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Warszawa, Hipodrom w Łazienkach Królewskich, Międzynarodowe Konkursy Hipiczne, 1931 rok. Por. Henryk Roycewicz w skoku na klaczy The Hoop. 
album rodziny Leskich
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Berlin, 1 sierpnia 1936 roku. Fotografia stadionu olimpijskiego wykonana w dniu otwarcia olimpiady ze sterowca Hindenburg. 
fot. ze zbiorów NAC



WSTĘPTo nie były zwyczajne Letnie Igrzyska Olimpijskie. Światowa opinia publiczna protestowała, ale mimo kilku dobrych kontr kandydatur MK01 wybrał Berlin na arenę olimpijskich zmagań. Wcześniej władze III Rzeszy nazywały igrzyska wymysłem Żydów i masonów. Jednak już w 1933 roku Hitler podjął decyzję o zbudowaniu nowego stadionu olimpijskiego, który miał być elementem propagandowym, podkreślającym wielkość Niemiec. Część państw rozważała bojkot. Sytuację świetnie opisał Guy Walters w przetłumaczonej na język polski książce Igrzyska w Berlinie. Jak Hitler ukradł olimpijski sen. Walters uważa, że za zrobienie z największego święta sportu machiny propagującej nazizm odpowiedzialni są także działacze ruchu olimpijskiego, a sportowcy stali się pionkami w grze Hitlera. Warto przeczytać tę książkę przed zbliżającymi się igrzyskami w Pekinie.Wszystko miało być najlepsze, największe i najbardziej nowoczesne. Przyjechała rekordowa liczba zawodników reprezentujących rekordową liczbę krajów, najliczniejsza była oczywiście ekipa niemiecka. Poszerzono program o nowe dyscypliny. Radio transmitowało przebieg zawodów do 53 państw, prowadzono transmisję telewizyjną.Niemcy mieli wygrać wszystko. Pokonali nawet najsilniejszą dotąd reprezentację USA. Reżyserka Leni Riefenstahl, dysponując nieograniczonymi środkami, nakręciła nowatorski film o igrzyskach, który przeszedł do historii. Jednak nawet ona nie mogła nie podziwiać wyczynów młodego, czarnoskórego Amerykanina Jessego Owensa - lekkoatlety, który zdobył cztery złote medale bijąc rekordy świata. W tych warunkach walka polskich wukakawistów o złoto nabiera dodatkowego wymiaru.Spotkanie, którego efektem jest ta książeczka odbyło się w roku, w którym przypadała 90. rocznica powstania Polskiego Związku Jeździeckiego i w rok po 60. rocznicy wznowienia jego działalności po II wojnie światowej. Dlatego warto przypomnieć sylwetkę rtm. Leona Kona - wybitnego szkoleniowca, dwukrotnego założyciela PZJ, który przyczynił się do niejednego sukcesu polskich jeźdźców. Hanna Łysakowska



Berlin, lipiec 1936. Rzeźba jeźdźca przed wejściem na teren Reichssportfeld. 
fot. ze zbiorów NAC



Nie Tylko igrzyska
CZYLI HISTORIE SREBRNYCH MEDALISTÓW Z BERLINA



ZAWODNIK:

rtm. Zdzisław Szczęsny Gozdawa-Kawecki
(1902-1940), KOŃ BAMBINO, XVIII MIEJSCE

I

Warszawa, hipodrom w Łazienkach, czerwiec 1930. Międzynarodowe Konkursy Hipiczne. Por. Zdzisław Kawecki, Wanda Czajkowska, Janina Słaboszewicz, Lila Czajkowska. 
album rodziny Leskich

Urodził się w Husiatynie (na pd.-wsch. od Tarnopola). W rodzinnych źródłach używany jest wariant drugiego imienia: Feliks. Miał pięcioro rodzeństwa.Mama Jadwiga zd. Gańczakowska (1874-1964). Ojciec Stanisław (1862-1934). W rodzinnym domu poznawał historię, tradycje kresowych majątków, uczył się jazdy konnej. Ojciec Zdzisława uczestniczył w lokalnym życiu, czynnie działał w prywatnym husiatyńskim gimnazjum, do którego uczęszczał syn. Prenumerował lwowską prasę i do redakcji wysyłał trafne rozwiązania łamigłówek.Przyszły oficer i wyczynowy jeździec do roku 1918 uczył się także w gimnazjach we Wiedniu i Kołomyi. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1921 roku w Stanisławowie. Jednak w międzyczasie wybuchła wojna. Jak duża część jego rówieśników, w 1918 roku wstąpił do POW i brał udział w walkach z Ukraińcami. W 1919 roku ochotniczo wstąpił do 6 p.uł. i dostał się do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie, a w 1920 roku trafił do Szkoły Jazdy w Przemyślu. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej (1920-1921) jako dowódca plutonu w 18 p.uł. Awans na podporucznika otrzymał w listopadzie 1920 roku, na porucznika w 1923 roku.W latach 1925-1926 pełnił służbę w 26 p.uł. przydzielony do szwadronu KOP w Baranowiczach (dowódca plutonu), a w 1927 roku w 10 p.s.k. wŁańcucie (także dowódca plutonu).Intensywne życie zwolniło, gdy pojawiło się podejrzenie zachorowania na gruźlicę. Kawecki leczył się w sanatorium PCK w Zakopanem, odpoczywał.

17 -----B
■

Grudziądz, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, 1930 rok. Por. Zdzisław Kawecki (10 p.s.k.) na kl. Ostryga. Zawodnik ze srebrnym pucharem za zwycięstwo w Konkursie im. Prezydenta RP podczas konkursów w Grudziądzu. Na Ostrydze wygrał też Czempionat Konia w Warszawie. 
album rodziny Nieniewskich



Po leczeniu trafił do Centrum Wyszkolenia Kawalerii. W1930 roku ukończył Kurs Instruktorów Jazdy Konnej, a w 1931 roku Wyższy KIJK. Dużo startował, specjalizując się niemal od początku w konkursach myśliwskich, jeździe terenowej, WKKW, stąd brak startów w Pucharze Narodów. Sukcesy odnosił jednak także w skokach i ujeżdżeniu.W 1930 roku w barwach 10 p.s.k. na kl. Ostryga zdobył w Grudziądzu srebrny puchar za zwycięstwo w Konkursie im. Prezydenta RP. W 1930 roku w Warszawie wygrał na Ostrydze Czempionat Konia. W 1931 roku zwyciężył w Grudziądzu konkurs skoków na koniu Partyzant. W 1935 roku podczas Centralnych Zawodów Konnych zajął na koniu Buk drugą lokatę w konkursie ujeżdżenia. Powtórzył ten sukces w 1939 roku.W 1934 roku przydzielony do 23 p.uł., pełnił w nim funkcję adiutanta pułku. Więcej jednak czasu spędzał w CWK, gdzie do 1938 roku był etatowym instruktorem jazdy konnej.Podczas Międzynarodowych Konkursów Hipicznych w Warszawie w 1937 roku srebrni medaliści z Berlina, w tym Kawecki, odebrali z rąk gen. Juliusz Rómmla Złote Polskie Odznaki Jeździeckie PZJ.

Opinie:Komendant CWK płk Zygmunt Podhorski: 
Jako instruktor jazdy konnej posiada pełne 
wyrobienie teoretyczne 
i praktyczne oraz dużą umiejętność 
nauczania (...) jest bardzo dobrym oficerem 
jako wychowawca, instruktor i dowódca.Główny instruktor jazdy konnej mjr. Michał Antoniewicz: Jeździec bardzo 
dobry. Wartość zawodnika duża. Bardzo 
ambitny i obowiązkowy.

II



Igrzyska olimpijskie Berlin 1936Wzrost 171 cm, waga 70 kg, najmłodszy z Polaków - 34 lata.Do rozgrywki przystąpiło 50 par, w tym 14 pełnych, 3-osobowych zespołów. Po ujeżdżeniu rotmistrz Kawecki zajmował XV lokatę (-127,7 pkt.). Prowadzili Holendrzy, Polska była piąta, faworyzowani Niemcy zajmowali miejsce szóste, stawkę zamykały ekipy Wielkiej Brytanii i Czechosłowacji.Podczas steepla Bambino skaleczył piętkę i zaczął kuleć. Kawecki jechał dalej, koń znów zaczął iść równo. Zyskali +18 pkt. za czas. Drogi i ścieżki oraz odcinek kontrolny - bez punktów karnych. Podczas upadku w krosie na „23” Kawecki złamał dwa żebra. Mimo bólu kontynuował przebieg. Po kolejnym upadku na ostatniej przeszkodzie „35” minął celownik prawie nieprzytomny, na zranionym koniu. Wcześniej zatrzymał się myśląc, że już osiągnął metę. Po tej próbie uplasował się na XVII pozycji, ale uratował losy drużyny. Za błędy, upadki konia i jeźdźca -160 pkt. i + 9 pkt. za czas. Łącznie w próbie wytrzymałości -133 pkt.Polska była na trzecim miejscu, za Niemcami i Bułgarią. Za nami jeszcze tylko dwie ekipy - Wielka Brytania i Czechosłowacja - obie z ogromnymi stratami spowodowanymi przez ucieczki koni i długi czas potrzebny do ich złapania.Nad koniem pracował z luzakami całą noc, by przywrócić mu kondycję i zagoić ranę na nodze. Konkurs skoków ukończył z 40 pkt. karnymi (wyłamanie i przegalopowany rów). Odpadła ekipa Bułgarii, ponieważ mjr Teodor Semoff na Lowaku pomylił trasę na parkurze i został zdyskwalifikowany.Zwycięstwo Niemców było w rękach por. Konrada von Wangenheima i nogach jego wierzchowca - Kurfürsta xx, czyli poobijanego po próbie terenowej konia oraz jeźdźca ze złamanym obojczykiem i ręką na temblaku. Przed konkursem skoków temblak zdjęto, a rękę mocno zabandażowano. Trasa była kręta, przeszkody niezbyt wysokie. Po jednym ze skoków (przeszkoda nr 4 i 7, tzw. cielętnik) należało się zatrzymać, zawrócić i wyskoczyć. Najpierw jechało się dwie przeszkody („3" i „4") oddalone o 18 m. Po pokonaniu przeszkód „5" i „6" należało ponownie najechać na czwórkę, która była także siódemką, zatrzymać się wewnątrz ogrodzenia otaczającego trójkę i czwórkę-siódemkę, zawrócić, wyskoczyć przez czwórkę-siódemkę, pokonać piątkę- ósemkę (mur) także w przeciwnym kierunku i jechać dalej do dziewiątki. Podczas zawracania w „cielętniku” koń się poślizgnął i przewrócił burząc barierki. Być może przygniótł także zawodnika. Leżeli obaj, jeździec zaczął się podnosić, koń nie. W końcu Kurfürst także wstał, a Niemiec dostał się na jego grzbiet i ukończył próbę. Niektórzy komentatorzy mówią, że para ta powinna być zdyskwalifikowana.
Kawecki i Bambino ostatecznie mieli -300,7 pkt., zajęli XVIII miejsce indywidualnie oraz II miejsce 
i srebro zespołowo.Medale wręczono wieczorem, przed uroczystością zamknięcia Igrzysk.Po zakończeniu igrzysk Najwyższy Sąd Rozjemczy MK01 rozpatrzył pozytywnie protest Czechosłowacji dotyczący jazdy Kaweckiego na parkurze („pomiędzy 10 i 11 przeszkodą nie jedzie wyznaczoną trasą”) i odebrał Polsce srebrny medal. Jednak w grudniu 1936 roku Międzynarodowa Federacja Jeździecka (FEI) na kongresie w Paryżu uznała naszą skargę i przyznała Polsce drugie miejsce i srebrny medal. Przy tym PZJ nie kwestionował przejazdu, a termin złożenia protestu.Niewątpliwie dla nas Kawecki jest bohaterem, tak jak dla Niemców Wangenheim. Boleśnie kontuzjowany ukończył kros pokonując jeszcze 12 przeszkód. Nazajutrz - drugie tyle na parkurze.12



■I
■ Bambino vel Narcyz (Nokturn x - Mimoza xo po Krnąbrny xx) - wał. gn., ur. w 1929 roku, hod. Stanisława Steckiego z Łańcuchowa, wł. M.S.Wojsk., kupiony w 1932 roku jako remont za 1955 zł. Od 1934 roku koń służbowy Kaweckiego.Matka - ki. Mimoza służyła ze Stanisławem Steckim w 7 p.uł. podczas wojny 1920 roku. Świetnie znosiła wojenne trudy. Okazała się wspaniałą matką, zdobywała medale na wystawach. Miała 16 lat, kiedy wydała na świat ogiera Narcyz nazwanego w wojsku Bambino, który trafił do CWK. Bambino rozwijał się wolno, był delikatny, nerwowy, gwałtownie reagował na pomoce. Przez pierwsze dwa lata w wojsku chodzi pod różnymi jeźdźcami. Nic też dziwnego, że najwięcej problemów miał z ujeżdżeniem. Był jednak odporny, twardy-jak matka.Bambino w Berlinie był młody i niedoświadczony. Starty w konkursach zaczął na rok przed igrzyskami. W 1935 roku zajął III miejsce w konkursie ujeżdżenia, jesienią zaliczył udany sezon gonitw terenowych i polowań konnych w Łańcucie. W 1936 roku wygrał konkurs skoków w Gnieźnie, dobrze pokazał się w Baranowiczach, zajął V miejsce w Mistrzostwach Polski w WKKW w Warszawie oraz wygrał konkurs skoków w Tarnopolu.W Berlinie na krosie zawiódł raz zatrzymując się przed „23" i zrzucając jeźdźca. Na „35” obolały Kawecki spadł ponownie. W konkursie skoków zmęczony Bambino wyłamał na „9" i przegalopował rów z wodą, unikając dużego skoku.Opinia Gustava Rau'a po ujeżdżeniu: Elegancki koń o długich 
liniach (...). Ruchy płynne i elastyczne.Po steeplu: (...) długie foulee, galop „zagarniający dużo 
przestrzeni" (...)Po krosie: Piękny widok w terenie. Bambino sadzi z długą, 
wyciągniętą szyją i sprężynującym grzbietem, lekko idzie na 
wodzach, pokonując napotkane przeszkody z wielką 
łatwością. 1



ZAWODNIK:

rtm. Seweryn Roman Kulesza
(1900-1983), KOŃ TOŚKA, XXI MIEJSCE

Urodził się w Radomiu. Rodzice (ślub w 1899): Antoni Franciszek Kulesza (ur. 1875) buchalter w miejscowej fabryce i Marianna zd. Grzywacz (ur. 1871). Miał dwójką rodzeństwa - Henryka (1911-1939, zginął w kampanii wrześniowej) oraz Irenę pv. Ruttie.Ukończył gimnazjum, 9 grudnia 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego i przez kilka miesięcy walczył w składzie 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Egzamin dojrzałości zdał w dwóch częściach: w Warszawie w 1919 (Gimnazjum im. M. Reja) i w 1920 roku (komisja Min. WRiOP).Po Szkole Podchorążych w Warszawie trafił do Szkoły Jazdy w Brodach. Od 1921 roku podporucznik. Pełnił służbę w trzynastym, a następnie 22 p.uł.W 1923 roku awansował na porucznika i rozpoczął służbę w 10 p.s.k. Był dowódcą pułkowej szkoły podoficerskiej i dowódcą szwadronu. Do tego samego pułku trafił później jego brat Henryk, który w 1939 roku był porucznikiem - dowódcą plutonu w czwartym szwadronie.Pierwsze starty w konkursach konnych to lata 1924 i 1925 - Przemyśl i Lwów. Jego sportowa kariera zaczęła się na dobre w roku 1928. Skierowany do Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, ukończył w 1929 roku Kurs Sportów Konnych i w 1930 roku VII Kurs Instruktorów Jazdy Konnej.Do 1936 roku był instruktorem jazdy konnej w Centrum.W 1933 roku awansował na rotmistrza. Od 1937 roku był dowódcą szwadronu zapasowego w 7 p.uł.W kraju startował w: Przemyślu, Lwowie, Poznaniu, Gdyni, Gnieźnie, Warszawie, Grudziądzu, Lublinie, Tarnopolu. Za granicą w: Nicei, Rzymie, Rydze i Berlinie (w tym na 10 w 1936 roku).W MP w ujeżdżeniu zdobył brązowy medal w roku 1934 (Zagadka II), srebrny w roku 1936 (Buk) i złoty w roku 1937 (BenHur).W MP w WKKW zdobył brązowy medal w 1934 roku (Zagadka II), złote w latach 1936 i 1937 (Ben Hur). Siedem razy startował w PN, zwyciężając dwukrotnie: 1933 Warszawa, 1936 Ryga.



Pierwsza żona Kuleszy Janina (domu Werber, primo vote Kierwińska, secundo voto Kulesza] miała córkę Krysię, którą wspólnie wychowywali. Małżeństwo miało też drugą córkę - Marię Bronisławę. Janina zmarła po wojnie. Krysia została z babcią w Polsce. Seweryn sprowadził Marysię potajemnie do Szwecji, a potem do Anglii przy pomocy swojej siostry Ireny, która wyszła za jego kolegę por. Tadeusza Ruttie (po wojnie pracował jako architekt).W rodzinnych albumach można znaleźć fotografie, które wiele mówią o postaciach znanych z opracowań podających suche fakty - daty, miejsca, sukcesy i porażki. Te zdjęcia pokazują ludzi takimi, jacy byli. Polska szkoła jazdy zunifikowała dosiad oficerów - zawodników. Znani byliśmy z pięknego, jednolitego dosiadu. Według G. Rau'a zbyt lekkiego, ale elastycznego. Także mundur wpływał na to, że traktujemy często tych ludzi jako grupę, nie jako indywidualności. A przecież byli różni - mieli różne charaktery, poczucie humoru, temperament. Różne były ich prywatne losy.Także ustne przekazy dodają trochę koloru do historii oficerów - dowódców, mistrzów sportu. Rodzinna legenda mówi, że Seweryn Kulesza, gdy był już znanym zawodnikiem, otrzymał naganę, ponieważ nie przybył na zaproszenie Prezydenta na raut. Jak potem tłumaczył, zaproszenie otrzymał za późno.
Nicea, 1933 rok, Międzynarodowe Wojskowe Konkursy Hipiczne. Rtm. Seweryn Kulesza w skoku na koniu Readgledt. fot. André Barreau, album rodziny Nieniewskich

Grudziądz, CWK, 1933 rok:Rtm. Seweryn Kulesza na rowerze.Krysia (córeczka z pierwszego małżeństwa Janiny, żony Kuleszy) z klaczą Zagadka II, która pod Kuleszą w 1934 roku zdobyła brązowe medale MP w ujeżdżaniu i WKKW.Oficerowie z małżonkami, od lewej: 3. por. Seweryn Kulesza, 5. rtm. Kazimierz Szosland. Jedna z pań to żona Kuleszy - Janina. Na zdjęciu są też Stefania Szoslandowai Zofia Antoniewiczowa.
album rodziny Nieniewskich

1



W 1935 roku Niemcy zorganizowali próbę olimpijską w WKKW. Nie wykorzystaliśmy tej szansy. Polska wysłała niewielką ekipę, której szefował płk Aleksander Pragłowski. Jako obserwator pojechał komendant Szkoły Jazdy w Grudziądzu mjr Adam Królikiewicz, a jako zawodnicy rtm. Kulesza z Zadymką oraz por. Mickunasa z Walczykiem.Kulesza po niezłym ujeżdżeniu i dobrym steeplu upadł z koniem na pierwszej przeszkodzie krosu i stracił przytomność. Mickunas ukończył rywalizację, ale nie wystąpił w 10.W grudniu 1935 roku Departament Kawalerii powołał wreszcie Grupę Olimpijską. Kierował nią komendant CWK płk Tadeusz Komorowski, dział skoków objął mjr Adam Królikiewicz, a WKKW - rtm. Leon Kon. Zawodnicy WKKW: rtm. Zdzisław Kawecki, rtm. Seweryn Kulesza, por. Jan Mickunas, rtm. Henryk Roycewicz, rtm. Władysław Zgorzelski.

Opinie:Komendant Szkoły Jazdy Konnej CWK mjr Adam Królikiewicz i główny inspektor jazdy konnej mjr Michał Antoniewicz: wyróżniajqcy się oficer, 
wybitny jeździec, bardzo dobry instruktor, 
rokuje jeszcze większe nadzieje, bardzo 
ambitny, obowiązkowy, lojalny.Mjr Janusz Komorowski: pogoda, śmiech, 
radość życia, wieczny optymizm.Gen. Michał Gutowski: wybitnyjeździec.

Igrzyska olimpijskie Berlin 1936Wzrost 175 cm, 71 kg, 36 lat.Wszyscy Polacy dosiadali polskich koni, wszyscy Niemcy niemieckich. Kulesza miał startować na swoim podstawowym koniu Ben Hurze, który był uznawany za najlepszego w Polsce konia do WKKW.Po ujeżdżeniu Kulesza plasował się na XXVI miejscu mając -138 pkt. To najsłabszy wynik w polskiej ekipie. Podczas próby terenowej bez punktów karnych za drogi i ścieżki oraz odcinek kontrolny. Za steepl +30 pkt., na krosie 3 upadki - na „4", „23", i „35”. W błotnistej pułapce „4" zgubił czapkę i sygnet, ale i on i Tośka kończą próbę zdrowi. Za upadki i nieposłuszeństwo: -180 pkt. i -150 za czas. Łącznie -300 pkt. i XXIII miejsce.Skoki bez punktów karnych i ostatecznie XXI miejsce indywidualnie.W dniu wybuchu II wojny mjr Seweryn Kulesza był dowódcą pierwszego szwadronu w 7 p.uł. w składzie Mazowieckiej BK.Walczył ze zmiennym szczęściem, raz atakował, raz się bronił. Natarcie dyonu mjr. Kuleszy odrzuciło atakujące oddziały niemieckie za rzekę Ulatówkę. Zdobyli 2 ckm-y, moździerz, radiostację, wzięli jeńców. Jego oddziałowi udało się zniszczyć niemiecką kolumnę amunicyjną. Za kampanię wrześniową otrzymał Order Wojenny Virtuti Militari. W walkach zginął od ran brat Seweryna por. Henryk Kulesza. Dowodził szwadronem marszowym nr 2 Mazowieckiej BK mobilizowanym przez 7 p.uł. Zginął 10 września w rejonie Sobienie-Jeziory. Osłaniał Garwolin od północy. Jego oddział został całkowicie rozbity.Seweryn, nie mogąc się przedostać do Grupy Operacyjnej gen. Andersa, bo drogę zagradza Armia Czerwona, wrócił do Mińska Mazowieckiego, gdzie został aresztowany przez Niemców i wysłany do oflagu w Murnau (mieszkał tam z mjr. Józefem Trenkwaldem). Rodzina szukała go przez PCK.



Po wyzwoleniu obozu Kulesza trafił do II Korpusu gen. Władysława Andersa, gdzie odtworzony został 7 p.uł., ale już jako pancerny pułk rozpoznawczy 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Szkolił się i odpoczywał. Dla nowoprzybyłych oficerów, po zakończeniu szkolenia, zorganizowano wycieczkę do Rzymu, Neapolu i Florencji. Z kroniki 7 pułku: Mjr. Kulesza poznał także 
zwyczaje neapolitańskie, gdy 
stwierdził brak swej walizki. Również 
i buda z jednego samochodu zmieniła 
właściciela, będąc jak raportował 
kierowca swemu dowódcy szwadronu 
- „legalnie" skradziona pod czujnym 
okiem wartownika obozowego 
w Rzymie.Wspólna Wilia przypominała te polskie: choinka, białe obrusy, opłatek. Pan Generał (...) życzył 
wszystkim szybkiego powrotu do 
domu (...). Zastępca Dowódcy Pułku 
z mjr. Kuleszą, Ks. Kapelanem, 
dowódcami szwadronów objechali 
wszystkie posterunki (...).Niespokojna dusza, po wojnie krążył: Anglia, Irlandia, Szwecja, znów Anglia, Belgia, Kanada, w końcu osiadł w USA. W Anglii założył nową rodzinę, miał czterech synów. Nigdy po wojnie nie był w kraju. Pracował do końca życia. Szkolił reprezentacje Irlandii i Belgii, potem jeźdźców amerykańskich i kanadyjskich. Autor książki Modern Riding. Zmarł 14 maja 1983 roku w Los Angeles.

r
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Ben Hur, kary wałach, ur. 1929, po wybitnym og. Bafur xx i klaczy N N, hod. Antoniego Potockiego z Łańcuta. Bafur był także ojcem Arlekina III.Na Ben Hurze Kulesza zdobył w 1937 roku złoty medal w Mistrzostwach Polski w ujeżdżeniu, a w 1936 i 1937 roku złote medale w Mistrzostwach Polski w WKKW.Koń wyjechał do Berlina mimo kontuzji. W skaleczoną piętką wdała się jednak ropa, a Kulesza musiał dosiąść rezerwowej Tośki.

Tośka xo - (Kalina xo - Olga], c.gn., ur. 1925, hod. Kazimierza Lubomirskiego z Horodenki, stadnina Raszków. Zakupiona przez Komisję Remontową za 1430 zł (własność M.S.Wojsk., 6 p.s.k.). Pełniła normalną służbę wojskową.Koń służbowy rtm. Władysława Zgorzelskiego, przez niego przygotowywana. Trenowana przed 10 także przez rtm. Seweryna Kuleszę i por. Jana Mickunasa. Była nerwowa i „niosąca się”, ale z wielką dynamiką skoku, dużą wytrzymałością i niespożytą energią. Oficerowie pracowali więc głównie nad ujeżdżeniem.Po kontuzji Ben Hura wystartowała pod Kuleszą w WKKW na 10 w Berlinie 1936. Nie zawiodła. Byłą jedynym polskim koniem, który po trudach olimpijskiego krosu, przed próbą skoków był świeży i pokonał parkur bez punktów karnych.Według Gustava Rau'a, po ujeżdżeniu: Bardzo szlachetna, muskularna, elegancka klacz. W kłusie tylne kopyta poruszają się nierówno. Wszystkie ruchy żywe. Dobre przejścia. Kroki w galopie trochę niepewne. Koń nie wykazuje się jeszcze w ujeżdżeniu.Gustav Rau: Jazda elegancka i płynna. Jeździec wygląda zgrabnie, prawidłowo używa pomocy, nawet jeśli nie siedzi w najgłębszym miejscu siodła.Inne konie Seweryna Kuleszy:
Regent -1933 rok, I miejsce w Pucharze Narodów w Warszawie.
Zagadka 11-1934 rok, brązowe medale Mistrzostw Polski w ujeżdżeniu i WKKW.
Buk -1936 rok, srebrny medal Mistrzostw Polski w ujeżdżeniu. 
Zefir - przygotowywany do berlińskich 10 przez Seweryna Kuleszę. W 1936 roku I miejsce w Pucharze Narodów w Rydze. Startował też na nim janusz Komorowski.



ZAWODNIK:

RTM. HENRYK LELIWA-ROYCEWICZ
(1898-1990), KOŃ ARLEKIN III, XV MIEJSCE

Henryk Roycewicz urodził się w 1898 roku w rodzinnym majątku Janopol na Litwie. Ojcem Henryka był Robert Roycewicz (1874-1933), mamą - Eugenia zd. Likiewicz (1871-1952). Miał pięcioro rodzeństwa:Jana (1897-1975), chemik, żonaty z Jadwigą zd. Borowicz (1911-2011), Wacława (1899-1938), popełnił samobójstwo,Ewelinę (1901-1960), wyszła za mąż za Oskara Świdę (ur. 1885), który 18 września 1939 został aresztowany przez N KWD, trafił do więzienia w Wilejce i nigdy nie wrócił,Janinę (1903-1984), pv. Dąbrowską, sv. Werner (2. mąż - austriacki dyplomata), Wilhelma (1905-1932), zmarł na gruźlicę.
Na swojej Żmudzi od ojca uczył się sztuki jazdy konnej i szacunku do koni. Piękne, litewskie ziemie przemierzał też z bratem Janem, czytał „Trylogię”. To on miał być dziedzicem Janopola.Po ukończeniu szkoły ludowej w Poniewieżu, uczył się w Szkole Handlowej w Kownie, gdzie Wilia wpada do Niemna. Trwała walka z polskością, językiem polskim, poziom nauczania był niski. Kwitło więc tajne nauczanie, powstawały kółka samokształceniowe.Podczas sielskich wakacji 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Jako 16-latek zgłosił się z kolegami do POW nastawionej na walkę z Rosją. Do terenów Litwy pretensje zgłaszały: Rosja, Niemcy, Litwini, Białorusini i Polacy. Niemcy, po zajęciu Litwy izolowali ją od Królestwa. Nie pozwolili na reaktywację Uniwersytetu w Wilnie, rozwiązali polskie organizacje, w tym Sokoła. Polskie szkoły mogły działać tylko w Wilnie i Kownie. Niemcy podsycali konflikty między Polakami a Litwinami i Białorusinami. Pojawiło się hasło Litwa dla Litwinów.W 1918 roku Armia Czerwona ruszyła na zachód popierajqc dgżenia wolnościowe Litwy i Białej Rusi w walce 
z polskq burżuazjg. Patrole niemieckie współpracowały z litewskimi bojówkami. Bracia Jan i Henryk działali w Wileńskiej Samoobronie.11 listopada 1918 roku na Litwę dotarła wieść o powrocie do kraju Marszałka Józefa Piłsudskiego. Henryk brał udział w rozbrajaniu Niemców w Wilnie.Piłsudski chciał na wschodzie unii przeciw Rosji, ale Litwa walczyła o suwerenność. Armia Czerwona zbliżała się do terenów, na których działała polska samoobrona. Teraz Niemcy rozbrajali Polaków, w tym oddział Henryka w Białymstoku. Wycofujące się oddziały niemieckie przekazywały ziemie Armii Czerwonej.5 grudnia 1918 roku Henryk Roycewicz wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego i walczył w szeregach Żandarmerii Polowej. W wojnie polsko-bolszewickiej granice zmieniały się co chwilę, front ukształtował się na wiosnę 1919 roku. Henryk uczestniczył w ofensywie na froncie wschodnim i północnym w grupie gen. Adama Mokrzeckiego. Za zwycięskie walki o Baranowicze i Nowogródek odznaczony został Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921. Cały czas marzył o kawalerii.18



Gdy powstała niepodległa Litwa, rodzina sprzedała Janopol i przeniosła się w okolice Wilna, do rodzinnego majątku Eugenii Misiuczany.W 1920 roku Roycewicz ukończył warszawską Szkołę Podchorążych Piechoty i został skierowany do 27 pp, a następnie do szkoły podoficerskiej w Radomiu, jako instruktor.Na przełomie 1920 i 1921 roku, na własną prośbę, trafił wreszcie do CSJ w Grudziądzu. W1921 roku uczestniczył w I Kursie Doszkolenia Młodszych Oficerów Kawalerii. Nauczycielami, instruktorami byli przedstawiciele wiedeńskiej szkoły jazdy: mjr Marek Mysłakowski, płk Jan Kossak, płk. Franciszek Adamovich, płk. Hubert Brabec. Dzięki temu młody Henryk poznał tajniki ujeżdżenia, co będzie owocowało później.Dostał przydział do 25 p.uł. i rozpoczął wyczynową karierę sportową. Awansował - w 1921 roku był podporucznikiem, w 1922 - porucznikiem.Na przełomie 1923 i 1924 roku ukończył pierwszy K1JK (I Kurs Podinstruktorów Jazdy Konnej). Tym razem szkoli się pod kierunkiem mjr. Dymitra Exego, przedstawiciela nowej, włoskiej szkoły jazdy. Doskonalił przede wszystkim skoki przez przeszkody i jazdę terenową.W 1. 1925-1926 uczestniczył w specjalnym kursie instruktorów (III Kurs Instruktorów Jazdy Konnej), prowadzonym pod kątem wyłonienia reprezentacji Polski. Kursantów szkolił gorący zwolennik i popularyzator nowego, włoskiego systemu - rtm. Leon Kon.Po ukończeniu trzeciego już kursu por. Roycewicz został instruktorem jeździectwa w CWK. Jeszcze w kwietniu 1939 roku był instruktorem jazdy konnej w Szkole Podchorążych Kawalerii Centrum, cały czas na etacie 25 Pułku Ułanów Wielopolskich. W tym sławnym, stacjonującym w Prużanie pułku został dowódcą plutonu, a potem szwadronu i instruktorem jazdy. Nie było jeszcze KOP, więc żołnierze kresowych pułków pełnili jego rolę. Początki pułku były trudne, dopiero z czasem powstały: jedna z najlepszych krytych ujeżdżalni, porządne domy mieszkalne, wygodne koszary i stajnie.Szkolenie oficerów obejmowało wiele zajęć typowo wojskowych - praktycznych i teoretycznych, letnie ćwiczenia i manewry, a także pedagogikę, wiedzę ogólną, historię, politologię, wychowanie obywatelskie, geografię, literaturę i sztukę. Każdy pułk organizował tradycyjne biegi myśliwskie w dniu św. Huberta, a na co dzień uprawiano różne dyscypliny sportu. Henryk Roycewicz, nazywany najlepszym sportsmanem pułku, grał w tenisa, uprawiał szermierkę, skiring, świetnie jeździł na nartach.Kilka razy w roku można było podziwiać pułk w pełnej krasie - podczas wyjazdu i powrotu z manewrów, podczas święta pułkowego oraz defilad z okazji obchodów rocznic ważnych wydarzeń -11 Listopada i 3 Maja.Jak Roycewicz temu podołał, będąc instruktorem w CWK, czynnym jeźdźcem wyczynowym, nie wiem. Szkolił przecież także oficerów swojego pułku i to z bardzo dobrymi rezultatami. Od 1923 roku zaczęto rozgrywać zawody Militari o Mistrzostwo Wojska / Armii. Zespół 25 p.uł. zajął w nich raz pierwsze miejsce, raz drugie i trzy razy trzecie. W 1933 roku indywidualnie zwyciężył rtm. Józef Wolski, a w 1935 roku por. Henryk Roycewicz. Uczeń Roycewicza por./rtm. Tadeusz Gerlecki był na Batjarze II brązowym medalistą Mistrzostw Polski w ujeżdżeniu (1938 rok).Różne były opinie o Henryku Roycewiczu, zawsze jednak doceniano jego pracę z końmi. W latach 30.80% czasu przebywał poza pułkiem - na kursach, zgrupowaniach, zawodach, trenując jeźdźców w CWK, kilka miesięcy spędził w szpitalu lecząc kontuzje. Dowodzący prużańskim pułkiem w latach 1932-1937 płk Witold Morawski, popierający sport konny w wojsku, oceniał go wysoko. 1



Lata dwudzieste to pasmo sukcesów sportowych polskich jeźdźców - medale na igrzyskach olimpijskich w Paryżu 1924 i w Amsterdamie 1928, zwycięstwa w Pucharach Narodów. W 1927 roku odbyły się pierwsze międzynarodowe konkursy na nowym hipodromie w Łazienkach Królewskich, w 1928 roku rozpoczął działalność Polski Związek Jeździecki.W latach 1928-29 Roycewicz jeździł pod kierunkiem ppłk. Karola Rómmla, doskonaląc skoki. Gdy w 1929 roku Rómmel przeszedł w stan spoczynku, nasi zawodnicy, w tym Roycewicz, stracili wybitnego szkoleniowca. Na emeryturę przeszedł wówczas także Dymitr Exe.Henryk Roycewicz nie dostał się do Grupy Przygotowawczej Sportu Konnego, którą stworzono na przełomie 1926 i 1927 roku z myślą o startach zagranicznych, zwłaszcza w igrzyskach w Amsterdamie, w 1928 roku.Życie kawalerzysty to nie tylko służba i sport. Henryk Roycewicz był wysokim, eleganckim, przystojnym mężczyzną. Doskonale prezentował się na koniu. Nic więc dziwnego, że cieszył się powodzeniem u pań, a na salonach zyskał przydomek Piękny Henio.

W 1927 roku ożenił się z Wandą pv. Strawińską zd. Wołłowicz. Starsza o 10 lat kresowa piękność, dziedziczka majątku w Rohotnie wzorowała się na Safonie i George Sand. Finansowała wspólne życie, wyjazdy zagraniczne, pobyty w Warszawie, leczenie kontuzji męża. Gdy okazało się, że na jej utrzymaniu jest także cały pułk ułanów, sfinansowała także rozwód. Po tym szalonym związku Roycewiczowi pozostały dwa wybitne konie - Black Boy i The Hoop. Niejednokrotnie startował na nich i wygrywał w poważnych konkursach.Odnosił sukcesy we wszystkich olimpijskich konkurencjach jeździeckich. Zdobył ponad 100 nagród. Startował we Włoszech, na Łotwie, we Francji, na Węgrzech.Siedem razy reprezentował Polskę w Pucharze Narodów, w tym:
- w 1928 roku I miejsce w Warszawie,- w 1929 roku II miejsce w Warszawie,- w 1.1931-1932 zwycięstwa w Rydze.W zawodach krajowych reprezentował swój macierzysty pułk lub istniejący przy pułku Klub Jazdy Konnej.Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski:W ujeżdżeniu: 1932 - brązowy medal, 1933 - srebrny medal, 1935 - srebrny medal i 1938 - srebrny medal.W skokach: 1931 - srebrny medal.W WKKW: 1933 - srebrny medal, 1934 - złoty medal, 1935 - brązowy medal, 1936 - srebrny medal.

Warszawa, Hipodrom wŁazienkach Królewskich, Międzynarodowe Konkursy Hipiczne.u góry: 1928 rok. Konkurs o Nagrodę Łazienek - w równoległym skoku Zofia Chodkiewiczówna na koniu Prosiak i por. Henryk Roycewicz na irlandzkiej hodowli klaczy The Hoop, na której w 1931 roku zdobył II miejsce w MP w skokach.
album rodziny Leskich20



W1929 roku została rozwiązana wyczynowa grupa jeździecka, rozpoczął się światowy kryzys gospodarczy. Henryk był kandydatem na 10 w Los Angeles w 1932 roku, ale na te igrzyska polscy jeźdźcy nie pojechali. W 1932 roku umarł najmłodszy brat Henryka Wilhelm, a w 1933 roku ojciec.Dobry był dopiero rok 1935. Wreszcie podjęto decyzję o awansie por. Roycewicza na stopień rotmistrza, co miało także znaczenie ekonomiczne. W tym roku zdobył indywidualne mistrzostwo Wojska Polskiego Militari, a ekipa 25 p.uł. zajęła II miejsce. Był medalistą MP w ujeżdżeniu i WKKW. W związku ze zbliżającymi się igrzyskami w Berlinie i niedawnymi sukcesami dostał wyjątkową szansę - mógł sam wybrać konia, który zostanie jego służbowym wierzchowcem. Tym koniem był Arlekin III, na którego Roycewicz zwrócił uwagę podczas sezonu polowań konnych i biegów myśliwskich w Łańcucie. Kasztanowaty Kanzas (wojsko zmieniło mu później imię) urodził się w 1928 roku w stadninie Albigowa należącej do Alfreda hr. Potockiego z Łańcuta. Ojcem Arlekina III był wybitny ogier pełnej krwi angielskiej Bafur.

Warszawa, hipodrom w Łazienkach Królewskich, wrzesień 1928. Międzynarodowe Konkursy Hipiczne, prezentacja po zwycięstwie w Pucharze Narodów. Drużyna polska, od lewej:mjr Michał Woysym-Antoniewicz 2 p.szw. na Banzaj, por. Kazimierz Gzowski 15 p.uł. na Mylord, por. Henryk Leliwa-Roycewicz 25 p.uł. na Black Boy, por. Władysław Zgorzelski 15 p.uł. na Ładna, szef ekipy, trener ppłk Karol Rómmel.
Bafur xx, urodził się w Stadninie Veil w 1921 roku. Nabył go od Niemiec Departament Chowu Koni Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w rozrachunku rewindykacyjnym. Od 1927 roku krył w Łańcucie (Albigowej), w PSK Kozienice, w stadninach Michała Bersona w Lesznie i hrabiego Janusza Czarneckiego w Golejewku. Potomstwo Bafura charakteryzowało się dużą masą, ale brakiem szlachetności i suchości. Matką Arlekina była Blackfish - kłusak amerykański, koń o doskonałej karierze wyścigowej i hodowlanej. W Albigowej urodziła 15 źrebiąt, jej potomstwo sprawdzało się w biegach myśliwskich.Arlekin odziedziczył po rodzicach ich zalety. Miał duże ramy, 171 cm w kłębie, świetne stawy, ale był nieco wysokonożny i miał stosunkowo krótką szyję. Świetny w galopie, krył dużo terenu, łatwo pokonywał najszersze, terenowe przeszkody.Roycewicza uważał go za wymarzonego konia do WKKW. Startował na początku w gonitwach myśliwskich, później w WKKW, skokach i ujeżdżeniu.W wojsku zaczął karierą sportową od udanych występów w pokazach konia wierzchowego. W 1936 roku w Warszawie zajął II miejsca: w Konkursie Otwarcia na CHIO i w MP w WKKW. Mistrzostwo zdobył wtedy rtm. Seweryn Kulesza na BenHurze - także synu Bafura.PSK Kozienice, k. 1. 30.-1945. Ogier Bafur xx, Fervor - Bracing Air, ur. 1921, gniady, hod. Niemcy. Ojciec Ben Hura, na którym Kulesza miał startować na 10 w Berlinie i Arlekina III, na którym wystartował Roycewicz.



Igrzyska olimpijskie Berlin 1936Wzrost 180 cm, 75kg, 381at.Rotmistrz Roycewicz był najmocniejszym punktem naszej ekipy. Kulesza nie jechał na swoim koniu, a Kawecki i Bambino byli najmniej doświadczeni.Roycewicz i Arlekin zakończyli ujeżdżenie z -123 punktami i trzynastą lokatą, a nasz zespól na miejscu piątym, przed faworyzowanymi Niemcami. Przed nami znalazły się Holandia, Japonia, Szwecja i Dania - ekipy zdekompletowane w pozostałych próbach.W próbie terenowej Roycewicz - jak wszyscy Polacy - bez problemów pokonał oba odcinki dróg i ścieżek oraz odcinek kontrolny. W steeplu zdobył, podobnie jak Kulesza, 30 punktów bonifikacyjnych.1 wszystko byłoby dobrze, gdyby nie kros. Za upadek w błotnistej pułapce (przeszkoda nr 4), zastawionej na nieświadomych niebezpieczeństwa zawodników i ich konie, polska para zostaje ukarana 80 punktami karnymi. Niesłusznie, bo przepisy przewidywały -40 punktów za upadek z koniem, a -80 punktów za upadek z konia. Widać dzielny Arlekin podniósł się za szybko, bo sędziowie nie zauważyli tego, że upadek dotyczył i konia, i jeźdźca. Ale to nie koniec. Najwyraźniej Roycewicz jechał zbyt dobrze, bo po połowie trasy Niemcy zatrzymali Polaka, mówiąc, że ominął jedną z wcześniejszych przeszkód. Nie mogąc ustalić faktów z oficjalnymi sędziami, zawrócił i pogalopował do tej ominiętej przeszkody. Tu oczywiście dowiedział się, że żadnego błędu nie popełnił. Organizatorzy go przeprosili i uwzględnili protest odejmując część straconego czasu od końcowego wyniku. Jednak i tak za ten odcinek nasza para została ukarana -60 punktami za czas. Drugi dzień zmagań zakończył się dla Roycewicza -110 punktami (-233 łącznie z ujeżdżeniem] i XIV miejscem.

Po ujeżdżeniu dr Gustav Rau tak ocenił Arlekina: (...) wybitny potężny kasztan, 
wyrazisty, chodzi prawidłowo, czysto. Ocena jeźdźca: [Arlekin III] dobrze i smacznie jeżdżony. 
Jeździec prowadzi go na czworoboku ostrożnie 
i rozważnie. Lekki, elegancki dosiad, 
oddziaływujący dobrze na konia.Opinia niemieckiego hipologa o Arlekinie po próbie terenowej: Drogi i ścieżki pokonuje 
pięknym, zrównoważonym kłusem (...) Po koniu 
nie widać śladu zmęczenia. Energicznie 
przegalopowany steepl (...) Koń we wspaniały 
sposób kryje przestrzeń i pokonuje przeszkody. 
Ocena jeźdźca: jeździec lekko prowadząc konia, 
pozostawia mu największą swobodę.
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Sztywny po nadmiernym wysiłku w krosie Arlekin III popełnił dwa błędy na parkurze (-20 punktów) i ukończył zawody na XV miejscu z wynikiem -253 punktów. Trasa próby terenowej mierzyła 36 km, podczas steepla konie miały do pokonania 12 przeszkód, podczas krosu 35.Z próby wytrzymałości w pełnym składzie wyszło 5 ekip: Niemcy, Bułgaria, Polska, Wielka Brytania i Czechosłowacja. Dwie ostatnie z ogromnymi stratami po ucieczkach koni (nie było czasu maksymalnego). Skoki nie zmieniły kolejności, odpadła tylko zdekompletowana Bułgaria.Po igrzyskach Arlekin III był w wyczynowej grupie sportowej CWK. Startował pod por. Jerzym Bilwinem w Rydze i pod por. Antonim Żelewskim w Instenburgu. Ostatni start w czerwcu 1939 roku w WKKW w Turynie pod por. Stanisławem Wołoszowskim. Srebrny medalista olimpijski Arlekin III zakończył życie we wrześniu 1939 roku pod Górą Kalwarią, w stodole zbombardowanej przez niemieckiego lotnika.



Dla Niemców największym bohaterem był 22-letni por. Konrad von Wangenheim, który dosiadał konia Kurfürst. Wypadł najsłabiej z Niemców w próbie ujeżdżenia. Jako jedyny z Niemców nie poradził sobie z przeszkodą nr 4 (der Teich, czyli staw) - podczas upadku z koniem złamał obojczyk. Pewnie dzięki adrenalinie ukończył próbę terenową. Miał poważne problemy w konkursie skoków (patrz rozdział o rtm. Kaweckim), ale ukończył zawody, ratując złoty medal dla Niemców.Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego wygrał zasłużenie Niemiec kpt. Ludwig Stubbendorff na fenomenalnym Nurmi.medal/ miejsce Zespół Punkty karne Zawodnik Koń Kraj Punkty karnezłoty Niemcy 676,65 kpt. Ludwig Stubbendorff Nurmi Niemcy 37,70srebrny Polska 991,70 kpt. Earl Thomson Jenny Camp USA 99,90brązowy Wlk. Brytania 9195,50 mjr Hans Mathiesen-Lunding Jason Dania 102,20IV m-ce Czechosłowacja 18952,70
Inne konie Henryka Roycewicza
Tulipan - medale MP w ujeżdżeniu i WKKW, Mistrzostwo Wojska w 1935.
Black Boy -1928 I miejsce w PN w Łazienkach.
The Hoop -1931II miejsce w MP w skokach. 
Twoostep - 1933 II miejsce w MP w WKKW. 
Wisła IV - 1934 mistrzostwo Polski w WKKW. 
Tajfun - 1938 wicemistrzostwo Polski w ujeżdżeniu.i
W 1939 był nadal instruktorem jazdy w CWK, w sierpniu wrócił do pułku - był dowódcą drugiego szwadronu. W kampanii wrześniowej dowodził m.in. szarżą pod Krasnobrodem. Szwadron Roycewicza prowadził, jako rozpoznawczy, brygadę gen. Andersa w kierunku granicy węgierskiej. W walkach z Armią Czerwoną 27 września Roycewicz został ciężko ranny.

Warszawa, 1931 rok, ujeżdżalnia 1 Dywizjonu Artylerii Konnej przy ul. 29 Listopada. Por. Henryk Roycewicz w skoku na klaczy The Hoop. W tle b. cerkiew pw. św. Olgi. Zbudowana 1904, porzucona w 1915, w 1922 przeznaczona tymczasowo na siedzibę Archiwum Państwowego w 1924 być może świątynia katolicka, w 1935 już jej nie było. 
album rodziny Leskich



23 września 1939 roku o świcie dowódca 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich płk Bohdan Stachlewski wydał rozkaz natarcia na Krasnobród. Generał Anders przekazał płk. Stachlewskiemu decyzję, by działać w szyku konnym i po przejściu Wieprza rozwinąć pułk do natarcia. Do zdobycia Krasnobrodu dowódca pułku wyznaczył pierwszy szwadron por. Gerleckiego, drugi rtm. Roycewicza i szwadron kolarzy ppor. Śrutki. Bitwa była zwycięska, ale okupiona śmiercią wielu żołnierzy. Na cmentarzu w Krasnobrodzie spoczywa ich pięciuset. Ostatecznie Sowieci rozbili pułk Roycewicza ogniem artyleryjskim 27 września 1939 roku.Losy oficerów 25 p.uł.:- dowódca pułku płk Bohdan Stachlewski - zamordowany najprawdopodobniej przez nacjonalistów ukraińskich podczas próby przedarcia się na Węgry,- zastępca dowódcy pułku ppłk Marian Korczak - zamordowany w Katyniu,- kwatermistrz mjr Wincenty Cendro - zamordowany w Katyniu,- adiutant rtm. Włodzimierz Pilinkiewicz - zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich,- dowódca 1 szwadronu por. Tadeusz Gerlecki - poległ 23 września pod Krasnobrodem,- dowódca 4 szwadronu rtm. Antoni Pieściuk - zamordowany w Katyniu [informacja z Instytutu Sikorskiego w Londynie],- dowódca szwadronu zapasowego rtm. Witold Andrzejewski - zamordowany w Charkowie,- dowódca szwadronu ckm rtm. Wincenty Zawadzki - rozstrzelany przez Niemców za działalność konspiracyjną,- oficer ordynansowy por. Karol Ursyn Pruszyński - zamordowany w Charkowie,- lekarz pułku por. lek. Edward Jędrych - zamordowany w Katyniu,- dowódca plutonu kolarzy ppor. Marian Śrutka - poległ 23 września pod Krasnobrodem.Oficer mobilizacyjny rtm. Ludwik Rojkiewicz - we wrześniu 1939 roku trafił do Oddziału kawalerii ppłk. Wisłockiego. Później, był członkiem „komisji technicznej” PCK Kazimierza Skarżyńskiego, która w 1943 roku badała jako pierwsza ofiary zbrodni katyńskiej, sporządziła sprawozdanie i przekazała je władzom Polski Podziemnej. Generał Stefan Grot-Rowecki poinformował o raporcie rząd RP w Londynie.
Leczył się w warunkach frontowych zataiwszy stopień wojskowy. W kobiecym przebraniu uciekł ze szpitala w Stryju. Uniknął losu wielu oficerów pułku, którzy zostali bestialsko zamordowani.Na przełomie 1939 i 1940 roku Roycewicz dostał się do Krakowa i kontynuował leczenie. W1941 roku przedostał się do Warszawy i włączył do walki w ZWZ-AK.W 1943 wziął ślub z Felicją (Lutę) zd. Jaranowską (1917-1986). Mieli dwoje dzieci: córkę Grażynę Marię i syna Olgierda, który urodził się po wojnie.Od października 1943 roku do 15 września 1944 roku dowodził batalionem Kiliński. Stworzony przez niego batalion należał do najliczniejszych formacji - ponad 2 tysiące dobrze wyszkolonych i wyposażonych w broń żołnierzy. W powstaniu Kiliński walczył w Śródmieściu. 1 sierpnia zdobył Prudential, 2 sierpnia gmach Poczty Polskiej. Zdobyto broń, amunicję, samochody, paliwo, sprzęt pożarniczy i jedzenie.24



Największym sukcesem batalionu było zdobycie budynku PAST-y przy ul. Zielnej - ówczesne niemieckie centrum łączności. 8 września w walkach o kino Colosseum Roycewicz został ciężko ranny i wyeliminowany z walki. Jego żołnierze wynieśli go do piwnicy - pozostałości jego domu przy ul. Żelaznej 29. Pod opieką żony odzyskiwał siły i myślał o ponownym objęciu dowództwa batalionu. Trwały już jednak rokowania w sprawie kapitulacji. W AK była też jego żona Felicja, która jako łączniczka przewoziła meldunki i broń w dziecięcym wózku z córeczką Grażynką. Dziewczynka zmarła z powodu warunków, jakie panowały podczas powstania w Warszawie (5 kwietnia 1944 - 8 października 1944, pochowana w podwórzu Żelazna 29, eksh. 29 września 1945 na Cmentarz Wojskowy na Powązkach).Podczas powstania Roycewicz awansował na stopień: majora (starszeństwo 17 września 1944) i otrzymał nominację do stopnia podpułkownika. Po kapitulacji przeniesiony przez swoich żołnierzy do Szpitala Wolskiego, skąd w cywilnym przebraniu wyszedł o kulach i został przewieziony z ludnością cywilną do obozu w Pruszkowie, skąd go wydostano.Został w Polsce. Pracował w Urzędzie Ziemskim w Warszawie, jako inspektor hodowli koni, a następnie naczelnik Wydziału Administracyjnego. W 1945 roku Eugenia Roycewicz z córką Eweliną i dwójką jej dzieci opuściła majątek Misiuczany i przyjechała do Warszawy. Wkrótce na świat przyszedł syn Roycewiczów Olgierd.Wierny pamięci poległych kolegów, w 1945 roku zorganizował z płk. Janem Mazurkiewiczem Radosławem społeczny komitet i doprowadził do ekshumacji zwłok 103 poległych żołnierzy batalionu i pochowania ich w kwaterze na Powązkach Wojskowych. Pogrzeby były patriotycznymi manifestacjami, co stało się pretekstem do aresztowania i jego, i płk. Mazurkiewicza w 1949 roku przez UB. Po bestialskim śledztwie, w procesie będącym farsą wymiaru sprawiedliwości, został skazany na 6 lat więzienia za działalność w AK. Więzienie opuścił w 1954 roku, Radosław w 1956. W1957 roku obaj zostali zrehabilitowani.W 1. 1954-56 pracował jako magazynier w Browarze Warszawskim. Później, do 1968 roku w Polcargo, jako rzeczoznawca koni.Od 1956 roku do przejścia na emeryturę w 1972 roku był trenerem jeździectwa (pierwszej, później międzynarodowej klasy) w SJ PTWK i CWKS Legia. Pracował w PZJ (sędzia, Rada Trenerów), był pierwszym powojennym prezesem WOZJ.W Biuletynie Informacyjnym PZJ opisał przygotowania ekipy jeździeckiej do 10 w Rzymie. Po 10 w Meksyku skrytykował w Koniu Polskim brak systemu szkolenia koni i jeźdźców, odejście od polskiej szkoły jazdy. Określił perspektywy przed 10 w Monachium.Cały czas opiekował się grobami swoich żołnierzy, prowadził dokumentację, organizował pomoc dla rodzin. Powoływał organizacje zrzeszające Środowisko Żołnierzy Batalionu AK Kiliński. Zmarł w 1990 roku, tuż przed 92. urodzinami i tuż po mianowaniu na stopień pułkownika. Został pochowany obok swoich dzieci z Kilińskiego. Jest patronem Zespołu Szkól Sportowych nr 70 w Warszawie.W 72. rocznicę zdobycia PAST-y odsłonięta została tablica, która upamiętnia dowódcę Batalionu Kiliński. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Order VM (V i IV klasy), trzykrotnie Krzyż Walecznych, Krzyż AK, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta. 2



ZAWODNIK REZERWOWY:

POR. JAN KAZIMIERZ MICKUNAS
(1907-1973)

Jan Kazimierz Mickunas urodził się w Kazimierzy Małej, pow. Pińczów. Był synem Kazimierza Mickunasa (zm. 1917), nauczyciela w Krakowie i Marii z domu Rayskiej (1879-1963). Dziadek Jana - Adam Rayski h. Kietlicz hodował konie dla wojska w swoim majątku w pow. pińczowskim. Ojciec zmarł na zapalenie płuc, gdy Janek miał 10 lat. Zajął się nim wuj, lekarz mieszkający w Sosnowcu.Po ukończeniu gimnazjum w Sosnowcu, w 1924 roku wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie (ukończył w 1925 roku, jako prymus). Po odbyciu praktyki w 80 Pułku Strzelców Nowogródzkich w Słonimiu rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu (1925-1927, ukończył jako prymus i został promowany na podporucznika z pierwszą lokatą starszeństwa). Komendant szkoły artylerii, płk Adam Sawczyński mówił o nim najlepszy z najlepszych, a jego nazwisko, wśród innych prymusów, wyryto złotymi literami na marmurowych płytach w korytarzu komendantury.W1926 roku odbył praktykę w 2 Pułku Artylerii Legionowej w Kielcach, a następnie służył w 4 DAK w Suwałkach, który wybrał jako prymus. W1929 roku awansował na stopień porucznika.Jako prymus ukończył: Kurs Instruktorów Jazdy Konnej i Zaprzęgami w CWA w Toruniu (1931-1932) i WKIJK w CWK w Grudziądzu (1932-1933).W latach 1933-1935 był instruktorem w CWA na Kursie Instruktorów Jazdy Konnej.

Mickuny są wymienione w 1686 roku w spisie inwentarza dworskiego. Dokument sugeruje, że nazwa wsi pochodzi od nazwiska bogatego właściciela - Kazimierasa Mickunasa.W1818 roku Mickuny stały się własnością Augusta Becu - prof. medycyny Uniwersytetu Stefana Batorego, wynalazcy szczepionki przeciwko ospie. Becu był ojczymem Juliusza Słowackiego, który wraz z rodzeństwem często spędzał w Mickunach wakacje.Tadeusz Dołęga-Mostowicz utrwalił Mickuny w powieści „Znachor”.26

Grudziądz, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, 1933 rok, III WKIJK. Por. Jan Mickunas 4 DAK - konno, 3. z lewej. 
album rodziny Nieniewskich



Od końca 1. 20. XX w. liczne starty i sukcesy jeździeckie. 1928-1930 Suwałki - zwycięstwa, drugie i trzecie miejsca. W Zawodach o Mistrzostwo Suwalskiej BK i Zawodach Eliminacyjnych Mistrzostw Armii w 1933 roku w Suwałkach -1 miejsce.Wicemistrzostwo Polski w WKKW, Warszawa 1934 [Walczyk].Indywidualny zwycięzca Zawodów o Mistrzostwo Artylerii Konnej Militari i nagrodę ministra gen. Tadeusza Kasprzyckiego (Warszawa, 1935, Walczyk]. W 1936 roku w Warszawie na CZK - I miejsce w krajowym Pokazie Konia Wierzchowego, a w konkursach ujeżdżenia - II i III miejsce.Mickunas trafił do powołanej w 1935 roku grupy olimpijskiej. Do 10 w Berlinie przygotowywał swojego Walczyka i Tośkę Zgorzelskiego.Podczas opisanej już próby przedolimpijskiej ukończył rywalizację (Walczyk], ale zajął dość odległe miejsce. Został zawodnikiem rezerwowym. Przygotowywana m.in. przez niego Tośka wystartowała pod mjr. Sewerynem Kuleszą i przyczyniła się do zdobycia srebrnego medalu przez polski zespół.Od 1935 roku służył w 1 DAK w Warszawie, gdzie był oficerem zwiadowczym dywizjonu. W 1937 roku awansował na stopień kapitana i objął dowództwo baterii w 1 DAKW latach 1937-1939 był instruktorem jazdy - kierownikiem działu WKKW w Grupie Sportu Konnego w CWK. Przygotowywał polską reprezentację do igrzysk olimpijskich w Helsinkach, mających się odbyć w 1940 roku. Startował w konkursach ujeżdżenia, skoków i WKKW (Wygoda - poligon Czerwony Bór, Grudziądz, Warszawa), zdobywając kolejne trofea. W 1939 roku wygrał warszawski krajowy Pokaz Konia Wierzchowego o nagrodę honorową ofiarowaną przez Henryka Zandbanga, a w konkursach ujeżdżenia zajął dwa pierwsze i jedno drugie miejsce. Był szefem ekipy, która wyjechała do Turynu na konkurs WKKW.
Grudziądz, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, 1933 rok, III WKIJK. Por. Jan Mickunas 4 DAK podczas treningów. 
album rodziny Nieniewskich



Grudziądz, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, 1933 rok, konkurs. Por. Jan Mickunas 4 DAK. 
album rodziny Nieniewskich

Konie Jana Mickunasa:
Moloch, Malachit - nagrody w 1928 roku w Suwałkach.
Walczyk - ur. 1926, hod. Ryszarda Hirscha. W 1934 roku wicemistrzostwo Polski w WKKW. 1935 rok, Warszawa, Zawody o Mistrzostwo Artylerii Konnej Militari - 1 miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Przygotowywany do 10 w Berlinie 1936.
Anita -1936 rok, Warszawa, krajowy Pokaz Konia Wierzchowego -1 miejsce.
Zaporożec, Zbój-Sygnet, Bej-Dezerter, Diana - nagrody w latach 30. w konkursach ujeżdżenia i pokazach konia wierzchowego.
Tośka - klacz przygotowywana do 10 w Berlinie 1936.25 sierpnia 1939 roku otrzymał przydział do 7 pac. W czasie kampanii wrześniowej walczył w strukturach Armii Poznań, wziął udział w bitwie nad Bzurą. W końcu września trafił w okolicach Wyszogrodu do niewoli niemieckiej. Przebywał w niemieckich obozach jenieckich na terenie Polski i Austrii, a w końcu w Oflagu II C Woldenberg. 28 czerwca 1940 roku w biały dzień, przez podkop pod drutami uciekł z obozu z por. Jerzym Fularskim. Mimo ostrzału z broni maszynowej i pogoni z psami, stali się bohaterami pierwszej udanej ucieczki z tego obozu.Pod koniec lipca dotarł do Warszawy, zdobył fałszywe papiery inwalidzkie. Nawiązał kontakty z ZWZ-AK. Pod nazwiskiem Henryk Raźniewski pracował w okolicach Puław jako robotnik rolny, potem tłumacz (język niemiecki). Następnie administrował majątkami w okolicach Lublina.Był komendantem Rejonu AK w Żyrzynie, dowodził oddziałem AK w okolicach Lubartowa. Od sierpnia 1940 do lipca 1942 pełnił funkcję oficera wywiadu Obwodu AK Puławy. Zmieniał nazwiska i pseudonimy (m.in. 

Zaporożec, Sterlingjan Olszowski).Po wejściu na tereny polskie oddziałów LWP, ujawnił się i zgłosił w sierpniu 1944 roku do komendantury w Lublinie. Dostał przydział do 3 Zapasowego Pułku w Lublinie. Po tygodniu został aresztowany i osadzony na Zamku Lubelskim, potem w obozie NKWD w Majdanku, a wkrótce w łagrze w Diagilewie k. Riazania. 22 marca 1946 roku uciekł w towarzystwie kpt. Gracjana Fróga i ppor. Leonarda Stacewicza.

Ewaryst Jaśkowski wspomina: Uczył mnie języka 
rosyjskiego i równocześnie był kierownikiem 
internatu. (...) Nie odkrywał rąbka swojego 
życiorysu, ale wszyscy wiedzieli że był wojskowym 
i uwielbiał konie. Człowiek niezwykle zdolny 
władający kilkoma językami, których wciąż się 
samodzielnie uczył. (...) jego lekcje to kunszt pracy 
z uczniami (...). W internacie panowała żelazna 
dyscyplina a za brak subordynacji można było 
oberwać iście wojskową wiązankę.

Bojąc się pościgu wędrowali w przeciwną do Warszawy stronę, głównie pociągami towarowymi. W końcu Mickunas dotarł do Wilna, a stąd pociągiem repatriacyjnym do Poznania. W październiku 1946 roku, jako Kazimierz Bojarun, podął pracę w nadleśnictwa Sompolno.Po ujawnieniu się w ramach amnestii w 1947 roku, wrócił do swojego nazwiska i od 1 czerwca był nauczycielem języka angielskiego i rosyjskiego w gimnazjum (od 1949 roku liceum) w Sompolnie. Wielu jego uczniów będzie studiowało potem filologię angielską i rosyjską.Na Uniwersytecie Jagiellońskim zdobył eksternistycznie dyplom uprawniający do nauczania języka angielskiego. Władał także biegle niemieckim i francuskim. We wrześniu 1955 roku przeniósł się do Technikum Rachunkowości Rolnej w Zieleńcu k. Gorzowa Wlkp., gdzie został dyrektorem. Pisał podręczniki do nauki języka angielskiego My English Book, zajmował się tłumaczeniami. Po 1956 roku otrzymał stopień majora.Na początku lat 60. wrócił do koni. Pracował w stadninach w Posadowię, Chyszowie k. Tarnowa, gdzie pod jego okiem edukację jeździecką rozpoczął syn Wojciech. W latach 1962-1973 pracował w Zakładzie Treningowym Koni Eksportowych na Woli w Poznaniu, był trenerem Cwału. Projektował także i nadzorował budowę przeszkód WKKW.W 1962 roku został Kierownikiem Wyszkolenia PZJ, był sędzią klasy międzynarodowej. Od 1969 roku był trenerem koordynatorem kadry na 10 w Monachium 1972. Jego ambicją było doprowadzenie syna do startu w olimpijskim WKKW. Choroba uniemożliwia mu szefowanie polskiej ekipie w Monachium i oglądanie startu syna. Nadal jednak pracował, pisał, tłumaczył i rysował.Ożenił się w 1938 roku z Janiną Budzińską. Podczas kampanii wrześniowej urodziła im się córka Katarzyna, a po powrocie z ZSRR, w 1947 roku syn Wojciech, który odziedziczył jego zamiłowania - był zawodnikiem, jest trenerem i sędzią. Wojciech Mickunas jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski w WKKW, trzykrotnym mistrzem. Wystartował w 1972 roku w Monachium w olimpijskim WKKW, był trenerem najlepszej polskiej powojennej ekipy polskich wukakawistów (Seul 1988 - IV miejsce). Jak ojciec - człowiek wielu talentów.



Grudziądz, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, 1933 rok, konkurs. Por. Jan Mickunas 4 DAK. 
album rodziny Nieniewskich

Konie Jana Mickunasa:
Moloch, Malachit - nagrody w 1928 roku w Suwałkach.
Walczyk - ur. 1926, hod. Ryszarda Hirscha. W 1934 roku wicemistrzostwo Polski w WKKW. 1935 rok, Warszawa, Zawody o Mistrzostwo Artylerii Konnej Militari - 1 miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Przygotowywany do 10 w Berlinie 1936.
Anita -1936 rok, Warszawa, krajowy Pokaz Konia Wierzchowego -1 miejsce.
Zaporożec, Zbój-Sygnet, Bej-Dezerter, Diana - nagrody w latach 30. w konkursach ujeżdżenia i pokazach konia wierzchowego.
Tośka - klacz przygotowywana do 10 w Berlinie 1936.25 sierpnia 1939 roku otrzymał przydział do 7 pac. W czasie kampanii wrześniowej walczył w strukturach Armii Poznań, wziął udział w bitwie nad Bzurą. W końcu września trafił w okolicach Wyszogrodu do niewoli niemieckiej. Przebywał w niemieckich obozach jenieckich na terenie Polski i Austrii, a w końcu w Oflagu II C Woldenberg. 28 czerwca 1940 roku w biały dzień, przez podkop pod drutami uciekł z obozu z por. Jerzym Fularskim. Mimo ostrzału z broni maszynowej i pogoni z psami, stali się bohaterami pierwszej udanej ucieczki z tego obozu.Pod koniec lipca dotarł do Warszawy, zdobył fałszywe papiery inwalidzkie. Nawiązał kontakty z ZWZ-AK. Pod nazwiskiem Henryk Raźniewski pracował w okolicach Puław jako robotnik rolny, potem tłumacz (język niemiecki). Następnie administrował majątkami w okolicach Lublina.Był komendantem Rejonu AK w Żyrzynie, dowodził oddziałem AK w okolicach Lubartowa. Od sierpnia 1940 do lipca 1942 pełnił funkcję oficera wywiadu Obwodu AK Puławy. Zmieniał nazwiska i pseudonimy (m.in. 

Zaporożec, Sterlingjan Olszowski).Po wejściu na tereny polskie oddziałów LWP, ujawnił się i zgłosił w sierpniu 1944 roku do komendantury w Lublinie. Dostał przydział do 3 Zapasowego Pułku w Lublinie. Po tygodniu został aresztowany i osadzony na Zamku Lubelskim, potem w obozie NKWD w Majdanku, a wkrótce w łagrze w Diagilewie k. Riazania. 22 marca 1946 roku uciekł w towarzystwie kpt. Gracjana Fróga i ppor. Leonarda Stacewicza.

Ewaryst Jaśkowski wspomina: Uczył mnie języka 
rosyjskiego i równocześnie był kierownikiem 
internatu. (...) Nie odkrywał rąbka swojego 
życiorysu, ale wszyscy wiedzieli że był wojskowym 
i uwielbiał konie. Człowiek niezwykle zdolny 
władający kilkoma językami, których wciąż się 
samodzielnie uczył. (...) jego lekcje to kunszt pracy 
z uczniami (...). W internacie panowała żelazna 
dyscyplina a za brak subordynacji można było 
oberwać iście wojskową wiązankę.

Bojąc się pościgu wędrowali w przeciwną do Warszawy stronę, głównie pociągami towarowymi. W końcu Mickunas dotarł do Wilna, a stąd pociągiem repatriacyjnym do Poznania. W październiku 1946 roku, jako Kazimierz Bojarun, podął pracę w nadleśnictwa Sompolno.Po ujawnieniu się w ramach amnestii w 1947 roku, wrócił do swojego nazwiska i od 1 czerwca był nauczycielem języka angielskiego i rosyjskiego w gimnazjum (od 1949 roku liceum) w Sompolnie. Wielu jego uczniów będzie studiowało potem filologię angielską i rosyjską.Na Uniwersytecie Jagiellońskim zdobył eksternistycznie dyplom uprawniający do nauczania języka angielskiego. Władał także biegle niemieckim i francuskim. We wrześniu 1955 roku przeniósł się do Technikum Rachunkowości Rolnej w Zieleńcu k. Gorzowa Wlkp., gdzie został dyrektorem. Pisał podręczniki do nauki języka angielskiego My English Book, zajmował się tłumaczeniami. Po 1956 roku otrzymał stopień majora.Na początku lat 60. wrócił do koni. Pracował w stadninach w Posadowię, Chyszowie k. Tarnowa, gdzie pod jego okiem edukację jeździecką rozpoczął syn Wojciech. W latach 1962-1973 pracował w Zakładzie Treningowym Koni Eksportowych na Woli w Poznaniu, był trenerem Cwału. Projektował także i nadzorował budowę przeszkód WKKW.W 1962 roku został Kierownikiem Wyszkolenia PZJ, był sędzią klasy międzynarodowej. Od 1969 roku był trenerem koordynatorem kadry na 10 w Monachium 1972. Jego ambicją było doprowadzenie syna do startu w olimpijskim WKKW. Choroba uniemożliwia mu szefowanie polskiej ekipie w Monachium i oglądanie startu syna. Nadal jednak pracował, pisał, tłumaczył i rysował.Ożenił się w 1938 roku z Janiną Budzińską. Podczas kampanii wrześniowej urodziła im się córka Katarzyna, a po powrocie z ZSRR, w 1947 roku syn Wojciech, który odziedziczył jego zamiłowania - był zawodnikiem, jest trenerem i sędzią. Wojciech Mickunas jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski w WKKW, trzykrotnym mistrzem. Wystartował w 1972 roku w Monachium w olimpijskim WKKW, był trenerem najlepszej polskiej powojennej ekipy polskich wukakawistów (Seul 1988 - IV miejsce). Jak ojciec - człowiek wielu talentów.



Jan Mickunas, oprócz wielokrotnie wznawianych podręczników™ My 
English Book, napisał książkę Ich drugi dom, 1962 (o pracy z młodzieżą) oraz podręcznik Praca z młodym koniem, 1987 (wcześniej publikowany w odcinkach na łamach magazynu Koń Polski. W tym czasopiśmie publikował także artykuły dotyczące Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego.Za zasługi wojenne 1939 roku odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. W1967 roku to samo odznaczenie zatwierdziło MON PRL dla uczestników ucieczek z obozu II C. Wyróżniony Złotą Polską Odznaką Jeździecką PZJ.Zmarł 2 listopada 1973 roku w Poznaniu, pochowany został w Warszawie na Wojskowych Powązkach. Wspaniały człowiek, bezinteresowny entuzjasta, oddany sprawie bez reszty, skromny, mrówczo pracowity.

Jan Mickunas z żoną i synem Wojciechem oraz młodzieżą internatu, rok szkolny 1949/1950. 
ze zbiorów Ewarysta Jaśkowskiego, 

dzięki uprzejmości administratora strony FB „Dawne Sompolno'

TRENER:

RTM. W ST. SPOCZ. LEON KON
(1888-1964)

Urodził się w Warszawie. Jako dziecko przeniósł się z rodzicami (ojciec Gabriel, matka Jadwiga z Dąbrowskich) do Petersburga. Pierwszy raz dosiadł konia jako 6-latek. W 1906 roku ukończył gimnazjum w Petersburgu. Wstąpił na wydział przyrodniczy Uniwersytetu w Petersburgu, ale go nie ukończył - sport konny zajął go bez reszty.W latach 1905-1906 w Petersburgu studiował teorię i praktykę jazdy maneżowej u Pawła Tanajewa, który szkolił go bezinteresownie i użyczał własnych koni. W latach 1906-1907 uczył się u samego Jamesa Fillisa - instruktora w Oficerskiej Szkole Kawalerii w Petersburgu. W 1908 roku, za odziedziczone po matce pieniądze, założył ze wspólnikami tattersal. Mimo pozostawania pod wpływem swych słynnych nauczycieli, widział zalety szkoły naturalnej. Wkrótce do tattersalu Kona zaczął przychodzić Paweł Rodzianko, który poznał obie szkoły jazdy - maneżową u J. Fillisa i naturalną - u F. Caprilli'ego i wybrał tę drugą. Był instruktorem w Kawaleryjskiej Szkole Oficerskiej. Rodzianko przyglądał się szkoleniu koni przez Kona i udzielał mu rad i wskazówek zgodnie z włoskim systemem. W ten sposób Kon przeszedł kurs naturalnej szkoły i stał się jej gorącym zwolennikiem. W1911 roku kupił czteroletnią klacz Che Bella xo, hod. Dymitra Korybut-Daszkiewicza. W1914 roku ujeżdżona przez niego włoską szkołą klacz wygrała pod Dymitrem Exe Puchar Króla Edwarda VII w Olimpia Show w Londynie.Po wybuchu I wojny światowej wstąpił jako ochotnik z cenzusem do rosyjskiej kawalerii. Egzamin oficerski złożył w Mikołajewskiej Kawaleryjskiej Szkole w Petersburgu i uzyskał stopień kometa z przydziałem, jako wybitny jeździec, do 9 Zapasowego Pułku Kawalerii w Petersburgu. Ujeżdżał młode konie i szkolił jeźdźców.Od 1919 roku w Polsce - porucznik, a z czasem rotmistrz 2 Pułku Ułanów, z którym odbył wojnę 1919-1920 roku.W 1921 roku ukończył I Kurs Doszkalania Młodszych Oficerów Kawalerii w CSJ w Grudziądzu. Z kursu wyniósł niekorzystne wrażenia, gdyż do 1923 roku grudziądzkie Centrum pozostawało pod wpływem wiedeńskiej, maneżowej szkoły.

■!l]
Grudziądzka szkoła kilkakrotnie zmieniała■ nazwę. W 1920 roku M.S.Wojsk. powołało Centralną Szkołą Jazdy. Od kwietnia 1923 roku do listopada 1925 roku była to Centralna Szkoła Kawalerii. Następnie - do kwietnia 1928 roku - Obóz Szkolny■ Kawalerii, a od 1 czerwca 1928 roku - Centrum Wyszkolenia Kawalerii.
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Olimpijskie sukcesy wychowankówLeona Kona:1924 Paryż (instruktor grupy olimpijskiej): A. Królikiewicz - brązowy medal w skokach, wszyscy ukończyli.1928 Amsterdam (instruktor grupy olimpijskiej): zespołowo skoki - srebrny medal, zespołowo WKKW - brązowy medal.1936 Berlin (trener WKKW): zespołowo srebrny medal.1960 Rzym (trener WKKW, oficjalnie sędzia): M. Babirecki VIII miejsce, A. Orłoś XVII.
I

M

Po powrocie do macierzystego pułku napisał artykuł Zagadnienia ujeżdżania i jazdy, w którym skrytykował system nauczania jazdy w polskiej kawalerii. W CSK dostrzeżono jednak umiejętności jeździeckie Kona i skierowano do M.S.Wojsk. wniosek o przydzielenie porucznika Kona do szkoły na instruktora. Gdy ukazał się krytyczny tekst, płk Stefan Kasprzycki (komendant, absolwent Militär Reitlehrer Institut w Wiedniu) wysłał do ministerstwa krótką depeszę: Rezygnuję 
z przydziału do CSKaw. por. Kona.Leon Kon szkolił więc w macierzystym pułku podoficerów i oficerów, zupełnie nie w duchu Grudziądza. Mimo opisanej sytuacji, w listopadzie 1922 roku niepokorny porucznik został delegowany do szkoły kawalerii w Grudziądzu, jako instruktor grup olimpijskich (na 10 w Paryżu 1924 oraz na 10 w Amsterdamie 1928). Kon włączył do grupy pułkowego kolegę por. Kazimierza Szoslanda. Przyszłość pokazała, że była to świetna decyzja.

Starsi oficerowie z rezerwą patrzyli na metody Kona, uważając, że instruktorem jazdy konnej w Grudziądzu może być tylko oficer, który potrafi ujeździć konia wyższą szkołą. Kon, który przeszedł w Rosji szkolenie szkołą maneżową, nie miał z tym problemów. Ujeżdżony przez niego wschoniopruski wałach Fix pomyślnie przeszedł pokaz, a gen. Kasprzycki zmienił zdanie o umiejętnościach Kona.Po sukcesach, jakie odnieśli szkoleni przez por. Kona jeźdźcy w 1924 roku w Lucernie, Fontainbleau i na 10 w Paryżu, gen. Kasprzycki zaproponował mu pozostanie w Grudziądzu i stanowisko etatowego instruktora jazdy konnej. Porucznik przyjął propozycję z zadowoleniem.W1924 roku szef ekwitacji (kierował wyszkoleniem jeździeckim) płk Franciszek Adamovich przeszedł w stan spoczynku, a stanowisko to objął ppłk Jan Kossak, absolwent CK Militär Reitlehrer Institut, lecz postępowy i zainteresowany nowym systemem. Z własnej woli uczestniczył w treningach prowadzonych przez Kona. Był zdolnym uczniem i w końcu sam zaczął szkolić jeźdźców zgodnie z nowym, naturalnym systemem. Grudziądz, jako szkoła jazdy konnej, zaczął się przekształcać i unowocześniać.Sezon 1924/25 był przełomowy: zastęp maneżowy trenował konserwatywny płk Hubert Brabec, młode konie szkolił ppłk Jan Kossak metodą pośrednią, a zastęp skoczków i wykłady teoretyczne prowadził Leon Kon - całkowicie według włoskiej, naturalnej szkoły.32



III K1JK w Grudziądzu (1925-1926) miał wyłonić kadrę jeźdźców sportowych. Instruktorem był Leon Kon, a szkolili się: rtm. Michał Antoniewicz [nie jest wymieniony w Kawaleryjska Alma Mater w Grudziądzu 
1920-1939. Zarys dziejów Lesława Kukawskiego, Juliusza S. Tyma i Teodora Wójcika], rtm. Henryk Dobrzański, rtm. Edmund Chojecki, rtm. Józef Trenkwald, rtm. Zdzisław Dziadulski, rtm. Adam Królikiewicz, por. Kazimierz Małochleb, por. Kazimierz Szosland, por. Aleksander Tuński, por. Bolesław Pieczyński, por. Aleksander Sitek, por. Henryk Roycewicz, mjr art. Michał Toczek, por. art. Tadeusz Jankowski, por. tab. Józef Sozański, nadkom. Marcin Szopa (Konna Policja Państwowa).W 1926 powstała w Grudziądzu grupa sportowa, której szefem był płk Sergiusz Zahorski, a kierownikiem sportowym rtm. Leon Kon. W jej skład weszli: rtm. Michał Antoniewicz, rtm. Edmund Chojecki, rtm. Henryk Dobrzański, rtm. Zdzisław Dziadulski, rtm. Adam Królikiewicz, por. Kazimierz Szosland, mjr Michał Toczek i 19 koni.Sam Kon z powodu astmy prawie nie startował w konkursach. Publikował artykuły w jeźdźcu i Hodowcy, brał udział w pracach zmierzających do budowy stadionu hipicznego w Łazienkach Królewskich i organizacji zawodów (pierwsze odbyły się w 1927 roku).Po wyjazdach zagranicznych dostrzegał potrzebę powstania w Polsce organizacji jeździeckiej i przygotował jej statut. Zdobył poparcie dyrektora Dep. Kawalerii M.S.Wojsk. płk. Zbigniewa Brochwicz-Lewińskiego oraz dyrektora Dep. Chowu Koni w Ministerstwie Rolnictwa i przewodniczącego Komitetu ds. Wyścigów Konnych Fryderyka Jurjewicza. Ten ostatni udzielił zasiłku na zorganizowanie i funkcjonowanie Polskiego Związku Jeździeckiego. Zebranie organizacyjne odbyło się 18 lutego 1928 roku w Kasynie Garnizonowym w Warszawie przy al. Szucha (budynek zburzony w 1968 roku, w trakcie przygotowań do budowy Trasy Łazienkowskiej). Na prezesa wybrano płk. Zbigniewa Brochwicz-Lewińskiego, rtm. Leon Kon został członkiem zarządu. To on najczęściej reprezentował Polskę w FEI i nadawał kierunek PZJ zgodnie z trendami w Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. ■

1^™ Leon Kon opracował instrukcję szkolenia koni według naturalnej szkoły jazdy. Pod tytułem Ujeżdżanie remont została wydana w 1925 roku prywatnie, sumptem autora i wzbudziła powszechne uznanie. W1928 roku ukazała się rozszerzona instrukcja, zatwierdzona przez M.S.Wojsk. jako oficjalny podręcznik w Grudziądzu i pułkach. Wersję jeszcze szerszą wydano w 1936 roku, a po wojnie MON wznowiło ją w 1946 roku. Nowy, zgodny z nowym systemem regulamin jazdy konnej opracowali w Grudziądzu J. Kossak i L. Kon. Regulaminy: jazdy konnej i ujeżdżania koni były zgodne i ujednolicone, obowiązywały do 11 wojny światowej i od 1946 roku do rozwiązania jednostek konnych. 3



Warszawa, 1927-33. Spotkania z okazji Międzynarodowych Konkursów Hipicznych.Zamek Królewski, Sala Rycerska - u prezydenta Ignacego Mościckiego (1. rząd, w środku).Na fotelach, od lewej:5. Fryderyk Jurjewicz,9. minister spraw zagranicznych August Zaleski,12. gen. Juliusz Rómmel;stoją: gen. Gustaw Orlicz-Dreszer(za prezydentem),rtm. Leon Kon (5 z prawej).Czwarty z lewej siedzi rtm. Leon Kon. 
fot.: A. Sitkowski,
Laboratorium Fotograficzne,
Warszawa, Szpitalna 12



Warszawa, Ministerstwo Spraw Wojskowych, ul. 6 Sierpnia 1/3/5, Sala Reprezentacyjna, 1927-1931.1. rząd, środek: Aleksander hr. Skrzyński,8. z lewej: Laura Dobrutt,4. rząd, środek (pod żyrandolem): rtm. Adam Królikiewicz, 3. rząd:7. z prawej: rtm. Leon Kon.Hipodrom Komitetu Targów Końskich w Gnieźnie, 1934 rok, po konkursie.Na stojących koniach: Halina Tuska (Obawa), Roma Brókere (Morus), Wanda Harlandowa (Tanina).Między oficerem a cywilem stoi rtm. Leon Kon.W parach z paniami startowali niewidoczni:M. Gutowski, K. Paszotta i E. Brabec. 
album rodziny Brókere



według jego przemieszczania się regulowano zegarki, a spóźniony o 15 sek. Andrzej Orłoś otrzymał srogą reprymendę.Według Antoniego Pacyńskiego Andrzej Orłoś miał zwyczaj w czasie treningu odliczać głośno foule: — raz, dwa, trzy i... hop. Leon Kon przedrzeźniał go: — raz, dwa, trzy i... dupa.

36

W1934 roku Kon odszedł z wojska w stopniu rotmistrza i został etatowym sekretarzem PZJ. Dużo sędziował, dbał o wszelkie przepisy jeździeckie.21 grudnia 1935 roku zarząd PZJ zawarł umowę z rtm. w st. spocz. Leonem Konem, który: przyjmuje na siebie od 
3 stycznia 1936 r., w sformowanej w Centrum Wyszkolenia Kawalerii grupie sportowej jeźdźców obowiązki 
instruktora dla przygotowania przedolimpijskiego. Efektem był sukces na 10 w Berlinie.W czasie wojny pracował jako woźnica. W 1944 roku, mimo zaawansowanego wieku, wziął udział w powstaniu warszawskim (Okręg Warszawski AK - Śródmieście-Południe, pseudonim Hip) i trafił do niewoli niemieckiej.Z żoną Katarzyną zd. Fiodor (1884-1976) miał córkę Antoninę, która urodziła się w Petersburgu w 1915 roku. Była absolwentką Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, nauczycielką wychowania fizycznego, działaczką Przysposobienia Wojskowego Kobiet.W czasie wojny porucznik Anta, Jadwiga, komendantka Wojskowej Służby Kobiet przy Dowództwie V Obwodu Warszawskiego Okręgu AK. Dowodziła oddziałem łączniczek i sanitariuszek. 28 sierpnia 1944 roku zorganizowała akcję ratowania grupy kilkunastu dziewcząt wydobywając je spod gruzów zawalonego domu przy ul. Krasickiego. 29 sierpnia 1944 roku zmobilizowała niedobitki łączniczek wydobytych spod gruzów szpitala sióstr Elżbietanek. 30 sierpnia wyruszyła do Zalesia w misji specjalnej, której wykonaniem, ze względu na duże niebezpieczeństwo, nie chciała obarczać podkomendnych łączniczek. Wykonała zadanie, ale w powrotnej drodze zaginęła. Prawdopodobnie zamordowana przez Niemców 30 sierpnia 1944 roku w Pyrach koło Warszawy. Pośmiertnie odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.Leon Kon, po wyzwoleniu z obozu jenieckiego 30 kwietnia 1945 roku, przebywał w sanatorium brytyjskiego Czerwonego Krzyża. Mimo możliwości pozostania na Zachodzie, wrócił do kraju 8 grudnia 1947 roku.Był jednym z głównych organizatorów powojennego jeździectwa sportowego. Po wojnie awansowany na stopień majora w stanie spoczynku.Od 1 stycznia 1948 roku był kontraktowym instruktorem Grupy Sportu Konnego WP. Po likwidacji kawalerii pracował w Centralnym Zarządzie Hodowli Koni jako kierownik Zakładu Treningowego w Kwidzynie, a od 1960 roku kierował Zakładem Treningowym Koni Eksportowych w PSK Racot.

Dziś trudno jest zrozumieć, jakich heroicznych wysiłków mjr. Leona Kona wymagało - w nowych realiach - doprowadzenie do tego, by 12 listopada 1950 roku w Warszawie przy ulicy Myśliwieckiej odbyły się pierwsze po wojnie ogólnopolskie zawody jeździeckie.W lutym 1953 roku na terenie TWK w Poznaniu odbył się pierwszy w powojennej Polsce ogólnopolski kurs instruktorów jeździectwa. Jazdę konną wykładał Leon Kon. Prowadził także kursy jeździeckie i dawał kursantom prawdziwą przedwojenną szkołę jazdy.



Kurs instruktorski. Wg. Andrzeja Orłosia jest to pierwszy powojenny kurs instruktorski, który odbył się w Poznaniu w 1953 roku. Siedzą: mjr Leon Kon (w jasnym płaszczu) i Andrzej Orłoś. Stoi mjr Jan Mossakowski.PSO Kwidzyn, poł. 1. 50. XX w. Uczestnicy kursu instruktorskiego. Na trawie siedzą: Andrzej Orłoś i Henryk Forster (trener w Mosznej). Na ławce: Izabella Pawelec, mjr Leon Kon oraz Jan Kowalski. Wśród stojących 2. od lewej Kotlarski, 3. Albert Wojciechowski, 5. Henryk Sołtysik, 6. Stanisław Grodzicki.W 1952 roku przy kwidzyńskim Państwowym Stadzie Ogierów powstała Sekcja Jeździecka LKS „Ogniwo”, której trenerem był Leon Kon. Na przełomie lat 50/60. XX w. zawodnicy sekcji pojawiali się na podium MP we wszystkich konkurencjach olimpijskich. Pierwszy medal (brązowy) dla Kwidzyna zdobył w 1957 roku Jan Kubiak na Erotyku na Mistrzostwach Polski w skokach przez przeszkody. Rok później wystartował w Rzymie i Nicei, a w Budapeszcie wchodził w skład ekipy, która zajęła II miejsce w PN.W1963 roku Stanisław Kubiak na Botwidzie wygrał na CHIO w Akwizgranie konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta.PSO Łąck, 1957 r., kurs jeździecki lub instruktorski.Ważenie, pierwszy z prawej mjr Leon Kon, 3. Andrzej Nałęcz-Nieniewski (w okularach).Pokazy ogierów w ZT przy PSO Kwidzyn. Wiatach 1952-60 kierownikiem ZT był mjr Leon Kon (stoi bokiem). Konno: Andrzej Orłoś (na środku), obok Jan Andraszek (dyrektor PSO wiatach 1951-55).
wszystkie zdjęcia na stronie z kolekcji Andrzeja Orłosia i albumu rodziny Nieniewskich



Wielka Brytania, Harewood, 1959 rok. Mistrzostwa Europy w WKKW.Na trybunie przedwojenni oficerowie kawalerii:ppłk Wilhelm Lewicki, mjr Leon Kon,ppłk Władysław Zgorzelski. Polski zespół zajął IV miejsce. 
kolekcja Andrzeja OrłosiaIgrzyska Olimpijskie w Rzymie, 1960 rok.Ekipa polskich wukakawistów, od lewej:Andrzej Orłoś (zawodnik), Leon Kon (trener, sędzia), Andrzej Kobyliński (zawodnik), Tadeusz Grabowski (działacz), Władysław Byszewski (obserwator), Marek Roszczynialski (zawodnik).
kolekcja Andrzeja Orłosia

Do pierwszego po wojnie startu olimpijskiego w Rzymie (1960) ekipa polska przygotowywała się przez pół roku w Kwidzynie, pod kierunkiem mjr. Leona Kona, któremu pomagał mjr Jan Mossakowski. Oficjalnie szefem ekipy podczas wyjazdu do Rzymu oraz trenerem był Jan Mossakowski, Kon został zaproszony do jury. W1960 roku na 10 w Rzymie w WKKW wystartowali trenujący w Kwidzynie Andrzej Orłoś (XVII miejsce na rezerwowym Klarysie) i Marian Babirecki (świetne VIII miejsce na Volcie). Próby terenowej nie ukończyli Marek Roszczynialski (na rezerwowej, najsłabszej Wizmie) i Andrzej Kobyliński (na Wolborzu - najlepsza polska para w ujeżdżeniu, zawodnik o niewielkim doświadczeniu międzynarodowym).Nasze najlepsze występy olimpijskie we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego są związane z postacią Majora. Tylko start w Seulu (1988) można z nimi porównać - wszyscy zawodnicy ukończyli, ekipa (Krzysztof Rafalak, Bogusław Jarecki, Eugeniusz Koczorski, Krzysztof Rogowski) zajęła IV miejsce.Tak założenie w 1928 roku, jak i reaktywowanie Polskiego Związku Jeździeckiego po wojnie zawdzięczamy w dużej mierze Leonowi Konowi, który słał wszędzie pisma podpisane Sekretarz Generalny PZ] Leon Kon, podtrzymywał kontakty z organizacjami i instytucjami sportowymi w Polsce, a przede wszystkim utrzymał naszą pozycję w FEI, mimo kilkuletniego zalegania ze składkami.38



W 1948 roku nawiązał kontakt z GUKF (później GKKF), działał w Sekcji Jeździeckiej i Pięcioboju Nowoczesnego przy tym urzędzie. Był kierownikiem i trenerem kursów jeździeckich i instruktorskich. Pisał artykuły i pierwszy w powojennej Polsce podręcznik - Jazda konna (pierwsze wydanie 1953). Opracował polską edycję przepisów jeździeckich, instrukcje, regulaminy, statuty.Wydelegowany przez GKKF - jako obserwator - na Igrzyska w Sztokholmie (1956) stwierdził, że nasi zawodnicy powinni uczestniczyć w kolejnych igrzyskach w Rzymie. I tak się stało, choć do Rzymu pojechali tylko wukakawiści.W 1956 roku polscy delegaci - dyrektor CZHK Stanisław Kurowski i Leon Kon - uczestniczyli po raz pierwszy po wojnie w Kongresie FEI. Leon Kon został jednogłośnie wybrany na członka Komisji Rewizyjnej Federacji.GKKF wyraził w końcu zgodę na istnienie Polskiego Związku Jeździeckiego i wyasygnował pieniądze na uregulowanie zaległych składek w FEL W 1957 roku PZJ rozpoczął działalność, a Kon wszedł w skład zarządu i został trenerem związku. FEI oficjalnie włączyła ponownie PZJ do swego grona.Organizował najważniejsze krajowe wydarzenia jeździeckie. Działał w Radzie Trenerów PZJ, długo jej przewodniczył. W 1958 roku obchodził 50-lecie pracy sędziowskiej i trenerskiej. Był trenerem reprezentacji narodowej, sędzią głównym większości rozgrywanych w Polsce dużych zawodów. Jako sędzia klasy międzynarodowej, był członkiem komisji sędziowskiej zawodów WKKW podczas igrzysk w Rzymie.W 1964 roku trwały prace nad stworzeniem kwartalnika Koń Polski. Leon Kon miał się w nim zająć sportem jeździeckim. Niestety zmarł 24 listopada 1964 roku, po napisaniu do zerowego numeru artykułu o niełatwym starcie polskiego jeździectwa po wojnie.Wybitny szkoleniowiec i dusza polskiego jeździectwa. Dwukrotny organizator PZJ - w 1928 i 1957 roku. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi, Srebrnym Médaillé Interalliée, Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej.
PSO Kwidzyn, 1960 rok. Pożegnanie mjr. Leona Kona, który wiatach 1952-60 był kierownik ZTK w Kwidzynie, a następnie kierował ZTKE przy PSK Racot. Po odejściu Kona do Racotu stanowisko w Kwidzynie przejął jego uczeń - Andrzej Orłoś.Z lewej: Andrzej Kobyliński wręcza statuetkę konia Leonowi Konowi.Z prawej: przy stole siedzą: Jerzy Grabowski (dyr. Stada w Kwidzynie w latach 1963-75), mjr Leon Kon, inż. Andrzej Orłoś. 
kolekcja Andrzeja Orłosia



SZEF POLSKIEJ EKIPY:

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

Informacje o Tadeuszu Komorowskim znajdą się w czwartej części, poświęconej VIII Letnim Igrzyskom Olimpijskim, które odbyły się w Paryżu, w 1924 roku. Na nich ówczesny major Tadeusz Komorowski występował w podwójnej roli - zawodnika WKKW i szefa ekipy.

Ppłk Tadeusz Komorowski z żoną Ireną z Lamezanów Komorowską w swoim majątku w Świrzu, 1931 rok. 40



SĘDZIA:

MJR MICHAŁ ANTONIEWICZ-WOYSYM
(1897-1989)

Informacje o Michale Antoniewiczu znajdą się w trzeciej części, poświęconej IX Letnim Igrzyskom Olimpijskim, które odbyły się w Amsterdamie, w 1928 roku. Na nich major Antoniewicz zdobył z kolegami dwa zespołowe medale: srebrny w skokach przez przeszkody i brązowy w WKKW.

Warszawa, sierpień 1931. Wyjazd na konkursy do Rygi - zdjęcie z peronu, mjr Mjr Michał Antoniewicz wśród kolegów - medalistów olimpijskich: rtm. Kazimierza Szoslanda i mjr. Józefa Trenkwalda. 
album rodziny Leskich 4
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Zdjęcie na I okładce:Warszawa, hipodrom w Łazienkach Królewskich, czerwiec 1937. Międzynarodowe Konkursy Hipiczne. Polska ekipa, od lewej: rtm. Seweryn Roman Kulesza, rtm. Henryk Roycewicz i rtm. Zdzisław Szczęsny Kawecki Gozdawa. 
fot. ze zbiorów NACZdjęcie na IV okładce:Warszawa, hipodrom w Łazienkach Królewskich, czerwiec 1937. Międzynarodowe Konkursy Hipiczne. Generał Juliusz Rómmel wręcza Złote Polskie Odznaki Jeździeckie PZJ rotmistrzom: Sewerynowi Kuleszy (3. z prawej),Henrykowi Roycewiczowi (2. z prawej) i Zdzisławowi Kaweckiemu (1. z prawej).Widoczny m.in. szef Sztabu Głównego generał Wacław Stachiewicz (1. z lewej).
fot. ze zbiorów NACWszystkie zdjęcia w tekście pochodzą ze zbiorów Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Oddziału Muzeum Łazienki Królewskie. Wyjątkiem jest fotografia pp. Mickunasów na str. 30.
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