoich przełożonych 
łatwy.

21 stycznia 1932 roku w Parafii Rzymskokato-
lickiej Świętej Trójcy w Warszawie odbył się ślub 
Michała Antoniewicza z Zofią Julianną Brengosz. 
Z tego małżeństwa wniknęła poważna spra-
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pić w związek małżeński, musiał uzyskać zgodę 
Oficerskiej Komisji Małżeńskiej i ministra spraw 
wojskowych. Komendant Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii inżynier pułkownik Zygmunt Podhorski 
otrzymał takie pismo.

„Warszawa listopad 1931. Nie mogąc w tym 
stanie rzeczy uznać opinii Komisji Małżeńskiej za 
wystarczającą zwracam powtórnie sprawę do 
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służbowego omówienia z majorem Antoniewi-
czem i wytłumaczenia mu, że tyle nieuchwytnych 
momentów nie przemawia za tym, by trwał on 
niezłomnie przy zamiarze zawarcia małżeństwa, 
o ile nie może od tego zamiaru odstąpić to je-
dyną najlepszą drogą jest zrealizowanie go poza 
czynną służbą wojskową”.

W imieniu ministra spraw wojskowych podpi-
sał się szef Biura Personalnego Hulewicz pułkow-
nik dyplomowany. Ministrem spraw wojskowych 
był wówczas Marszałek Józef Piłsudski.

Major Michał Antoniewicz rady nie posłuchał 
i ślub się odbył w styczniu 1932 roku Spotkał go 
za to Sąd Wojskowy i wyrok, który brzmiał:

„Wojskowy Sąd Okręgowy Nr VIII w Grudziądzu 
w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej 9 maja 1932. 
Uznaje się winnym, że nie mając zezwolenia służ-
bowego zawarł 21 stycznia 1932 roku związek 
małżeński z Zofią Brengosz. Czynem tym dopuś-
cił się do występu przeciw porządkowi wojsko-
wemu. Skazany na karę zamknięcia w twierdzy na 
2 miesiące. Komisja Małżeńska wydała zgodę, ale 
zachodziły wątpliwości, co do opinii o osobie Zo-
fii Brengosz. Sąd wziął pod uwagę niekaralność, 
a okoliczność obciążającą silne napięcie złej woli 
w kierunku przestępczym, które objawił przez to, 
że zawarł związek małżeński mimo zwrócenia mu 
uwagi przez Szefa Biura Personalnego w imieniu 
Ministra Spraw Wojskowych, iż okoliczności nie 
przemawiają za tym, by trwał przy zamiarze mał-
żeństwa”. Podpisał się major Lambert.

Odwołanie oskarżonego do Prokuratora Gene-
ralnego zostało odrzucone Uchwałą Najwyższego 
Sądu Wojskowego z dnia 12 grudnia 1932 roku.

W 1934 roku komendant Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii, pułkownik inżynier Zygmunt Podhorski, 
wydał opinię, że major Michał Antoniewicz nadaje 
się na zastępcę dowódcy Pułku lub kwatermistrza.

5 lutego 1936 roku urodził się Antoniewiczom 
syn Piotr Jan.

Mimo wyroku, kar, major Michał Antoniewicz 
po otrzymaniu w 1931 roku Krzyża Niepodległo-
ści dostał od pułkownika Romana Witożenica 
z Pomorskiego Dowództwa OK Nr V opinię, że 
jako wybitna indywidualność, ambitna, nadaje 
się na inspektora rejonowego koni. Obejmuje to 
stanowisko w 1936 roku w Tarnowie.

W jego liście kwalifikacyjnej jest opinia, że zaj-
muje się chętnie na swoim terenie hodowlą koni. 
Jest sędzią międzynarodowym Igrzysk Olimpij-
skich w Berlinie w 1936 roku.

11 grudnia 1937 roku otrzymuje niemiecką 
Honorową Odznakę Olimpijską.

5 grudnia 1938 roku generał brygady Stefan 
Dembiński, szef Departamentu Remontu Minister-
stwa Spraw Wojskowych, pisze o majorze Anto-
niewiczu jako o bystrym, żywym umyśle, dobrze 
spełniającym rolę inspektora koni. Dla wojska. Po 
ośmiu miesiącach generał Dembiński zostaje do-
wódcą Grupy Operacyjnej Stryj. Jest już wojna. 
Major Michał Antoniewicz nie został powołany 
w szeregi 2 Pułku Ułanów Rokitniańskich. Z pol-
skimi żołnierzami przeszedł na Węgry z zamiarem 
przedostania się do Francji. Internowany. Znalazł 
się też w niemieckich obozach Kaiserslauten, Lu-
ckenwalde, Gansshagen. Wyzwolony przez armię 
brytyjską znalazł się najpierw w Anglii skąd popły-
nął do Stanów Zjednoczonych. Współpracował 
w Kanadzie z pułkownikiem Michałem Gutowskim 
w szkoleniu jeźdźców kanadyjskich. Był instrukto-
rem w szkole jeździeckiej w Virginii. Trenerem ka-
dry amerykańskiej Wszechstronnego Konkursu 
Konia Wierzchowego.

– W 1978, powiedział inżynier Andrzej Orłoś 
5 września 2007 roku w Januszewie koło Suszu 
w Ośrodku Jeździeckim, spotkałem pułkowni-
ka na trasie crossu Wszechstronnego Konkursu 
Konia Wierzchowego w Stanie Illinois. Byłem za-
proszony przez Amerykański Związek Trakeński 
na wykłady o hodowli koni w Polsce. Na crossie 
zostałem mu przedstawiony. Miał w ręce szczot-
kę do czyszczenia koni, wiadro. Żywy. Bezpo-
średni.

Do Polski major Michał Antoniewicz przyjechał na 
obchody pięćdziesięciolecia Polskiego Związku Jeź-
dzieckiego. 3 czerwca 1978 roku w sali Naczelnej Or-
ganizacji Technicznej w Warszawie mówił ciekawie, 
z polotem w imieniu wszystkich jeźdźców Polski.

Ostatnie lata swojego życia spędził z rodziną 
w Teksasie.

Leży w Austin, stolicy Teksasu, w spalonej la-
tem i ocienianej dębami ziemi kowbojów i jeźdź-
ców. Tam w kwietniu 2002 roku złożyłem na Jego 
grobie biało-czerwone róże.

Spotkanie z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, profesorem Ignacym Mościckim, po zawodach w Nowym Jorku w 1927 roku, 
w Pucharze Narodów, drużyna polska: rotmistrz Michał Antoniewicz-Woysym na koniu Readgledt, podpułkownik Karol Rómmel 
na koniu Fagas, porucznik Stefan Starnawski na koniu Jacek, zwyciężyła. Od lewej siedzi Prezydent Ignacy Mościcki. Stoją 
podpułkownik Karol Rómmel, rotmistrz Michał Antoniewicz-Woysym, porucznik Stefan Starnawski.
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