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Ppłk. Karol bar. Rómmel jubilatem.

Niedawno minęło dwadzieścia lat od czaisu, gdy 
świetny nasz jeździec ppłk. Karol bar. Rómmel święcił 
pierwsze sukcesy na arenie międzynarodowej. Z tego> ty
tułu podajemy tu krótki jego życiorys i zarys karjery 
sportowej, która imię jego rozniosła nawet po obcych 
krajach.

Zamiłowanie do jazdy konnej, ppłk. Rómmel zdra
dzał od najwcześniejszej młodości. Jeździć ziaiczął, mając 
zaledwie łait 6, dosiadając na dkłep spokojniejszych koni 
obozu ćwiczebnego artylerji w Graniach pod W ill nie m, 
gdzie ojciec j;egO' był kamepdainftem.

W klika łat później, gdy doszedł już do pewnej 
wprawy, zaczął nnu ojiołeic pozwalać brać udział w ćwi- 
czeniłaeh i musztrach airtyłarji, w czasie których jeździł 
w drugiej parze w zaprzęgu armatnim.

Naulki średnie pobierał w korpusie kadetów w O de
sie. W tym okresie życia niajulubieńsizą jego rozrywką 
było ćhod-zenie na tor wyścigowy i przyglądanie się ro
bocie koni. W czasie letnich wakacji, wracając z korpusu 
do domu, pełnił służbę u swojego ojca w charakterze 
konnego ordiymnsa.

Gdy doszedł w korpusie kadetów do ostatnich klas, 
jeździł już, dzięki uprzejmości swych znajomych, na dwu
latkach, na rannych galopach.

Wyjątkowy pociąg do koni i stałe przesila dywanie 
w wolnych dhwiłach nia tarze wyścigowym, nie bardzo 
podobały się ojcu, który obawiał się zaniedbywania nauk 
prziez syna, a może nawet i bardziej zgubnych następstw 
dła młodego chłopca. To też, gdy syn ukończył korpus ka
detów i wyraził chęc wstąpienia do kawaleirji, ojciec prze
ciwstawił się temu stanowczo i uznał za racjonalniejszą 
służbę w piechocie. 1 lokował wijęic syna w Pawłowskiej 
Oficerskiej szkole piechoty w Petersburgu.

Pasja do koni nie wygasła jednak w młodym sport - 
s mamie i jako junkier stale spędza swój wolny czas na to

rze kołom!agski-m, albo w ujeżdżalni pierwszej gwardyj- 
skiej brygady artylerji, w której służył starszy jego brat, 
obecny generał Wojsk Połsłddh.

Były to lata 1906—8. W czasie tym zaprzyjaźnił się 
ze znanym jeźdźcem manężowym — Andiriejewyim, który, 
będąc jednym, z lepszych uczni Filiisa, został powołany 
do ujeżdżania 'kona wielkiego: ‘księcia Mikołaja Mikołaje- 
wicza, późniejszego głównodowodzącego arm ją rosyjską 
w czasie wojny światowej.

Andiriejew wpajał w Rómim-la zasady Filiisa i wkrót
ce zrobił z niego- fanatycznego wyznawcę tego systemu.

W roku 1908 ukończył ppłk. Rómmel szkołę junkier- 
slkią i przydzielany został do- łejbgwa-rdlji Izimaj łowisk i ego 
pułku piechoty, konsystującego w Petersburgu.

Wkrótce potem ujeździł po, raz pierwszy zupełnie 
samodzielnie sizlkołą Fil lisowską kladz swą Marjlę Stuart.

Były to czasy, kiedy w M-ichajlowskim manieżu urzą
dzano często konkursy hippiczne, które wicbodziłiy wów
czas w modę i cieszyły się dużeim powodzeniem. Ppłk. 
Rómmel zdecydował silę wziąć w nich udział. W reku 
1910 stanął da nich mia wyżej wispomnianej klaczy Marji 
Stuart, zupełnie nieprzygotowanej do tego rodzaju popi
sów. Młody sportsman był wówczas tego przeświadcze
nia, że konkurs: hippiczny nie je sit trudny db wygrania, 
należy tylko jechać śmiało- i ostro-. Tak też i uczynił. Re
zultat był opłakany. Klacz porozbijała wszystkie prze
szkody, a jeździec doznał nieprzyjemności ze strony ko
misji technicznej, zwrócono m-u bowiem uwagę, że nie 
będąc należycie przygotowanym, -nie należy stawać do po
pisów publicznych. Był to- pierwszy występ ppłk. Ró-mmla 
na, konkursach.

Pierwsze to niepowodzenie zrobiło na nim ogrom
ne wrażenie. Zaczął zastanawiać się nad jego przy
czynami, analizować swoją jazdę oirialz- przyglądać się pil
nie jeźdźcom,, -którzy osiągali dobre rezultaty. Szczególną 
jego uwagę 'zw rócili na siebie: Pleszik-ow, Ek-sie i Rodzi,an - 
ko, którzy jeździli systemem włoskim. Ppłk. Rómmel za
czął obserwować wszystkie ich ruchy, sposób siedzenia 
i prowadzenia korni i wreszcie naśladować to wszystko, 
narazić ukradkiem.

W tym czasie nabył z,a 50 rubli, wybrakowanego 
z ,kanwo ja Jego Wi-elitazeistwa”, łytkiaweigo- wałacha „Zia- 
blika” i na nim próbować zaczął -domorosłym sposobem 
„jazdy włoskiej”. Instruktora żadnego nie miał. Zupełnie 
sam, -zdany tylko- na swój zmysł -obserwacyjny i intuicję1 
jeździecką, zaczął pracować i robić postępy. Wreszcie 
udało mu się chwycić istotę nowego- systemu: opanował 
dosiad i spoisób prowadzenia konia.

W roku 1911 staną, znów do konkursów w maneżu 
Michajłowskim i tym razem osiągnął sukces, zdobywając 
pierwszą nagrodę.

Jazda jego zwróciła uwagę -i zaczęto, o- nim mówić.
Na wiosnę 1912 r. ppłk. Rómmel ustanowił rekord 

skoku na szerokość, skacząc w krytej ujeżdżalni. Po tym
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nowym tryumfie przybył do ppłk. Rómmla dowódca kor
pusu gwardjii z gratttułajciją,, oraz, propozycją przeniesienia 
go, ze względu na wybitne zdolności jeździeckie, do ka- 
walerji. Ppłk. Rómmel z propozycji tej jednakże nie sko
rzystał, ponieważ w łzimaljłowslkim pułku,, dowodzonym 
wówczals przez polaka generała Kisielewskiego, miał wy
jątkowo dobre stosunki. Dowództwo uwzględniało jego 
aspiiracjle sportowe, udzielając zawsze potrzebnych urlo
pów i w tych warunkach mógł oddawać się ulubionemu 
sportowi.

Doskonaląc się w jeździć konkursowej, ppłk. Róm
mel nie zasklepiał się jednak w wąskiej specjalności, lecz 
garnął się również i do innych rodzajów jazdy. Lu
bił wyścigi. Nie posiadając własnych koni, jeździł 
na cudzych i dosiadał każdego konia,, chociażby najgor
szego, jakiego mu zaproponowano. Tym też tłoimaczy się 
niewielkie powodzenie, jakie na tor ze osiągał.

Pierwszym, własnym koniem wyścigowym stał się 
nabyty w t ater saltu w Petersburgu za 350 rubli, wybra
kowany ze stajni K. Nazarowa ogierielk Mirn'e (Man- 
rou — Żatwa).

Treningiem nabytego wyścigowca zajął się sam oso
biście i czynił to' z zapałem, według popularnej wówczas 
książki Nosowicza.

Wybitne sukcesy, osiągnięte przez ppłk. Rómmla 
w latach 1911 i 1912 ,na konkursach w maneżu Michaj- 
łowslkim i imprezach klubu jazdy w Kra snem Siole, spra
wiły, że nie zważając na to, iż był oficerem piechoty, wy
branym został dó ekipy rosyjskiej, wysyłanej na Y-tą 
Oliiimpj ad(g, do Stodkhołmu.

Na Olimpjadzie jeździł świetnie i gdyby nie poślizg
nięcie się Ziabliika na ostatnim rowie, które spowodowało 
upadek i złamanie u jeźdźca kilku żeber, — niewątpliwie

zostałby zwycięzcą. Za dbslkonałą jazdę przyznano mu me
dal olimpijski, noszony z 'ordenamii

W ofiicjąlmem sprawozdaniu iz o limp jady, w ocenie 
jego jazdly, zaznaczone zostało: „reitet und tut ganz ita
lienisch”.

Odtąd ppłk. Rómmel brał udział we wszystkich 
olimpjadach, z wyjątkiem ostatniej; w r. b. w Los An
geles.

Przed samą wojną w r. 1913 jeździł, między innymi, 
z powodzeniem w Warszawie w Agricołi.

Po- odzyskaniu niepodległości, wstąpił do- Armji Pol
skiej. W listopadzie 1919 roku wyznaczony został instruk
torem Skakania w trziech brygadowych szkołach oficer
skich: w Przemyślu, Starej Wsi i Grudlziądżu. Napisał 
w tym czasie rozprawę o nowoczesnej jeździć konnej, któ
ra złożoną została na ręce inisp. kawał. gen. Kaweckiego.

W początkach 1920 roku zebrał ekipę, która miała 
jechać na VII Olimpiadę do Amsterdamu, lecz przeszko
dziła temu wojna z, bolszewikami.

Po zawieszeniu bro-ni, p-płk. Rómmel został zastępcą 
dowódcy I-go pułku Szwoleżerów. Na tern stanowisku 
zajimował się pieczołowicie wyszkoleniem jeździeckiem 
oficerów pułku i postawił je na wysokim poziomie, tak, 
ze w latach 1921—22 pułk ten, zdobył omal, że wszystkie 
nagrody na konkursach hippicznych, organizowanych 
przez Klub Jazdy w Warszawie.

W roku 1923 nastąpił pierwszy wyjazd ekipy pol
skiej na zawody międzynarodowe w Nicei. Ppułk. Rómmel 
wziął w niej udział. Jeźdźcy nasi zajęli wówczas drugie 
miejsce w Ptiharze Narodów.

Od tego czasu isława jeździecka naszej Armji wzra
stała coraz bardziej'. Zdobywane najzaisziczytniejsze na
grody na konkursach międzynarodowych różnych krajów,

Ppłk. K. bar. RÓMMEL na kl. Donese w Nicei 1929 r. na^ostatnim skoku w „Prix de la Victoire”.
(Fot: Barreau — Cannes).
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sprawiły, iż po ItaLji stawiano Polskę na drugiem miejscu 
na liście jeździeckich narodów.

Laury te w bardzo znacznej mierze były zasługą 
ppłk. Rómmla, którego jako znakomitego instruktora eki
py polskiej podziwiano na międzynarodowych konkursach 
w Nicei, Rzymie, Lucernie, Paryżu i Nowym Yorku.

Nie będę wyliczał tych wszystkich sukcesów, jakie 
kawalerzyści nasi, z ppłk. Rómmlem na czele, zdobywali 
na obu półkulach świata, gdyż tkwią one świeżo w pa
mięci wszystkich.

Dla oceny ppłk. Rómmla, jako jeźdźca, przypomnę 
tylko, że nieżyczliwi nam niemocy, ,a dobrze znający ten 
przedmiot, uważali go za championa świata,

Z początkiem roku 1930 przeniesiony został ppłk. 
Rómmel w stan spoczynku. Od tego czasu w konkursach 
hippicznych brał udział znacznie mniejszy, a przerzucił 
się do uprawianego zresztą oddawna sportu wyścigowego.

Jako jeździec, ppłk. Rómmel posiada talent wyjąt
kowy. Obdarzony jest nieziwykłem wyczuciem konia, in
tuicją jeździecką i zmysłem obserwacyjnym. Poizatem, co 
jest szczególnie godne uwagi, posiada talent wszechstron
ny. Jest 'zarówno- świetnym jie-źdźcem konkursowym na 
małym placu najeżonym przeszkodami w czasie konkur
sów hippicznych, jak steeplowym w trudnym wyścigu 
przeiszfc-odo wy m i wreszcie — gonitwie płaskiej w kom 
kurencji z zawodowymi żokejami.

Niezmiernie ciekawym i godnym uwagi jest fakt,

Ppłk. K. bar. Rómmel wygrywa w Warszawie 
w 1930 r. wyścig płotowy na og. Flibustier.

(Fot.: N. Pełczyński — Warszawa).

że ppłk. Rómmel nigdy właściwie nie miał żadnego instru
ktora, któryby go systematycznie trudnej sztuki jeździec
kiej nauczył. Do tej doskonałości, jaką osiągnął, doszedł 
wyłącznie swym samorodnym wielkim talentem, obserwa
cją i pracą. To też wśród! jeźdźców zasłużenie nosi aureolę 
mistrza, która niech mu będzie osłodą za znojną pracę, 
jaką w swym trudnym zawodzie przez ćwierć- wieku wy
trwale i z najwiiękseem zamiłowaniem ponosił.

P.

KRONIKA.
KRAJOWA.

— Redakcje: „Polskiej księgi stadnej koni pełnej krwi an
gielskiej”, „Polskiej księgi stadnej koni wysokiej półkrwi angiel
skiej”, „Polskiej księgi stadnej koni arabskich czystej krwi”, „Pol
skiej księgi stadnej koni arabskich chowanych w czystości krwi”, 
„Polskiej księgi stadnej koni anglo-arabskich czystej krwi” i „Pol
skiej księgi stadnej koni anglo-arabskich wysokiej półkrwi” — zwra
cają uwagę pp. hodowców na zarządzenie Ministra Rolnictwa i Re
form Rolnych, ogłoszone w Monitorze Polskim Nr. 199, poz. 234 
i opublikowane również w Wiadomościach Wyścigowych Nr. 26.

Na zasadzie wyżej wymienionego zarządzenia, w drodze wy
jątku do dn. 31 grudnia r. b., mogą być wpisane do wyżej wymie
nionych ksiąg stadnych konie niezgloszone do tych ksiąg we właści
wych terminach.

Wszystkie więc konie, posiadające pod względem swego po
chodzenia warunki do wpisania do tych ksiąg, lecz nie wpisane do
tąd tylko z powodu nie zgłoszenia ich w terminach przepisowych —■ 
należy obecnie zgłosić do Redakcyj odnośnych ksiąg celem wpi
sania.

Do zgłoszeń winny być dołączone świadectwa ich pochodze
nia (certyfikaty).

— Nr. 31 „Wiadomości Wyścigowych” wyszedł z druku.
— Towarzystwo Hodowli Konia Arabskiego opracowało 

i wydało w formie odbitki na roneo księgę p. t.: „Klacze i ogiery 
półkrwi arabskiej stadnin i stad państwowych”.

Jest to księga stadna, nie posiadająca charakteru oficjalnego, 
lecz mająca służyć jako podręcznik informacyjny.

Z wejściem w życie zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 
4 grudnia 1931 r. w sprawie ksiąg stadnych koni („Monitor Polski” 
Nr. 295, poz. 390 dawna „Polska księga stadna koni arabskich” za 
stała zrekonstruowana w ten sposób, że część koni przeszła z niej 
do nowo utworzonych „Polskiej księgi stadnej koni arabskich czystej 
krwi” i „Polskiej księgi stadnej koni arabskich chowanych w czy

stości krwi”, część natomiast koni, a mianowicie konie zwykłej pół
krwi ma przejść do okręgowych ksiąg stadnych półkrwi, które nie
bawem mają być powołane do życia.

Towarzystwo Hodowli Konia Arabskiego, mając w swem po
siadaniu cały materjał odnoszący się do tej grupy koni, zdecydowało 
przyjść z pomocą instytucjom, które prowadzić będą księgi okręgo
we i dla ułatwienia im początkowej pracy wydało omawianą obecnie 
księgę. Z tego podręcznika łatwo będzie rozsegregować konie do 
poszczególnych ksiąg okręgowych. Pozatem książka ta jest dosko
nałym podręcznikiem informacyjnym, zawierającym zebrane w je
dną całość zestawienie państwowych ogierów i klaczy półkrwi 
arabskiej.

Jak wszystkie wydawnictwa Towarzystwa Hodowli Konia 
Arabskiego, księga opracowana jest źródłowo i starannie, to też 
powinna oddać poważne usługi zarówno hodowcom, jak i instytu
cjom hodowlanym.

— Jesienne zawody konne oddziału konnego Sokoła i Mało
polskiego Klubu Jazdy odbędą się w dniach 15 i 16 października 
b. r. we Lwowie na boisku Sokoła Macierzy. Program zawodów zo
stał zatwierdzony przez Polski Związek Jeździecki w Warszawie.

ZAGRANICZNA.
ANGLJA

— Newmarket, 27 września.
Great Foal Stakes, 1.339 Ł — 2000 mtr.

1. Orwell, 3 1. og. gn. (Gainsborough — Golden Hair po 
Golden Sun) Mr. W. M. G. Singer, 60)4 kg., ż. R. A. Jones.

2. Taj Kasra, 3 1. og. (po Gay Crusader) ks. Aga Khan, 
56)4 kg., ż. M. Beary.

3. Pollux, 3 1. og. (po Pharos) Mr. A. de Rothschild, 58)4 kg-, 
ż. R. Perryman.

Wygrane o 1)4 dl.; Czas: 2:9V5. Zakłady: 5:4 „na”, 9:4, 5:1.


