
1

POLSCY JEŹDŹCY
OLIMPIJSCY 

OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO 
CZĘŚĆ I

BERLIN 1936, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY

V



Materiały ze spotkania w Łazienkach Królewskich 18 listopada 2018 r.Opracowała Hanna ŁysakowskaSkład: Marta BednarczykDruk: Printmedia24.pl Drukarnia & Agencja ReklamowaISBN: 978-83-64178-61-0Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Oddział Muzeum Łazienki Królewskie Warszawa, 2018



SPIS TREŚCI

5 Wstęp, Hanna Łysakowska6 Wuj Janusz Komorowski, wspomnienia Wandy Wąsowskiej12 Janusz Komorowski - kariera sportowa, dr hab. Renata Urban18 Janusz Komorowski - oficer, jeździec, trener, st. kust. Hanna Łysakowska34 Polska ekipa z Berlina - skoki przez przeszkody, st. kust. Hanna Łysakowska





#STĘP

O berlińskich igrzyskach olimpijskich napisano wiele. Wszyscy chyba traktują je jako zderzenie idei olimpijskiej, wyczynowego sportu z machiną propagandową III Rzeszy.Jednak ta sytuacja dotknęła bardziej naszych zawodników, którzy startowali we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego, a temu będzie poświęcona osobna publikacja.Skoczkowie bardziej odczuli fakt, że w latach 1929-1936 nie było w Polsce stałej grupy wyczynowej. Oficjalnie została powołana pod koniec 1935 r. Podczas tej sportowej „przerwy" zdarzały się treningi bez trenera, słynna „polska szkoła jazdy” nie była już tak jednolita.Wybitny niemiecki hipolog Gustav Rau „nie poznawał" polskich jeźdźców i koni na olimpijskim parkurze. Winą za słaby występ obarczał zawodników, którzy według niego wykazali brak zdecydowania i energii. Ci z kolei winili trenera, który nakazał wolniejsze tempo niż zazwyczaj. Dziś tego nie rozstrzygniemy.Warszawianka, Dunkan i Zbieg niemal prosto z Berlina, jeszcze w sierpniu 1936 r. wyjechały na konkursy do Rygi. W 4-osobowej ekipie pucharowej wystartował jeszcze Seweryn Kulesza na Zefirze, ale jego wynik był najsłabszy i nieliczony. Nasza olimpijska ekipa: Gutowski - Warszawianka, Komorowski - Dunkan i Sokołowski - Zbieg zdobyli Puchar Narodów. Sytuacja poprawiała się i liczyliśmy na lepsze wyniki podczas igrzysk w Helskinkach 1940...Hanna Łysakowska



WUJ JANUSZ KPMOROWSK1
WSPOMNIENIA y/ANDY \VĄSOWSKIE|

Wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwum rodzinnego

Pochodził z Kresów, z powiatu orszańskiego. Jako dziecko jeździł po bezkresnych stepach na oklep, wiele godzin spędzał w stajniach i na pastwiskach. Gdy rodzina utraciła zabrany przez sowietów w 1918 roku majątek, Janusz udał się z bratem do Warszawy. Rodzice wyruszyli rok później, ale ojciec wuja Janusza nie dotarł do Warszawy - zmarł w drodze w Białymstoku.



D
powyżej: Janusz Komorowski z rodzeństwem- siostrą Hanną i bratem Jerzym.

po lewej: Janusz 
Komorowski 
z bratem Jerzym.

po prawej u góry: 
Młody Janusz 
Komorowski.

po prawej: 
Janusz Komorowski 

z rodzeństwem.

poniżej od lewej: Siostra Hanna, Janusz Komorowski, mama Kazimiera, brat Jerzy.



W 1921 r. Janusz wstąpił do Korpusu Kadetów we Lwowie. Były to wspaniałe lata. Z pomocą wuja Aleksandra Pajewskiego w 1923 r. Janusz i jego koledzy założyli Koło Jazdy Konnej. Kandydaci do szkół oficerskich kawalerii i artylerii pobierali nauki kolejno: w 6 DAK, Centrum Szkolenia Taborów, 14 Pułku Ułanówjazłowieckich.Uwielbiali jazdę w terenie, biegi myśliwskie i zawody konne.
poniżej: Płk Aleksander Pajewski, wuj Janusza Komorowskiego.

powyżej: Janusz Komorowski w mundurze kadeta

Naukę kontynuował w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (1926-1928), gdzie szkolił się pod kierunkiem Michała Antoniewicza. Zgodnie z życzeniem wuja, generała Pajewskiego, trafia później do 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie. Stamtąd wraca do Grudziądza, powołany w 1931 r. na kurs jazdy konnej. W 1934 r. zatrudniony w CWK jako etatowy instruktor.



Z lat 30-tych XX wieku pochodzą moje pierwsze wspomnienia. Przyjeżdżał do majątku moich rodziców do Niemojewa na Kujawach. Majatek mojej mamy traktował jak dom rodzinny. Wszyscy go tak lubili, że każda jego wizyta była traktowana jak święto. Nie odstępowałam go ani na krok. W wigilię Bożego Narodzenia przebierał się za Świętego Mikołaja. A w święta Wielkiej Nocy pozwalał siebie oblewać wodą. Moje jazdy konne na ślepej kobyle dookoła domu w obecności wuja traktowałam jako treningi.
u góry po lewej oraz 
pośrodku: Hanna 
Siniarska-Czaplicka 
zd. Komorowska.

u góry po prawej:
(od lewejj mama Hanna 
Siniarska-Czaplicka, 
Wanda Wąsowska, 
Janusz Komorowski.

po lewej:
Wanda Wąsowska 
w wieku 7 lat.

po prawej: 
Wanda Wąsowska 

i Janusz Komorowski.
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Janusz Komorowski, wybitny jeździec, jedyny polski skoczek, który ukończył olimpijski konkurs skoków podczas berlińskich igrzysk, w momencie wybuchu II wojny światowej nadal był oficerem 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i z nim brał udział w kampanii wrześniowej. Po bitwie pod Kockiem w 1939 r. wzięty do niewoli.
Po wyzwoleniu, przez Włochy i Anglię trafił do Argentyny. Szkolił tam jeźdźców cywilnych, później wojskowych, był trenerem kadry narodowej Argentyny. Konie, które trenował osiągały międzynarodowe sukcesy w skokach i WKKW, także w Europie. Do Polski przyjechał po raz pierwszy w 1964 r., a na stałe wrócił do kraju w 1972 r.

powyżej i po prawej: Oflag nr VII w Murnau.

po lewej: 1964 r. - 
pierwszy pobyt 
Janusza 
Komorowskiego 
w Polsce, na zdjęciu 
z Wandą 
Wąsowską.



W 2011 roku pojechałam śladami mojego ukochanego wuja do Argentyny, w której spędził 23 lata życia, gdzie był kochany i szanowany.
poniżej: Wanda Wąsowska w klubie wojskowym Campo de Majo.



JANUSZ K9MOROWSKI
KARIERA SPORTOWA

W Korpusie Kadetów we Lwowie (1921-1926) - wraz z kolegami - założył Koło Jazdy Konnej, którego członkowie korzystali z koni 6 Dywizjonu Artylerii Konnej, a później także Centrum Wyszkolenia Taborów oraz 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

poniżej na górze: trening
poniżej na dole: Plac ćwiczeń w CWK w Grudziądzu; 
ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu.

powyżej: Polska, 1931 r. Po manewrach 1 Pułku Ułanów - por. Janusz 
Komorowski na kl. Surma, (ur. 1926 r., sk. gn., hod. Swinarski, 
Delabunki, wł. 1 p.uł., startowała pod por. J. Komorowskim 
w zawodach niższej rangi). Por. Komorowski na Surmie wygrał rajd 
Augustów - Piski n. Niemnem (Grajewo, Osowiec, Białystok, Krynki, 
Skidel);
ze zbiorów MŁiJ, Oddz. MŁK.

I
W Szkole Podchorążych Kawalerii w Obozie Szkolnym Kawalerii w Grudziądzu (1926-1928) poświęcił się całkowicie jeździe konnej i przygotowaniu koni do konkursów hippicznych- w I roku - pod kierunkiem rtm. Józefa Najnerta- w II roku - pod kierunkiem mjr. Michała AntoniewiczaPo promocji w dniu 15 sierpnia 1928 r. otrzymał przydział do 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie.Po obowiązkowych zajęciach, cały swój wolny czas poświęcił jeździe konnej i trenowaniu młodych koni do zawodów.W tym czasie, ppor. Janusz Komorowski uprawiał wszystkie możliwe konkurencje jeździeckie: konkursy w skokach przez przeszkody, wyścigi z przeszkodami,rajdy konne, biegi myśliwskie, skjóring i skiskjóring,uczestniczył także w zawodach Militari.



W październiku 1931 r. został powołany do Centrum Wyszkolenia Kawalerii najpierw na niższy, a następnie na wyższy kurs instruktorów jazdy konnej, po którego ukończeniu (1933 r.) pozostał w szkole jako etatowy instruktor.W „okresie grudziądzkim” rywalizował głównie w zawodach krajowych, odnosząc liczne sukcesy. Uczestniczył w Jeździeckich Mistrzostwach Polski:- w 1935 r. w Warszawie zdobył tytuł wicemistrza IPolski w WKKW na Zadymce II,- w 1937 r. w Gnieźnie zajął III miejsce w WKKW na Aldonie Czamarze.
W 1934 r. został włączony do ekipy reprezentacyjnej i od tego momentu uczestniczył w wielu zawodach, zarówno w kraju, jak i w całej Europie, dosiadając wówczas głównie Owoca i Wenecji, a potem Wizji, Zbója, Zbiega, Dunkana i kilku innych koni.Tylko w 1934 r. zdobył dziewięć pierwszych nagród indywidualnych i zespołowych, w tym:- Puchar Narodów w Rydze i Tallinnie, ponadto zajął I miejsca w:- Konkursie Szczęścia i Konkursie na dwóch koniach (Wenecji i Wałku) w Sopocie,- Konkursie Miasta Tallinna,- Konkursie Kawalerii w Tallinnie.W grudniu 1935 r. został zakwalifikowany do specjalnej Grupy Olimpijskiej, utworzonej przy CWK w Grudziądzu przed igrzyskami olimpijskimi w Berlinie w 1936 r.Uczestniczył wówczas w wielu konkursach hippicznych, m.in. w Berlinie w styczniu 1936 r.

powyżej: W drodze na zawody; ze zbiorów Muzeum 
w Grudziądzu.

powyżej: Polscy kawalerzyści na zawodach w Berlinie; 
od prawej: por. Janusz Komorowski, mjr Zdzisław Dziadu 
płk Tadeusz Komorowski [szef ekipy), mjr Wilhelm Lewic
por. Stanisław Czerniawski; ze zbiorów NAC.

po prawej: Ppor. SS 
R. Temme składa gratulacje 

por. Januszowi 
Komorowskiemu; 

ze zbiorów NAC.



po lewej: Janusz Komorowski i Michał 
Gutowski na 10 w Berlinie w 1936 r; 
ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu.

poniżej z prawej: Międzynarodowe Zawody Hippiczne w Łazienkach Królewskich w Warszawie w 1937 r. 
Por. J. Komorowski na koniu Zbój IV;
ze zbiorów NAC.

nil

Udział w igrzyskach olimpijskich nie należał do udanych, choć por. J. Komorowski był jedynym wśród skoczków, który ukończył rywalizację. Jednak XXXVI miejsce nie mogło sprawić satysfakcji.Okres największych sukcesów sportowych przypadł na lata 1937-1939, kiedy był członkiem Stałej Grupy Sportu Konnego przy CWK w Grudziądzu.

poniżej z lewej: Łazienki Królewskie, 1937 r. Szef Sztabu 
Głównego gen. Wacław Stachiewicz gratuluje 
por. Januszowi Komorowskiemu, z prawej stoją: 
gen. Juliusz Rómmel, rtm. Leon Kon; 
ze zbiorów NAC.



po lewej (dolne): Łazienki Królewskie, 1938 r. Rtm. J Komorowski 
na Bimbusie, II miejsce w konkursie Armii Polskiej; ze zbiorów NAC.

powyżej (górne): Ryga 1936 r. Polski zespół - z przodu 
mjr. A. Królikiewicz, w szeregu, od lewej: rtm. S. Kulesza 
(bokiem), rtm. T. Sokołowski, por. S. Czerniawski, 
por. .J. Komorowski i por. M. Gutowski; ze zbiorów NAC.

po lewej (górne): Łazienki Królewskie, 1938 r. Ekipa polska, która 
zdobyła Puchar Narodów; od lewej: rtm. J. Komorowski na Zbiegu II, 
rtm. A. Rylke na Bimbusie, por. Roman Pohorecki na Abd El Krim, 
por. Bronisław Skulicz na Dunkanie; ze zbiorów NAC.

W 1938 r. z zespołem reprezentacyjnym zdobył Puchar Narodów w Łazienkach Królewskich, I miejsce w konkursie ujeżdżenia oraz II miejsce w Konkursie Armii Polskiej.

powyżej (dolne): Ryga 1937 r. Na czele Rtm. K. Szosland 
na koniu Anolakar. W szeregu, od lewej: por. j. Komorowski 
na Zbiegu II, por. Żelewski na Wizji, por. A. Rylke na Bimbusie, 
por. B. Skulicz na Dunkanie, por. Bilwin na Arce; ze zbiorów NAC.

Na Międzynarodowych Zawodach Konnych w Rydze w 1936 r., polski zespół zdobył najważniejsze trofeum Puchar Narodów. f ’ ii!» wr' ■K
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po prawej: Zdobywcy Grossen Preis der 
Nationalsozialistischen Erhebung; 

od lewej: rtm. Hans Heinrich Brinckmann 
na Baronie, rtm. Janusz Komorowski 

na Zbiegu II, rtm. Kurt Hasse na Torze, 
mjr Harald Momm na koniu Alchimist; 

ze zbiorów NAC.

Ostatnie starty w 1939 r. odbywały się już w niespokojnej atmosferze, mimo próby zachowania pozorów - Berlin, styczeń 1939 r.
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po lewej: Uczestnicy zawodów na Dziedzińcu Honorowym Nowej Kancelarii Rzeszy. Ekipy m.in. z Rumunii, Węgier, Szwecji, Francji, Danii, Polski:rtm. J. Komorowski (na 4. st. 2. z pr.), rtm. K. Szosland (na 4. st. 4. z pr.), rtm. A. Rylke (na 6. st. 3. z pr.), por. B. Skulicz (na 7. st. 2. z pr.); ze zbiorów NAC.
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Renata Urban

po prawej: Rtm.
J. Komorowski 

na koniu Zbieg II 
podczas 

pokonywania 
przeszkody w konkursie 

potęgi skoku; 
ze zbiorów NAC.

powyżej: Marszałek 
Edward Śmigły-Rydz 

gratuluje 
rtm.

j. Komorowskiemu; 
ze zbiorów NAC.
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JANUSZ KpMOROWSKI
OFICER. JEŹDZIEC, TRENER

Wszystkie zdjęcia ze zbiorów Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddz. MŁK

We wspomnieniach Wandy Wąsowskiej (olimpijki z Moskwy 1980, dwukrotnej wicemistrzyni Polski w ujeżdżeniu, trenera niezliczonej rzeszy jeźdźców, przede wszystkim ujeżdżeniowców), dla której Janusz Komorowski był wujem, znajdziemy historię pierwszych lat życia Majora i okres po powrocie z Argentyny do Polski w 1972 r.W rozdziale opracowanym przez Renatę Urban, Czytelnik przeczytał o karierze sportowej Janusza Komorowskiego i jego olimpijskim starcie.Ja pokażę zbiory Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, zwłaszcza unikatowe zdjęcia, uzupełnione fragmentami życiorysu, który pisał sam bohater. II
Jesieaią 1951 r. powołany zoctałem do G ot run Wyszkolenia Kawalerii

w Grudziądzu aa dwuletni kurs iastruktorów jazdy koaaej* Pa ukończeniu 

tęga kursu zostałea już aa stałe przeniestoay z Pułku da Ceatrua wyszk.

Kawalerii ia staaawiska iastruktora jazdy koaaej.

po lewej: Grudziądz, Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii, okres trwania IX Kursu Instruktorów 
Jazdy Konnej: 15.10.1931-15.08.1932.
Od lewej: por. Wiktor Olędzki 2 p.uł., kpt. 
Winchester USA, kpt. Colbern USA [z tyłu], por. 
Kazimierz Nieniewski 4 p.s.k., NN, por. Janusz 
Komorowski 1 p.uł., por. Jan Mossakowski 1 p.s.k.; 
album rodziny Nieniewskich.



Po ukończeniu Kursu Instruktorów Jazdy Konnej najzdolniejsi kierowani byli na Wyższy Kurs Instruktorów Jazdy Konnej. Do tej grupy należał por. Komorowski.Na terenie Centrum Wyszkolenia Kawalerii odbywały się liczne zawody o różnym stopniu trudności - od najłatwiejszych wewnętrznych po ogólnopolskie.

zdjęcia po lewej: 
Grudziądz, Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii. 
III Wyższy Kurs 
Instruktorów Jazdy 
Konnej 15.10.1932- 
12.08.1933.
Na górze i na środku: 
por. Janusz Komorowski 
na koniu Zbieg II;
album rodziny 
Nieniewskich.

Na dole: por. Janusz 
Komorowski w skoku 
na siwym koniu 
(kl. Wróżka?).
Wzór dosiadu w skoku; 
kolekcja rodziny 
J. Komorowskiego.

zdjęcia po prawej: 
Grudziądz, Centrum 

Wyszkolenia Kawalerii,
1933 r. Por. Janusz 

Komorowski - konkursy 
w skokach przez 

przeszkody; 
album rodziny 
Nieniewskich.



i

Po trudach konkursów i treningów - podczas kursów sama jazda konna zajmowała kilka godzin dziennie - czasem znajdowało się kilka minut na odpoczynek. Oficerowie kawalerii i artylerii konnej uprawiali wiele sportów - szermierkę, narciarstwo, strzelectwo. Jeździectwo zaś w szerokim zakresie, nie tylko konkursowe. Uczestniczyli w konnych polowaniach i biegach myśliwskich, startowali w wyścigach - gonitwach płaskich, płotowych, przeszkodowych i biegach na przełaj, zimą uprawiali skiring i ski-skiring.
po lewej na górze: Por. Janusz Komorowski; album rodziny Nieniewskich.
po lewej na dole: Grudziądz, Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Pierwszy z prawej 
stoi por. Janusz Komorowski 1 p.uł.; album rodziny Nieniewskich.

powyżej: Piotrków, sierpień 
1931 r., tor wyścigów konnych 
- gonitwa przeszkodowa. Od 
lewej: por. Janusz Komorowski 
1 p.uł. na kl. Jemioła, por. 
Władysław Bobiński 15 p.uł. 
na koniu Zygfryd, por. 
Stępkowski na koniu Iwan - 
wygrał, por. Jerzy Strużyński 
14 p.uł. na kl. Danina; album 
rodziny Leskich.

powyżej po prawej: Ostrogi wykonane w CWK w Grudziądzu przez tamtejszego 
wachmistrza dla ppor. Zygmunta Dzierżewicza z 1 p.uł.
Zygmunt Dzierżewicz (zm. w stopniu majora w 1983 r.) był żołnierzem II Korpusu, brał 
udział w kampanii włoskiej, po wojnie na emigracji w Argentynie, wrócił do kraju 
w latach 70. Podarował te ostrogi Januszowi Komorowskiemu na pamiątkę wspólnych 
losów; ze zbiorów MŁiJ, Oddz. MŁK.

I



Od 1920 r. w Warszawie i Grudziądzu powoływane były grupy nazywane „przygotowawczymi", „sportu konnego" lub „olimpijskimi". Ich ideą jest stworzenie reprezentacji kraju, zwłaszcza na kolejne igrzyska olimpijskie. Ostatnia powstaje w 1937 r. III Kurs Instruktorów Jazdy Konnej w (1925-1926) odbywa się pod kątem stworzenia kadry jeźdźców sportowych. Uczestnicy grup trenowali pod okiem najlepszych instruktorów.Tylko w 1. 1929-1935 nie było takiej grupy i był to okres kryzysu w polskim jeździectwie sportowym.W konkursach międzynarodowych w Polsce i zagranicznych startował oczywiście Janusz Komorowski. W ostatnich latach przed II wojną światową odniósł wiele sukcesów, zwycięstw w Warszawie, Spa (Belgia), Rydze (Łotwa), Bukareszcie (Rumunia), Nicei (Francja).

u góry: Belgia, Spa, 1935 r. Por. Janusz Komorowski na klaczy 
Wizja (Rittersporn xx - Zazula, ur. 1926). WSpa rtm. Komorowski 

startował na Wizji w Konkursie Szczęścia o Nagrodę Koła 
Jeździeckiego (IV miejsce, 73 konie) 

i w Pucharze Narodów (I miejsce, 3 zespoły); 
kolekcja rodziny J. Komorowskiego.

pośrodku: Łotwa, Ryga, 1935 r. Ekipa Polski, od lewej: por. Janusz 
Komorowski, por. Jan Mossakowski, por. Stanisław Czerniawski, 

kpt. Wojciech Biliński, mjr Wilhelm Lewicki; 
kolekcja rodziny J. Komorowskiego.

na dole: Rumunia, Bukareszt, 1938 r. Rtm. Janusz Komorowski 
na koniu Zbieg II? (startował także na Bohunie VI i Andaharze). 
Rtm. Komorowski wygrał podczas tych zawodów Konkurs Armii 

Rumuńskiej oraz - ex aequo z A. Rylke - Konkurs Zwycięzców; 
kolekcja rodziny J. Komorowskiego.



U>hH!

.Hermès

środkowy rząd: Palcat paryskiej firmy Hermès (rokzał. 1837), pamiątka z Pucharu Narodów w Nicei, w 1938 r. (Polacy zajęli IV miejsce), 
ze zbiorów MŁi) Oddz. MŁK.

górny rząd po lewej: Nicea, por./rtm. Janusz Komorowski w skoku (wał. Bimbus?), 1936,1938 lub 1939 r, Fot. André Barreau, 
środek i po prawej: Nicea, 18-26 kwietnia 1936 r. Por. Janusz Komorowski na koniu Zbój IV; fot. André Barreau.

dolny rząd: po lewej- Nicea, 1938 lub 1939 r. Rtm. Janusz Komorowski na koniu Zbieg II; album Clemensa Nagła „Międzynarodowi artyści 
wjeździe przez przeszkody".
środek: Nicea, 16-24 kwietnia 1938 r. Rtm. Janusz Komorowski na koniu Bimbus.
po prawej: Nicea, 1939 r. Polska drużyna, która zdobyła III miejsce w Konkursie Armii Polskiej. Od lewej: rtm. Janusz Komorowski i Zbieg II, 
rtm. Aleksander Rylke i Bimbus, rtm. Bronisław Skulicz i Dunkan; album Clemensa Nagła „Międzynarodowi artyści wjeździe przez przeszkody".
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Janusz Komorowski dobrze „dogadywał się" z koniem Zbój IV, ale chyba najlepiej ze Zbiegiem II. Był to potężnie zbudowany gniado-dereszowaty wałach po Derwisz i Brunetka, ur. 1927, hodowli Stępczyńskiego, wł. CWK. Mocny, szybki, z ogromną potęgą skoku. W 1936 wygrał Puchar Narodów w Rydze pod rtm. Tadeuszem Sokołowskim i z nim wystąpił na 10 w Berlinie. Później, do wojny startował pod rtm. Januszem Komorowskim, m.in. 1 miejsce w Pucharze Narodów na CHIO w Warszawie 1938 r. Na igrzyskach olimpijskich w Berlinie wystartował jednak na jeszcze wyższej klasy Dunkanie.
1938 r., rtm. Janusz Komorowski na Zbiegu 

kolekcja rodziny J. Komorowskiego

Dunkan xo, gniady wałach, ur. 1926, hod. Kazimierz Kotliński / J. Gorayski, wł. mjr dypl. Wilhelm Lewicki, który go przygotowywał i odnosił sukcesy, także międzynarodowe:1933, Warszawa, Mistrzostwa Polski w WKKW - III miejsce1934, Ryga, Puchar Narodów - I miejsce1934, Tallin, Puchar Narodów - I miejsce1934-1936, Warszawa i Lublin, MP w ujeżdżeniu - I miejsce1936, Lublin, Mistrzostwa Polski w skokach - III miejsce1937, Warszawa, Puchar Narodów - II miejsce
Pod innymi jeźdźcami:1936,10 Berlin, skoki przez przeszkody - XXXVI miejsce indywidualnie (Janusz Komorowski)1936, Ryga, Łotwa, Puchar Narodów -1 miejsce (Janusz Komorowski)1938, Warszawa, Puchar Narodów- I miejsce (Bronisław Skulicz)1938, Nicea, Grand Prix - I miejsce (Bronisław Skulicz)

poniżej: Nicea, 1938 lub 1939 r. Porucznik 
Bronisław Skulicz 2 p.uł. na koniu Dunkan; 
album Clemensa Nagła „Międzynarodowi 
artyści w jeździe przez przeszkody", 
ofiarowany Michałowi Gutowskiemu w 194



Duncan startował w ujeżdżeniu, skokach i WKKW. W latach 1933-37 wygrał 14.572 zł, a w rankingu za lata 1932-1937 był drugi na 116 koni. Dunkan i Janusz Komorowski to jedyna polska para, która ukończyła konkurs skoków na igrzyskach olimpijskich w Berlinie.Opinia Gustava Rau'a: elegancki i o pięknych kształtach, z potężnym nerwem 
i o zadziwiającej zręczności w pokonywaniu najtrudniejszych przeszkód.Opinia Gustava Rau'a po konkursie olimpijskim: Ten koń, zazwyczaj tak opanowany skoczek, 
w dniu olimpiady robi się nie do poznania. Popełnia często błędy i wyłamuje. Porusza się zbyt 
wolno, jest wstrzymywany, co hamuje jego wspaniałą akcję, dzięki której zazwyczaj tak 
wspaniale skacze.Potwierdza to, że decyzja trenera skoczków, by zawodnicy jechali wolno była niesłuszna, ale - jak to w wojsku - respektowana.

Atmosfera w 1939 r. zwiastowała najgorsze. Sezon jeździecki jednak się zaczął - w Berlinie, gdzie w styczniu zorganizowano halowe konkursy. Wyniki Grand Prix, czyli Grossen Preis budziły wątpliwości. Ale nawet 2/3. miejsce Janusza Komorowskiego na Zbiegu II ex aequo z mistrzowską parą z Igrzysk (Kurt Hassę i Tora) było wielkim sukcesem.

po lewej: Berlin, 1939 r. 
Triumfatorzy Grossen Preis der 
Nationalsozialistischen Erhebung: 
I miejsce rtm. Hans Heinrich 
Brinckmann (Baron), 
II/111 miejsce rtm. Janusz 
Komorowski (Zbieg II), 
II/III miejsce rtm. Kurt Hasse 
(Tora), IV miejsce mjr Harald 
Momm (Alchimist); 
album Clemensa Nagła 
„Międzynarodowi artyści w jeździe 
przez przeszkody".



WOJNA, NIEWOLA, WŁOCHY, ANGLIA

Kampanię wrześniową i pobyt w oflagu rtm. Komorowski opisał krótko. Za to w różnych wersjach. Takie były czasy. Do jego słów dodać można, że w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich był oficerem broni i przeciwgazowym. I to, że oflag Murnau został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r.

1939 r., tuż prsad wybuchen wojay, aa aabliizację wróciłeś dc I** 

>uiku Uła rów i adbyłea z aia całą abranaą kaapa iię palaką, należąc da 

astatoiej bit,»y pad Keckiea. Pa kapitulacji, wyi<iezia»j da ieiiec , 

przez 5 lat uięzlany byłen n Oflagu irąVII° 

abazu prz&z Aaer,
Yati /eiAŁ i

łen de eddziałów w*jako paiskiega,pai

w iuraau. Pa wysnaleaiu

i ,ka>tów, aatychaiaat »jechałaś da Italii, gdzie .¿ttiĄ- 
i^vpu/^ u-jf.

• wajsko paiskiega,pad dawództnea generała anderse.

2.

aiü8t,»aie byłe« w Oflagu ir VIIA « '.uraMn, skąd pa wyzwoleniu 

dełącsyłea da «ego Pułku Ułanów Krcehawieoklch a<tw«rzaa*g» w Hesji 

a »tac janująeege .<ó.,czao we ..łeaseeh w ussiao. St,» it d ericrcwany
"niest le'Iuri'&«ar Mdätaaoj de Oalllpoli.

z

prze leniosy zastałe® io Aaglii. laa wraz z kilkoma kolo a ii, oficerami 

pola iej kawalerii, pęZo^.ałoc. ¿Ae .Pułku Gwardii Królews lej .. Lonij ie

przygotowuj ¡40 do łużby w ty® Pułku konie, które królowa Aaglii »tizyaała

Ossimo leży na północy Włoch, a Gallipoli, gdzie odbywał się kurs broni pancernej - na południu.Trzy lata w Anglii i decyzję o wyjeździe do Argentyny także streścił w kilku słowach.
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Y UJM• '¿Mą 
w darze od królowej Holandii. Następnie z kolegami z byłej polsii 

ekipy olimpijskiej, przygotowywaliśny konie angielskie ie startu 

w pięcioboju nowoczesny» na olimpiadę w 1948 r. w Londynie. 

Przy tej okazji, nawiązałeś kontakt z przybyłą de Londynu ekipą 

argentyńską. Jej uczestniey nówili ai o Argentynie jako o kraju 

,oni i sztuki jeździeckiej, 1 serdecznie zapraszali do siebie.

' l*Clii_*ie widziała« la siebie przyszłości, do kraju »racać iii' 
...» . ‘ 22." WytftUe’ &bu yeaf ó
aogłen, znieważ kenuniatyszne władze w tyu okresie przedefrje—i eh 

afiUerów osadzały» więzić lach, . ybrnłea więa eniŁraoje d^Ał ;,entv- 
■>* '<



ARGENTYNA

Pobyt w Argentynie to praca w dwóch położonych niedaleko siebie ośrodkach jeździeckich. Najpierw w cywilnym klubie, potem w wojskowym odpowiedniku naszego CWK.Praca w Club Hipico Argentino w Buenos Aires (1949-1958):- kierował Działem Skoków (Sekcją Jeździecką Skoków),- organizował zawody konne, budował tory przeszkód,- odpowiadał za kontakty z Argentyńskim Związkiem Jeździeckim (FEA, Federación EcuestreArgentina).Praca w Wojskowej Szkole Jazdy przy Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Campo de Mayo pod Buenos Aires (1959-1971).Został kontraktowym instruktorem jazdy konnej. Zaznaczyć trzeba, że miał co robić, ponieważ w zmotoryzowanej kawalerii argentyńskiej jeździectwo było obowiązkowe - ujeżdżenie, skoki, WKKW. Nadal budował tory przeszkód, organizował zawody konne na corocznych wystawach hodowlanych w Ruralu. Na koszt wojska utrzymywał 2 własne konie. Szkolił oficerów do grudnia 1971 r.

po prawej: 1949 r., Club Hipico Argentino. Pierwsze zdjęcia 
z Argentyny. M.in. Janusz Komorowski w skoku na koniu BelAmi; 

odbitka: Foto Rotondo; 
kolekcja rodziny J. Komorowskiego.

Szóste«. ■**•«• 1949 r.ku są p.kladzl. aacielaklece aiutku D.iT.Tl 

wpkj.łjiea 4. Bueaee Aires. K.ledzj ais zawiedli. P. dwualąai«c 
barO. pilaej wance j«Zi|a, etrzpaałea p.sad« iastrukt.ra u. 

Klubie Hipple. Arce at i Praoewałea taa da kanea 1958 rek*.
Które«.* Jala tece* reku ap.tkal aaie taa palkewuik Ala.caraj. 

rj wkaóaia etrzjraal aMiaaeJ« aa «¿>4*Jtt*r* ssk.łj kawalerii w 
Cm?» <• May« i sayrepeami trenera kaatraktawać» w

u“i9“ ♦« prcpesjej« »a awaae i ■aaseaytaeSSd 

uzaaaie dl* p.l.kiej szk.ij jazdj. któri, represeat.walea.l t ; *d 

stjozaia 1959 r.ku r.sp.eząlea prac« w Caap. de Ma/*» i kMtj.u.wa- 

łe* Jh przez kilkaaaóeie lat. « tp* saa/a .krecie .rcaniswaken 

jeździeckie p.dczaa e.r.czajch ..jatew Zwierząt H.d.wlauj.h 
w huraiu, gdsie przez ealj ozaa aaC. p.bjtu w Arceatjale, ueta.ia- 

iea paro.arj. Pssjstkie te prace w a.jej druciej ejcz/źale auclałea 
przerwać z p.w.du pec*rszają.ece sif ctaau zdr.wla.C.raz carzej 

za.slbea upaij, a Ae naruaki w Pelsco zlacedalałj, a ja aiałei taa
I cni radzi*«, w 1972 r. zdeejd.walaa ej« wrócić i. kraju.____________

V



powyżej: 1.50. XX w., Club HipicoArgentino. W pierwszej części pobytu w Argentynie dużo pracował z końmi, przygotowywałje do konkursów. 
Koń Golden Boy-na jednej fotografiijeszcze dąży do ideału, na drugiej - piękny skok; kolekcja rodziny J. Komorowskiego.

poniżej: 1950-1955, Club Hípico Argentino. 
Jeden z młodszych uczniów i piękna uczennica. 
Na rewersie górnego zdjęcia napis: 
Cariñosamente a mi profesor, czyli 
Serdeczności dla mojego profesora; kolekcja 
rodziny J. Komorowskiego.

Miał wielu uczniów różnej klasy i w rozmaitym wieku. Trenował zawodniczki i zawodników z całej Ameryki Południowej, z Maroka, a z Europy z: Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Anglii, Włoch. Nazywali go profesorem.Zmiana pracodawcy na Wojskową Szkołę Jazdy jeszcze powiększyła grono przyjaciół. Oba ośrodki współpracowały ze sobą. W Campo de Mayo nadal pamiętają Majora.

po prawej: 
1962-1963, 

Campo de Mayo. 
Trening, 

kolekcja rodziny 
J. Komorowskiego.
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Z lewej: Strona z paszportu 
Janusza Komorowskiego 
dokumentująca pierwszą 
po II wojnie światowej wizytę 
w Polsce;
ze zbiorów MLiJ, Oddz. MŁK

Gdy stało się to możliwe, zaczął odwiedzać Polskę, po raz pierwszy w 1964 r. Utrzymywał także kontakty z argentyńską Polonią.
powyżej po lewej: Po 1959 r. Po biegu myśliwskim, w którym Janusz Komorowski był mastrem; kolekcja rodziny J. Komorowskiego; 
środek i po prawej: Wojskowa Szkoła Jazdy przy Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Campo de Mayo; kolekcja rodziny J. Komorowskiego.

Z prawej: Polonia przed Domem 
Polskim w Buenos Aires. W drugim 
rzędzie drugi z lewej Janusz 
Komorowski.

Janusz Komorowski wciąż wsiadał na konie, zawsze prezentując nienaganny dosiad, który był wizytówką polskiej szkoły jazdy. Powoli jednak rezygnował ze skoków. Szkolił jeźdźców i konie. Jego dwu- i czworonożni podopieczni startowali z sukcesami w poważnych konkursach w skokach i WKKW.



Podczas pracy w Wojskowej Szkole Jazdy, Janusz Komorowski na koszt wojska utrzymywał 2 własne konie. Przygotowywał je głównie dla odbiorców z Europy. Do wybitnych należały: Caribe - trafił do Szwajcarii, Boy Friend - Włochy, Orły, uważany za jednego z najlepszych koni Ameryki Południowej - Brazylia.Sam Janusz Komorowski uważał, że jego najlepszym koniem w Argentynie był wybitny skoczek Caribe. Jeździła na nim , Brazylijka Arline Givaudan i odnosiła sukcesy w Ameryce Południowej i Europie. Potem koń został sprzedany do Szwajcarii. Według p. Wandy Wąsowskiej Caribe był przez 
I pewien czas w stajni wybitnego brazylijskiego jeźdźca NelsonaPesoa.
H ' \

po lewej u góry: 
Argentyna, Buenos Aires. 
Caribe pod Arline 
Givaudan w skoku 
podczas zawodów; 
fot. Oscar Cornaz dla 
znanego magazynu 
"L'ANNÉE HIPPIQUE- 
PADDOCK,, wydawanego 
w Szwajcarii, 
w Lozannie;
kolekcja rodziny 
J. Komorowskiego.

1*

po lewej na dole: 
Francja, Nicea, 1969 r. 
Konkurs skoków 
o Wielką Nagrodę 
Francji (Grand Prix de 
France). Arline Givaudan 
na Caribe;
fot. Pierre Manciet, 
Nicea;
kolekcja rodziny 
J. Komorowskiego.

powyżej (od góry):
1969-1970. Janusz Komorowski w skoku na swoin 
prywatnym koniu Orły, którego przygotowywał 
do startów w konkursach wysokiej klasy. Jeden 
z ostatnich skoków;
z rodzinnego archiwum.

1969-1970. Orły podczas treningu. Koń trafił 
do Brazylii.

Jeden z prywatnych koni J. Komorowskiego, 
trenowany pod kątem WKKW, prawdopodobnie 
Boy Friend;
fot. KOSMOS FOTO, Sao Paulo;
kolekcja rodziny J. Komorowskiego.



P.Aecaanle z Argeatyaą pe 23 latach byłe tak saae wepaaiale, 
jak oały nńijpebyt. Przyjaolele urządzili «1 wielkie asade. Przy aa.e 

pełaieaych wlaea szklanioach wyełeezeae kalka eerdeczaych przecówloa 

Otrayaalea Złetą Odsaakę Jeździecką Saa Jer«eę aadawaaą dekretea 

paiistwewya, dyplea z pedziękewaniea za wepółpraoę,ed we jaka artea- 

tyha-iege z pedpisea prezdeata i kilkudziesięciu '»flcci2*’.

poniżej: Pożegnalne zdjęcia z oficerami.

Major janusz Komorowski 
z uczniami, współpracownikami 

i przyjaciółmi.

wszystkie zdjęcia na tej stronie: 
kolekcja rodziny 

J. Komorowskiego.

Wojskowa Szkoła Jazdy przy 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii 

w Campo de Mayo.

Janusz Komorowski i kpt.Jorge 
Alberto Curuchet Ragusin, który 

był komendantem szpitala 
weterynaryjnego 

w Campo de Mayo.

Ostatnie lata w Argentynie. 
1972 r. - pożegnanie z rodziną 

Fusco; 
fot. FOTOS CANDY, Moldes.

po prawej (od góry]:
Janusz Komorowski (gratuluje 

zawodnikowi) z ekipą Argentyny w Brazylii - dekoracja 
zwycięzców.

Powoli nadchodził czas pożegnań. Major Komorowski coraz gorzej znosił argentyńskie upały, a w Polsce czekała rodzina. W późniejszych rozmowach zawsze określał znajomych Argentyńczyków mianem przyjaciół. 1 tę przyjaźń widać na fotografiach, świadczą o niej dokumenty, które trafiły do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.



Palcat ofiarowany przez kolegów 
z wojskowego Wydziału Remontu 

i Weterynarii.

Palcat z emblematem Wojskowej 
Szkoły Jazdy w Campo de Mayo.

powyżej: 1972 r. Depesze od pułków kawalerii.

Oprócz wyrazów przyjaźni i szacunku, otrzymał wiele materialnych pamiątek. Prezentowane na tej stronie pochodzą ze zbiorów MŁiJ Oddz. MŁK.
po prawej [od góry): Proporczyk 

FEA [Federación Ecuestre 
Argentina - Argentyński Związek 

Jeździecki) z podpisami przyjaciół.

powyżej: Rysunek na pamiątkę treningów. Hiszpańskie słowa sugerujące wzmożoną 
uwagę przed skokiem i - po odmowie - polska „cholera” w wersji hiszpańskiej.

Jesieaii, 1972 r. wróciłeś aa stałe da Palcki-Osiadłem w Warszawie. 

Tu się ożeniłem i doczekrłen szczęśliwych zuiaa w moim kraju 

doczekałem Polski, w »brasie»której nałożyłeś w 1939 roku.

Dziś, pędz.to »pokajaj żywot kombata-.ta - emeryta, z wdzięczaoś- 

ain myślę o Arceatyaie, &T<ie daae mi była dobrze przeżyć trudae dla 

P»laków lata i częsta wracam wspaaaieaiami do Bueaos-Airea i blis

kiej menu sercu mojej drugiej »jozyzay.



Tak jak Janusz Komorowski nigdy nie zapomniał o Argentynie, tak argentyńscy przyjaciele nigdy nie zapomnieli o nim.
fé/éftedú/en/le c/e /a ^edeiación 'fée/tetAe ^^/ig entina Zj /> _ Z), * i ~ _
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powyżej: Serdeczny list i życzenia noworoczne dla Janusza Komorowskiego od Cariosa Delii [1923-2014] - prezesa FEA (Federación 
Ecuestre Argentina - Argentyński Związek Jeździecki); ze zbiorów MŁiJ Oddz. MŁK.

Obaenle tj w 1991 r. zawiadomiono mnie o awansie de stopnia pod-
pulkownika na podstanio uchwały estatales» Prezydenta ¿.zeezpeepelitej

Pelskiej aa Udzedźctwie.

Pesiada* następu ji-ce odznaczona:
1.Krzyż W: iecznych dwukrotnie jrzjzaaAj przez Łiia.Spra»/ ¿aje. w

Lend.. ile ar lec. 31208

2.Krzyź Kampanii Jraeniewej 1939 przyznany Jt. ar le<.3952

y w kraju r.DK 1301.3 Krzyż srebrny Orderu Vlrtuti Militar!

— ~T 4. , ,
P.Puik. Janusz Keaero./cif'/*32



I A ja mogę być dumna z tego, że znałam tego wspaniałego Człowieka, wielokrotnie z Nim rozmawiałam. Byłam też świadkiem spotkania Janusza Komorowskiego z Ludwikiem Ferensteinem. Obaj przez wiele lat byli w stopniu majora, obaj tuż przed śmiercią awansowali na stopień podpułkownika. Obaj byli uczniami CWK, zawodnikami, trenerami. Może dlatego ich rozmowa różniła się od innych. Miałam wrażenie, że razem z nimi przeniosłam się na chwilę do Grudziądza sprzed kilkudziesięciu lat. I bardzo cieszę się z tego, że mój ówczesny klub „Horyzont" uświetnił uroczystość wręczenia „Orden de Mayo” obecnością koni - niestety nie widać ich na zdjęciach.
Hanna Łysakowska

po prawej: 1992 r., Warszawa, Ambasada 
Argentyny. Uroczystość wręczenia Januszowi 

Komorowskiemu odznaczenia „Orden de Mayo", 
przyznawanego przez Republikę Argentyny 
ludziom, których działania przyczyniają się 

do postępu, dobrobytu, rozwoju kultury, 
porozumienia i solidarności międzynarodowej. 

Na wszystkich zdjęciach ppłk Janusz Komorowski 
i ambasador Argentyny - Nicolas Garcia Pinto. 

kolekcja rodziny J. Komorowskiego.



POLSKA EKIPA Z BERLINA
SKOKI PRZEZ PRZESZKODY

Wszystkie zdjęcia ze zbiorów MŁiJ Oddz. MŁK

Od czasów ukazania się „Jeźdźców olimpijskich” powstało wiele cennych opracowań. I „Jeźdźcy”, i inne publikacje nie wyczerpują tematu i wymagają stałego uzupełniania oraz korekt.Chcę tym razem pokazać mniej znane i niepublikowane zdjęcia zawodników: porucznika Michała Gutowskiego, rotmistrza Tadeusza Sokołowskiego, zawodnika rezerwowego Stanisława Czerniawskiego, a także szefa polskiej ekipy olimpijskiej pułkownika Tadeusza Komorowskiego oraz trenera skoczków - majora Adama Królikiewicza. Przybliżę także losy zawodników po Igrzyskach w Berlinie.Porucznikowi Januszowi Komorowskiemu, jedynemu Polakowi, który ukończył olimpijski konkurs, poświęcone są poprzednie rozdziały.W sierpniu 1935 r. czołówka polskich skoczków: por. Stanisław Czerniawski, mjr Zdzisław Dziadulski, por. Michał Gutowski, por. Janusz Komorowski i rtm. Stefan Starnawski otrzymuje nominacje olimpijskie. Od 1929 r. nie było w Polsce stałej, wyczynowej grupy jeździeckiej. Wybitni jeźdźcy kończyli kursy, pracowali jako instruktorzy w Grudziądzu, w pułkach, pełnili różne funkcje. Dopiero w grudniu 1935 r. Departament Kawalerii podjął decyzję o powołaniu Grupy Olimpijskiej. Kierował nią komendant CWK płk Tadeusz Komorowski, a dział skoków objął mjr Adam Królikiewicz. Do "kadry" powołano: por. Stanisława Czerniawskiego, mjr Zdzisława Dziadulskiego, por. Michała Gutowskiego, por. Janusza Komorowski, mjr Wilhelma Lewickiego i rtm. Tadeusza Sokołowskiego.Ostatecznie w skład reprezentacji skoczków weszli: por. Michał Gutowski por. Janusz Komorowski rtm. Tadeusz Sokołowski por. Stanisław Czerniawski - rezerwowyOstatnia decyzja dotyczyła zawodnika rezerwowego, a podjęta została zgodnie z rozkazem dziennym z dnia 29 lipca 1936 r. komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii płk. dypl. Józefa Mariana Smoleńskiego.
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ZAWODNIK

POR. MICHAŁ OUTOWSKI
(1910-2006), 17 P. UŁ.

Por. Michał Gutowski, choć związany rodzinnie i wojskowo z Wielkopolską (17 Pułk Ułanów Wielkopolskich stacjonował w Lesznie), był członkiem Hrubieszowskiego Klubu Jazdy, przewodniczył w nim Komisji Technicznej. '
Polaków niejednokrotnie prześladował pech. W niejednych igrzyskach startowali na rezerwowych koniach (Tośka, Klarys). Niejeden zawodnik musiał z występu olimpijskiego zrezygnować - choćby Zbigniew Ciesielski, który złamał nogę, a na jego koniu Tenor nieoczekiwanie pojechał Wojciech Mickunas. Mało brakowało, by w Berlinie nic wystartował Michał Gutowski.

po lewej (od góry):
Rajd konny Hrubieszów-Trzeszczany, maj 1936 r.
Zwycięski zespół: Irena Kostenicz, Anna Jurkowska, ppor. Jerzy Braun
2 p.s.k., Leon hr. Ledóchowski,
por. Michał Gutowski. Organizatorzy rajdu: Hrubieszowski Klub Jeździecki, 
2 Pułk Strzelców Konnych;
album rodziny Grotthus.

Zbiórka przed biegiem myśliwskim dla pań, okolice Hrubieszowa, wrzesień 
1938 r. Master Ksawery Węgliński (członek zarządu HKJ), kontrmaster 
Michał Gutowski, Jadwiga Grotthus na kl. Newa, Irena Kostenicz na Beju, 
J. Kochanowska na Toffi, Jadwiga Lechnicka na Szarotce;
album rodziny Grotthus.

1934-39. Wypadek Michała 
Gutowskiego podczas 

zawodów (opis J. Grotthus). 
Podobny „przygoda" omal nie 

pokrzyżowała olimpijskich 
planów. 3 stycznia 1936 r. 

Gutowski miał ciężki 
wypadek: złamane lewe udo, 
zgnieciona klatka piersiowa, 

pęknięcie czaszki - 3 miesiące 
w szpitalu, zwolniony na 

własną prośbę. Od połowy 
kwietnia uczestniczy 

w treningach; 
album rodziny Grotthus.
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W Berlinie jechał pierwszy z Polaków. Trener Adam Królikiewicz powiedział, że nie ma pomysłu na ten parkur. Po przejeździe Japończyka, który „rozbudował” cały tor przeszkód, powiedział, żeby jechać wolno i tak też uczynił Gutowski. Najgorzej wyglądała kombinacja: 12A - stacjonata, potem na 1 foulee 12B - okser nad suchym rowem i na 2 foulee 12C - rów i płot za nim. Do tej kombinacji Warszawianka „płynęła" nad przeszkodami. Klacz skoczyła czysto 12A. Katastrofa nastąpiła na 12B - wpadła jedną nogą do suchego rowu i... rozpacz, kontuzja! Błąd na 12C, a 13 już nie skoczyła. Faktycznie - młoda Warszawianka nie skakała rowów. Ale po treningu w Lesznie (co rów, to kostka cukru) nie miała już z nimi kłopotów. Niechęć do rowów wróciła po Nicei, gdzie Czerniawski miał na niej upadek na rowie. Jednak z Gutowskim na grzbiecie nigdy nie stanęła przed przeszkodą. Warszawianka szła do tego momentu tak dobrze, że Gutowskiemu przyszły do głowy najczarniejsze myśli z samobójstwem włącznie. Świetnie skakał pod nim Dion Czerniawskiego. Królikiewicz pytał go czy na nim nie pojedzie. Powinien, ale odmówił.Z Warszawianką rozstałem się po bitwie o Walewice, w Kampanii Wrześniowej. 
Tam zostałem ranny, a klacz poszła z pułkiem do Warszawy, gdzie dostała się 
do niewoli. Niemcy zabrali ją do jednej ze swoich stadnin, gdzie urodziła cztery bardzo 
udane źrebaki. Widziałem je na własne oczy, bo gdy stałem w Niemczech Zachodnich jako 
pancerniak, odebrałem Warszawiankę wraz z przychówkiem z rąk majora Harlanda, szefa 
misji ds. rewindykacji polskich koni z Niemiec. Była przecież moją własnością. Wtedy 
myślałem jeszcze o powrocie do Polski, odrzuciłem więc korzystną ofertę sprzedaży klaczy 
do Belgii. Sytuacja polityczna zmusiła mnie do pozostania na Zachodzie. Ofiarowałem więc 
Warszawiankę polskim stadninom pod warunkiem dożywocia. Siwa wróciła do Polski 
i w stadninie w Racocie dożyła sędziwego wieku.
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Zdjęcia prezentujące dwie siwe klacze pochodzą z albumu „Międzynarodowi artyści w jeździe przez przeszkody w czasie od 1929 r. do 1939 r." z dedykacją: Jednemu z tych z wdzięcznością ofiaruje Clemens Nagel, Dornholz, 15 kwietnia 1947 r. Fotografie zebrał i podpisał Clemens Nagel i jeden z egzemplarzy, ofiarował Michałowi Gutowskiemu, a Generał przekazał go do zbiorów MŁiJ.Baron Clemens von Nagel, miłośnik koni, przyjaciel Polski, polskich hodowców i polskich koni, właściciel słynnej stadniny Vornholz, która wyhodowała wiele wybitnych koni sportowych, zachwycał się Warszawianką podczas berlińskich igrzysk. Klacz była córką og. Rittersporn xx. Podczas II wojny światowej Nagel był komendantem stadniny w Racocie, poznał dobrze polską hodowlę. Zrobił wiele dobrego dla pracowników stadniny, Polaków i polskich koni, znajdujących się później na terenie Niemiec.

poniżej: Lata 30. XX w. Mylone często, siwe klacze Michała Gutowskiego: drobna Hanum z ciemniejszym ogonem i potężna Warszawianka I 
z jasną nasadą ogona. Ten błąd popełnił nawet prof. Witold Pruski. Zdjęcia pochodzą z albumu opracowanego przez Clemensa Nagła, 
a ooświeconeao nailenszvm ieżdżcom euroneiskich hinndrnmńw w okrpsip nrzpdwnipnnym



Ojcem Ramzesa xo - jak Warszawianki - był Rittersporn, którego zalety dostrzegał Nagel. Ogier był „wyrazem wdzięczności Polaków dla Niemca". Ramzes został założycielem sławnej niemieckiej linii koni sportowych „R”.Po jego uśpieniu baron rozesłał do hodowców całego świata informację:
Opuścił ten świat w 30. roku życia ogier RAMZES [po Rittersporn xx -Jordi 
po Schagya x-3) hodowli p. Marii Plater-Zyberk w Wojcieszkowie (Polska), 
jedno z wielkich i niepowtarzalnych zjawisk rodzaju końskiego. Opłakujemy 
go jak dobrego i szlachetnego przyjaciela. Wielu, którzy podziwiali Ramzesa 
i jego potomstwo, będzie pamiętało o nim ze smutkiem i wdzięcznością.

W1939 roku rtm. Michał Gutowski dowodził 1 szwadronem 17 p.uł. 5-12 września 1939 brał udział w bitwie pod Kutnem - Walewicami, gdzie kawaleria zatrzymała niemiecki atak. W planach był szturm na most na Bzurze, ale polska konnica zrobiła na wrogu takie wrażenie, że zmotoryzowani Niemcy uciekli. Zostaje ranny. Od 17 września z resztkami Pom. Bryg. Kawalerii przedziera się przez Puszczę Kampinoską, Wisłę koło Góry Kalwarii i marsz na południe. Dnia 19 października na Lubelszczyźnie zdejmuje mundur i chowa go wraz z bronią. Na początku grudnia jest w organizacji gen. Karaszewicza- Tokarzewskiego. Aresztowany i skazany na rozstrzelanie. Niemiecki dowódca - kawalerzysta zmienia rozkaz na zwolnienie z aresztu.
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Do marca 1940 r. w Warszawie - organizacja „Muszkieterowie". Jako kurier przechodzi na Słowację, Węgry. W kwietniu z raportem do Francji. W czerwcu - przydział do 10 p.s.k. Ewakuacja do Anglii i Szkocji. Szkolenie w 1 Dywizji Pancernej. W 1944 r. lądowanie w Normandii (d-ca szwadronu pancernego), bitwa normandzka (kocioł Falaise). Jako z-ca dow. pułku pościg przez Francję, Belgię do Holandii. Udział we wszystkich walkach Dywizji. Do kwietnia 1945 r. postój i dozór rzeki Mozela. Mianowanie na dowódcę 2 Pułku Pancernego. Dowodzenie oddziałem specjalnym w marszu do Wilhelmshaven. Po zakończeniu wojny okupacja Niemiec do 1947. W1948 roku ewakuacja do Anglii i wyjazd do Kanady.Trener - najpierw jeźdźców wojskowych, potem cywilnych ekip skoczków i WKKW. Szkolił także jeźdźców w USA. Wprowadzał za oceanem nowoczesną, naturalną szkołę jazdy. Trener kanadyjskiej reprezentacji olimpijskiej. Na 10 w Meksyku, w 1968 r. zespołowo złoty medal w skokach przez przeszkody. Potem własny ośrodek jeździecki. W 1986 r. awans na pułkownika, a w 1999 r. na generała brygady w stanie spoczynku. Do Polski wraca w 2000 r., jest trenerem, pomaga polskim zawodnikom prowadząc szkolenia, konsultacje. Wielokrotnie odznaczany, w tym Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari i francuskim Orderem Legii Honorowej.Zmarł w 2006 r., pochowany jest na warszawskich Powązkach Wojskowych.
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ZAWODNIK

RTM. TADEUSZ SOKOŁOWSKI
(1905-1943), I P.SZW.

Tadeusz Sokołowski przeszedł szkolenie instruktorskie podczas IX Kursu Instruktorów Jazdy Konnej 15.10.1931-15.08.1932 oraz II Wyższego Kursu Instruktorów Jazdy Konnej 15.10.1932- 12.08.1933. Każdy etap szkolenia obejmował, obok wykładów z teorii jazdy, 1025 godz. jazdy konnej.
Wiele starych zdjęć, pochodzących często z rodzinnych albumów, nie jest dobrej jakości. Niełatwo rozpoznać na nich konkretnych ludzi i konie. Szwoleżerska czapka (okrągła) pomaga wyłowić spośród kolegów ułanów i strzelców konnych por. Sokołowskiego.

powyżej: 
Grudziądz, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, 1933 r. 

Por. Tadeusz Sokołowski na kl. Wróżka.
Czas trwania III WKIJK; 

album rodziny Nieniewskich.

poniżej: Grudziądz, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, 1933 r.
Konno: 1. por. Janusz Komorowski, 2. kpt. Winchester (USA), 5. por. Kazimierz Nieniewsk 
6. por. Tadeusz Sokołowski;
pieszo: 2. lub 4. Zofia Antoniewicz zd. Brengosz, 3. mjr Michał Antoniewicz,
5. rtm. Kazimierz Szosland;
album rodziny Nieniewskich.
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W północnej połowie Polski istniało kilka ośrodków sportu konnego. Najsilniejszy to oczywiście grudziądzka Szkoła, najdłużej działająca pod nazwą Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Duże zawody organizował Komitet Targów Końskich w Gnieźnie podczas kwietniowego jarmarku na św. Wojciecha. Podczas konkursów oficerowie występowali w różnych barwach. W zawodach międzynarodowych reprezentowali Polskę. W zawodach wojskowych - swoje jednostki. W konkursach otwartych najczęściej reprezentowali kluby - czasem były to kluby przy pułkach lub innych jednostkach. Na przykład w spisie towarzystw i klubów zrzeszonych w PZJ w 1934 r. figuruje Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni i Rozwoju Sportu Jeździeckiego Oficerów K.O.P. Zdarzało się także, że jeźdźcy wojskowi reprezentowali kluby i towarzystwa regionalne. Tak było np. na zawodach w Gnieźnie w 1933 r.

poniżej: Grudziądz, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, 1933 r., trening; album rodziny Nieniewskich.
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powyżej: Gniezno, 1933 r., zespół Pomorskiego 
Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w 

Grudziqdzu. 1 miejsce w konkursie Zespołów 
Klubowych o nagrodę Miasta i Powiatu: 
por. Tadeusz Sokołowski na kl. Wróżka, por. Henryk 
Gqsecki na kl. Wenecja, por. Jan Mossakowski 
na wał. Orzech, por. Kazimierz Nieniewski 
na wał. Sawannah vel Savannah; zdjęcie górne - 
album rodziny Nieniewskich, zdjęcie dolne - 
fot. Wiktor Nowicki, Gniezno.

Ujeżdżenie nie było mocną stroną Polaków. Przed II wojną światową nie mieliśmy ani jednego zawodnika na poziomie olimpijskim. Pierwsze Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu zorganizowano rok później (1932 r.) niż w skokach i WKKW. Większość zawodników, którzy startowali w konkursach ujeżdżenia, specjalizowała się we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Jednym z wyjątków był Tadeusz Sokołowski - skoczek odnoszący sukcesy także na czworoboku.
Uczestnik konkursu skoków podczas igrzysk olimpijskich w 1936 r. w Berlinie. Startował na koniu Zbieg II, nie ukończył, dotarł do 13 przeszkody. Według Michała Gutowskiego rywalizację zakończył na przeszkodzie 12ABC - tej samej, co on.Polacy wiedzieli już o sukcesie w WKKW. Stadion był ogromny, wypełniony kibicami, parkur trudny, ustawiony pod niemieckie konie o wielkiej potędze. Dwadzieścia przeszkód stoi ciasno, na krętej trasie (130-160 cm wys., dwa rowy 5 i 3 m). Ustawienie jest nietypowe, trzeba jechać wolno, czego nie lubią polskie konie. Nie przepadają też za szeregami szerokich okserów i przeszkodami wodnymi.Na 54 startujących do końcowych celowników dobrnęło 38, w tym 14 miało przekroczony czas. Według Gustava Rau'a Warszawianka i Zbieg nie ukończyły parkuru z powodu błędów zawodników, według nich złe były dyspozycje trenera.

poniżej: Grudzigdz, 1933 r., Konkursy hipiczne. Z prawej: gratulacje dla por. Tadeusza Sokołowskiego po konkursie ujeżdżenia; album rodziny Nieniewskich.



Tadeusz Sokołowski brał udział w III powstaniu śląskim (1921).Po kampanii wrześniowej (m.in. pierwsza bitwa tomaszowska), 3 października 1939 r. przeszedł granicę polsko-węgierską. Przez Jugosławię i Włochy dotarł do Francji. W Granville ukończył kurs szyfrowy i przeciwpancerny. Po kapitulacji Francji 23 czerwca 1940 r. ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Pełnił służbę m.in. w grupie płk. Stanisława Sosabowskiego i w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej gen. Stanisława Maczka. Zgłosił się do służby w kraju, przeszedł szkolenie konspiracyjne ze specjalnością dywersji i 29 listopada 1941 r. przybrał pseudonimy: Trop i Zator oraz nazwisko Tadeusz Serafin.

Zbieg II - gniado-dereszowaty wałach, szerzej przedstawiony jest w rozdziale o Januszu Komorowskim. Według Michała Gutowskiego nigdy nie odmówił skoku. Gustav Rau pisał o nim: 
"...niezdecydowany typ, ale muskularny 
i z nadzwyczajnymi zdolnościami do skoków. (...) 
To również koń z klasą, po którym należałoby się 
spodziewać szczególnie dobrych wyników, a tym 
razem należy do przegranych. Broni się przed 
wodzami, nierówno podchodzi do przeszkody, 
popełnia błędy, zatrzymuje się przed przeszkodami, 
co go prawdopodobnie zupełnie zbiło z tropu."Razem z innymi końmi sportowymi z Grudziądza poszedł w przededniu wojny do Garwolina. Wszystkie spaliły się niedaleko Góry Kalwarii, w szopie zbombardowanej przez Niemców.

W nocy z 30 na 31 marca 1942 r. wykonał skok z samolotu niedaleko Baryczy. Już jako major otrzymał przydział na IV Odcinek „Wachlarza” (kryptonim wydzielonej organizacji dywersyjnej ZWZ i AK), jako zastępca dowódcy. Od końca sierpnia 1942 był dowódcą Odcinka. Jedną z akcji dywersyjnych przeprowadzonych przez niego było wysadzenie 6 czerwca 1942 r. lokomotywy koło Mińska. Stale był w ruchu między Baranowiczami, Lidą a Warszawą. Zaktywizował działania dywersyjne w Słucku, Bobrujsku, Mohylewie, Orszy i Połocku.W wyniku załamania się jego podkomendnego aresztowanego przez Niemców, na początku grudnia 1942 r. Sokołowskiego wraz z innymi cichociemnymi aresztowało Gestapo. Po nieudanej próbie odbicia z więzienia mińskiego został zamordowany w nocy z 6 na 7 lutego 1943 r.Odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl., Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.
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ZAWODNIK REZERWOWY

POR. STANISŁAW CZERNIAWSKI
(1905-1939), 17 P.UŁ.

Stanisław Czerniawski przerwał naukę i w marcu 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej (odznaczony Krzyżem Walecznych).We wrześniu 1921 r. wstąpił do Korpusu Kadetów we Lwowie, w czerwcu 1925 uzyskał świadectwo dojrzałości i stopień kaprala podchorążego. Kontynuował naukę w Oficerskiej Szkole Kawalerii w Grudziądzu. W 1927 r. otrzymał nominację na podporucznika i przydział do 17 p.uł. W marcu 1937 r. awansowany do stopnia rotmistrza. Ukończył VIII Kurs Instruktorów Jazdy Konnej 01.02.1931 -01.08.1931 i II Wyższy Kurs Instruktorów Jazdy Konnej 15.10.1931-15.08.1932. W tym okresie zaczęła się jego jeździecka kariera sportowa. Reprezentował swój pułk. Leszczyński Klub Jazdy Konnej, Polskę. Grał także w polo.Podczas szkolenia w grudziądzkiej Alma Mater niewiele było wolnych chwil. Odpoczywających oficerów można było spotkać w krótkich przerwach między wykładami, treningami, zawodami, w święta.

7 na

poniżej po lewej: Grudziądz, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, 1933 r. Na zdjęciu: por. Antoni Żelewski 8 p.uł., por. Janusz Komorowski 
1 p.uł., rtm. Mikołaj Mitraszewski 17p.uł., por. Stanisław Czerniawski 17p.uł.; album rodziny Nieniewskich.
poniżej po prawej: Grudziądz, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Uczestnicy IX Kursu Instruktorów Jazdy Konnej 
15.10.1931-15.08.1932: por. Antoni Żelewski 8 p.uł., por. Stanisław Czerniawski 17 p.uł., por. Janusz Komorowski 1 
Grupie Olimpijskiej przed - ---------- p.uł. Wszyscy w

W 1933 r. w zawodach o Mistrzostwo Armii 17 Pułku Ułanów z Czerniawskim w składzie zdobywa tytuł wicemistrzowski, w 1934 i 1935 mistrzostwo.W 1933 i 1934 r. zwycięża z drużyną w konkursie o Puchar Narodów w Rydze.W 1934 r. zostaje wicemistrzem Polski w ujeżdżeniu (Walny), a w 1935 r. zajmuje trzecie miejsce Mistrzostwach Polski w skokach przez przeszkody (Dion).W 1936 r. II miejsce w Pucharze Narodów w Berlinie i III miejsce w Warszawie.Od grudnia 1935 r. uczestniczy w przygotowaniach olimpijskich. Rozkazami z końca lipca powołany do reprezentacji olimpijskiej (zawodnik rezerwowy).W Grupie Sportu Konnego przy CWK, powołanej w 1937 r. z myślą o 10 w Helsinkach.jego podstawowym koniem był Dion (przygotowywany do 10 w Berlinie), dosiadał także Warszawianki Gutowskiego, Miss Poland, Walnego, Łuszera.
W momencie wybuchu wojny był rotmistrzem 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego, dowodził 3 szwadronem. Poległ w nocy z 10 na 11 września w czasie bitwy nad Bzurą, w walkach pod Walewicami. Spoczywa w kwaterze wojennej na cmentarzu w Bielawach. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari i po raz drugi Krzyżem Walecznych.Żył 34 lata, przez 20 (1919-1939) pełnił służbę wojskową.

u góry: Warszawa, hipodrom w Łazienkach Królewskich, 
Międzynarodowe i Krajowe Konkursy Hipiczne, 1931 r. 
Por. Stanisław Czerniawski 17 p.u. w skoku na wał. Skok o krok 
(hod. J. Czapski, Modrzę, właściciel ppor. Walicki).; album rodziny 
Leskich 
poniżej: Międzynarodowe konkursy w Rydze (Łotwa), 1935. 
Ekipa Polski, od prawej: por. Janusz Komorowski, por. Jan 
Mossakowski, por. Stanisław Czerniawski, kpt. Wojciech 
Biliński, mjr Wilhelm Lewicki. Szefem ekipy był mjr Michał 
Antoniewicz; kolekcja rodzinyJ. Komorowskiego. 4-



ZAWODNIK REZERWOWY

POR. STANISŁAW CZERNIAWSKI
(1905-1939), 17 P.UŁ.

Stanisław Czerniawski przerwał naukę i w marcu 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej (odznaczony Krzyżem Walecznych).We wrześniu 1921 r. wstąpił do Korpusu Kadetów we Lwowie, w czerwcu 1925 uzyskał świadectwo dojrzałości i stopień kaprala podchorążego. Kontynuował naukę w Oficerskiej Szkole Kawalerii w Grudziądzu. W 1927 r. otrzymał nominację na podporucznika i przydział do 17 p.uł. W marcu 1937 r. awansowany do stopnia rotmistrza. Ukończył VIII Kurs Instruktorów Jazdy Konnej 01.02.1931 -01.08.1931 i II Wyższy Kurs Instruktorów Jazdy Konnej 15.10.1931-15.08.1932. W tym okresie zaczęła się jego jeździecka kariera sportowa. Reprezentował swój pułk. Leszczyński Klub Jazdy Konnej, Polskę. Grał także w polo.Podczas szkolenia w grudziądzkiej Alma Mater niewiele było wolnych chwil. Odpoczywających oficerów można było spotkać w krótkich przerwach między wykładami, treningami, zawodami, w święta.

7 na

poniżej po lewej: Grudziądz, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, 1933 r. Na zdjęciu: por. Antoni Żelewski 8 p.uł., por. Janusz Komorowski 
1 p.uł., rtm. Mikołaj Mitraszewski 17p.uł., por. Stanisław Czerniawski 17p.uł.; album rodziny Nieniewskich.
poniżej po prawej: Grudziądz, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Uczestnicy IX Kursu Instruktorów Jazdy Konnej 
15.10.1931-15.08.1932: por. Antoni Żelewski 8 p.uł., por. Stanisław Czerniawski 17 p.uł., por. Janusz Komorowski 1 
Grupie Olimpijskiej przed - ---------- p.uł. Wszyscy w

W 1933 r. w zawodach o Mistrzostwo Armii 17 Pułku Ułanów z Czerniawskim w składzie zdobywa tytuł wicemistrzowski, w 1934 i 1935 mistrzostwo.W 1933 i 1934 r. zwycięża z drużyną w konkursie o Puchar Narodów w Rydze.W 1934 r. zostaje wicemistrzem Polski w ujeżdżeniu (Walny), a w 1935 r. zajmuje trzecie miejsce Mistrzostwach Polski w skokach przez przeszkody (Dion).W 1936 r. II miejsce w Pucharze Narodów w Berlinie i III miejsce w Warszawie.Od grudnia 1935 r. uczestniczy w przygotowaniach olimpijskich. Rozkazami z końca lipca powołany do reprezentacji olimpijskiej (zawodnik rezerwowy).W Grupie Sportu Konnego przy CWK, powołanej w 1937 r. z myślą o 10 w Helsinkach.jego podstawowym koniem był Dion (przygotowywany do 10 w Berlinie), dosiadał także Warszawianki Gutowskiego, Miss Poland, Walnego, Łuszera.
W momencie wybuchu wojny był rotmistrzem 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego, dowodził 3 szwadronem. Poległ w nocy z 10 na 11 września w czasie bitwy nad Bzurą, w walkach pod Walewicami. Spoczywa w kwaterze wojennej na cmentarzu w Bielawach. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari i po raz drugi Krzyżem Walecznych.Żył 34 lata, przez 20 (1919-1939) pełnił służbę wojskową.
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SZEF POLSKIE] EKIPY:

PŁK. TADEUSZ KpMOROWSKI
(1895-1966). DOW. 9 P. UŁ.

po lewej:
Zamek w Świrzu położonym na południowy wchód 
od Lwowa), październik 1931 r.
Majątek rodziny Lamezan-Salins, w 1931 r. należał 
do Tadeusza Komorowskiego i jego żony Ireny 
z domu Lamezan.
Od lewej:
1. Anna Leska (1910-1998),
3. ppłk Tadeusz Komorowski, późniejszy 
gen. dyw. „Bór", dowódca AK i powstania 
warszawskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie,
4. Irena z Lamezanów Komorowska 
(1904-1968, dziedziczka Świrza); 
album rodziny Leskich.

Więcej informacji o Tadeuszu Komorowskim znajdzie się w jednej z kolejnych części, poświęconej igrzyskom olimpijskim w Paryżu 1924, w których startował w roli zawodnika we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.



TRENER SKOCZKÓW

MJRĄDAM KRÓLIKIEWICZ
(1894-1966). 1 P.SZW., SZEF EKWITACJI CWK

powyżej: Ostrowiec k. Wołomina, 
Majątek Słaboszewiczów, 1930. 
Bieg myśliwski.
Rtm. Adam Królikiewicz w skoku na kl. Betka; 
album rodziny Leskich.

Więcej informacji o Adamie Królikiewiczu znajdzie się w jednej z kolejnych części, poświęconej igrzyskom olimpijskim w Paryżu 1924, w których startował w roli zawodnika w skokach przez przeszkody. Na koniu Picador zdobył brązowy medal - pierwszy indywidualny medal olimpijski dla Polski.
Hanna Łysakowska



Zdjęcia na okładce:(przód) Grudziądz, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, 1933. Por. Janusz Komorowski w skokuna wał. Zbieg II;ze zbiorów MŁiJ Oddz. MŁK, album rodziny Nieniewskich.(tył) Ryga, 1936, Międzynarodowe Zawody Hippiczne. Polski zespół z mjr. Adamem Królikiewiczem na czele.Od lewej: rtm. Seweryn Kulesza (bokiem), rtm. Tadeusz Sokołowski, por. Stanisław Czerniawski, por. Janusz Komorowskii por. Michał Gutowski; ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Użyte skróty:AK - Armia KrajowaCWK - Centrum Wyszkolenia KawaleriiDAK - Dywizjon Artylerii KonnejK.O.P. - Korpus Ochrony PograniczaKIJK - Kurs Instruktorów Jazdy KonnejMŁiJ - Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa MŁK - Muzeum Łazienki KrólewskieNAC - Narodowe Archiwum Cyfrowe p.s.k. - pułk strzelców konnych p.szw. - płk szwoleżerów p.uł. - pułk ułanówPZJ - Polski Związek JeździeckiWKIJK - Wyższy Kurs Instruktorów Jazdy KonnejWKKW - Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego ZWZ - Związek Walki Zbrojnej




