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Otrzymała w 2002 roku zaproszenie na zawody dla stu 
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Wągrowska poleciała z koniem Barbakan.
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Wanda Wąsowska mająca w żyłach krew żołnierzy  
walczących o Polskę została wygnana razem z rodziną 
z ich posiadłości Niemojewo na Kujawach, na zawsze. 
Na koniu Celbant.

WANDA  

sInIARskA-CZAPLICkA WĄsoWskA
Wanda Siniarska-Czaplicka, Olimpijka, II Wi-

cemistrzyni Polski w Ujeżdżeniu. Trenerka. Dzia-
łaczka Polskiego Związku Jeździeckiego.

Urodziła się 28 czerwca 1931 roku w Nie-
mojowie. Powiat Włocławek, województwo 
warszawskie. Ojciec Ludwik. Matka Hanna 
hrabianka Komorowska. Brat Andrzej. Mąż 
Adam Wąsowski. Córki Agata Wanda i Justyna 
Wanda. Absolwentka Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Olsztynie i Akademii Wychowania Fizyczne-
go w Poznaniu.

Igrzyska Olimpijskie
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Mistrzostwa Polski

W Ujeżdżeniu:
Książ 15 – 17 września 1978 – brązowy medal 

na Damazym.
Książ 7 – 9 września 1979 – brązowy medal 

na Damazym.

Konie w życiu Wandy Siniarskiej-Czaplickiej 
Wąsowskiej weszły z wielu stron.

Konno, pod Orszą, w rodzinnym majątku jeździła 
babka, Kazimiera Komorowska z domu Pajewska.
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Warszawy 18 września 1939 roku.
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W 1 Pułku Ułanów Krechowieckich walczył, we 
wrześniu 1939 roku, rotmistrz Janusz Komorow-
ski, adiutant dowódcy pułku Jana Litewskiego.

W Armii Krajowej bił się Jerzy Komorowski 
brat Janusza, absolwent Akademii Rolniczej w 
Cieszynie, wywieziony z żołnierzami AK na Wileń-
szczyźnie w 1944 roku do Związku Radzieckiego. 
Odzyskał wolność dopiero w 1956 roku, schoro-
wany, z gruźlicą.

Wanda, mająca w żyłach krew Pajewskich, 
Dziewulskich, Siniarskich-Czaplickich, Komorow-
skich, nie musiała nosić broni, ale jako dziecko 
przeszła wygnańczymi drogami września 1939 
roku z rodzinnego majątku w Niemojowie na 
Kujawach, przez lata okupacji niemieckiej, razem 
z rodziną wyzutą z ziemi i dóbr, przez władze Pol-
skiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Konie w życiu Wandy Wąsowskiej były za-
wsze. Mała dziewczynka lalki trzymała w kącie. 
Przed wujem, Olimpijczykiem Igrzysk w Berlinie 
w 1936 roku, rotmistrzem Januszem Komorow-
skim popisywała się własnym zaprzęgiem zło-
żonym z czterech psów, foksterierów, ubranych 
w szory przez nią zrobione. Psy były końmi i wo-
ziła nimi kasztany w ogrodzie. Prawdziwym ko-
niem były Baśka, niewidoma klacz używana do 
transportu wody.

– Baśka była zdana na mnie. Siedząc na jej 
grzbiecie, byłam jej oczami. Ona, spokojna, roz-
ważna, była dla dzieciaka jak matka. Bezpieczna, 
powiedziała Wanda Siniarska-Czaplicka Wąsow-
ska w sierpniu 2004 roku, opiekunka koni.

Konie były też w latach okupacji niemieckiej, 
kiedy wyrzuceni z Kujaw, z majątku Niemojewo, 

zbombardowanego we wrześniu, znaleźli się 
w majątku Żaby koło Błonia. Ludwik Siniarski-
Czaplicki założył firmę przewozową. Konie zdołał 
wydostać z własnej stajni w Niemojewie, już za-
garniętym przez Niemców.

– Jesienią 1939 roku zdołał ujść przed gestapo, 
niemiecką policją polityczną i był na tyle zdolny, że 
kilka razy zjawił się w Niemojewie, w którym my 
jeszcze byliśmy, i zaprzęgał konie do wozu. W swo-
jej firmie przewozowej najpierw powoził sam. 
W Żabach wsiadałam na konia, ale na krótko, bo 
konie ciężko pracowały. Koń nazywał się Klapcia.

Po wojnie był tor na Służewcu. Dzięki Bo-
lesławowi Orłosiowi, absolwentka Gimnazjum 
Górskiego, która mimo zdanych egzaminów do 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ze 
względu na niedobre, ziemiańskie pochodzenie, 
nie została przyjęta, pracowała jako chłopiec sta-
jenny. Jeździła też z Urszulą Schweitzer, córką by-
łego fabrykanta musztardy, Krystyną Berson, cór-
ką hodowcy koni właściciela majątku Leszno pod 
Warszawą, też przed II wojną światową. Dziew-
czyny na torze były lubiane i cenione, bo jeździły 
prawidłowo, bez dżokejskich, czasem, oszustw.

W 1952 roku matura i zaświadczenie o zda-
nym egzaminie w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego zostały zabrane i trafiły do Wyższej 
Szkoły Rolniczej w Olsztynie gdzie, dzięki życz-
liwości władz uczelni i wsparciu wuja, profesora 
Kazimierza Rzeszowskiego, została studentką.

– A konie były w Oficerskiej Szkole Artylerii. 
Nawiązałam znajomość z żołnierzami, oficera-
mi i na jazdy przedostawałam się przez dziurę 
w płocie aż do chwili, w której musiałam stanąć 
przed obliczem komendanta szkoły. Powiedział, 
że dziura w płocie to przestępstwo, że tak być nie 
może, a potem z uśmiechem na surowym obli-
czu powiedział:

„Pani Wando, żadnego czołgania się pod pło-
tem. Od dzisiaj ma pani na konie oficjalną prze-
pustkę”.

– W tych latach, powiedziała Wanda Wąsow-
ska w roku 1952 Siniarska-Czaplicka, aż do 1961, 
kiedy z Adamem Wąsowskim, kolegą ze studiów, 
został zawarty związek małżeński.

Z dyplomem inżyniera zootechniki wróciła 
z Olsztyna do Warszawy. Był rok 1957. Tor Wyści-

gowy na Służewcu. Pracowała w Dziale Selekcji 
Koni. Kierownikiem był wybitny hodowca Broni-
sław Walicki. Konie były od świtu do zmierzchu. 
Rano galopowała na treningu konie wyścigowe. 
Po pracy trenowała w klubie jeździeckim Służew-
ca. Zajęcia prowadził major Henryk Leliwa-Royce-
wicz. Skakała na angloarabach startowała na ko-
niach pełnej krwi w Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego.

– Kiedy były trudności ze znalezieniem pracy 
dla nas dwoje, po ślubie z Adamem wyjechaliśmy 
do Stadniny Koni w Rzecznej pod Elblągiem, koło 
Pasłęka. Adam był w Stadninie lekarzem wetery-
narii, ja hodowczynią krów. Wolałabym koni, ale 
hodowcą był niezwykły magister inżynier Ludwik 
Pietrzyk. Konie miałam pod siodło. Krowy były 
w trzech gospodarstwach, powiedziała Wanda 
Wąsowska, w Rzecznej, Całunie i w Lisach. Kie-
dy obejmowałam oborę, było sto czterdzieści 
dziewięć krów z wydajnością trzy tysiące litrów 
rocznie. Gdy opuszczaliśmy Rzeczną w 1977 roku, 
krów było siedemset i mleka ponad pięć tysięcy 
litrów od jednej. Pracowałam rzetelnie. Krowy da-
wały Stadninie chleb. Lubiłam je. Kochałam jed-
nak konie. Znałam ich imiona. Skakałam na nich 
w zawodach. Gdy jednak pewnego dnia Adam 
powiedział, że matce dwojga córek nie skoki 
powinny być w głowie, a stateczne Ujeżdżenie, 
zaczęło się Ujeżdżenie, które doprowadziło mnie 
aż do Igrzysk Olimpijskich. W 1969 roku Ludwik 
Pietrzyk dał mi doskonałą wielkopolską klacz 
Koprę. Miała cudowny charakter i ruch. Zaczę-
łam z niej robić konia sportowego. Jakiegoś dnia 
przyjechał z Kanady kupiec. Zobaczył Koprę na 
okólniku. Warta była czterdzieści tysięcy złotych. 
Ofiarował za nią trzysta tysięcy i dyrektor inżynier 
Tadeusz Czermiński, świetny gospodarz, znawca 
koni, mistrz sportu zaprzęgowego, Koprę, mimo 
sprzeciwów moich i Ludwika Pietrzyka, sprzedał. 
Zrobili mi straszną krzywdę.

Ze Stadniny w Rzecznej wzięłam w 1971 roku 
Damazego, konia mojego życia. Wędrował ze 
mną od Rzecznej, poprzez Jeździecki Ludowy 
Klub Sportowy w Sopocie, dokąd poszłam praco-
wać z Adamem w 1971 roku, Klub Legia w Starej 
Miłosnej pod Warszawą, w którym byłam zawod-
niczką i trenerką od 1982 roku i dzięki mnie na 

W życiu Wandy Wąsowskiej było wiele niezwykłych koni jak Damazy, Rustan, Celbant, konie były ze Stadnin w Pępowie, Rzecznej, 
Liskach. Jedzie na koniu Damazy.
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starość wrócił do Rzecznej, gdzie zmarł. Chcieli go 
w Legii dać do szkółki dzieciakom, ale powiedzia-
łam, że po moim trupie. Generałowie Władysław 
Hermaszewski i Jerzy Modrzewski, prezesi Legii, 
mieli dla mnie i Damazego dobre serce.

W Ludowym Jeździeckim Klubie Sportowym 
w Sopocie, inżynier Wanda Wąsowska, hodow-
czyni i trenerka jeździectwa w latach 1977 – 1982, 
pracowała wspólnie z inżynierem Czesławem 
Gurskim, żołnierzem Armii Krajowej, hodowcą, tre-
nerem, wychowawcą Olimpijczyków, Krzysztofa 
Rafalaka, Anny Kuczyńskiej. Miała pod swoją opie-
ką stajnię, dwadzieścia koni. Prowadziła zajęcia 
sportowe z zawodnikami mającymi ambicje jeź-
dzieckie: Adamem Tarnowskim, Marylą Zielińską, 
Markiem Gawłowskim, Leszkiem Niczyporukiem, 
który w 1992 roku na klaczy Floryda zdobył srebr-
ny medal na Mistrzostwach Polski w Wszechstron-
nym Konkursie Konia Wierzchowego. Prowadze-
niem jazd dla miłośników koni i jeździectwa bez 
wyczynowych ciągot zarabiała na utrzymanie koni 
sportowych, tych mistrzowskich. Sama uprawiała 
ujeżdżenie najwyższej klasy, zdobywała medale 
w Mistrzostwach Polski. Z Sopotu wystartowała do 
swojej wielkiej przygody, jaką były Igrzyska Olim-
pijskie w Moskwie w 1980 roku.

– Kochałam skoki, powiedziała Wanda Wąsow-
ska w 2004 roku. Z trudem się z nimi rozstawałam. 
Ujeżdżenie stało się przedłużeniem życia z koniem. 
Z czasem pasją. Że pojechaliśmy na Igrzyska do 
Moskwy, to zasługa Andrzeja Orłosia. Nie byliśmy 
doskonali, nie mieliśmy długich przygotowań tak 
by zbliżyć się do światowej czołówki, od której 
dzieliło nas osiemdziesiąt lat. Niemcy piaffy i pasa-
że wykonywali w 1905 roku, a my w 1977 nie wie-
dzieliśmy, co to jest. Damazy, mój koń, był lepszy 
niż ja. Chcieliśmy jednak coś zrobić, Elżbieta Mor-
ciniec i Józef Zagor, cudowny kolega i przyjaciel. 
Jego fotografia wisi w moim domu.

W 1982 roku kolejna przeprowadzka. Wanda 
Wąsowska wraca do Warszawy, ale nie na Tor Wy-
ścigowy. Zostaje trenerką w Legii Stara Miłosna. 
Jako zawodniczka przywiozła z sobą dwa konie, 
olimpijczyka Damazego i Luxora. Do południa 
pracowała z pięcioma ogierami – Milczanem, Da-
mazym, Luxorem, Wenetem i Pacyfikiem. Po połu-
dniu nauczała jeździectwa młodych zawodników. 

Z dzieciaków wyrosły z czasem wielkie zawodnicz-
ki – Katarzyna Milczarek i Anna Bienias. Po to, by 
mieć z czego żyć, opuściła w 1992 roku Legię i za-
częła pracować w Ośrodku Jeździeckim Edwarda 
Orłowskiego i w jego klubie sportowym Damazy, 
nazwanym tak na cześć jej konia Damazego. Or-
łowski kupował konie, trenerka je szkoliła, a, kiedy 
brakowało pieniędzy, to konie szły na sprzedaż. 
Bolało serce. Najbardziej, kiedy sprzedano jej klacz 
Wilwagę urodzoną w Stadninie Koni w Rzecznej.

– Znalazła ją w Rzecznej córka, Justyna, kiedy 
była w stadninie na praktyce. Miała trzy lata i szy-
kowano ją do aukcji na sprzedaż. Kupiona za trzy 
tysiące złotych do stajni pana Orłowskiego, była 
trenowana przeze mnie. Po jakimś czasie poszła za 
dziewiętnaście tysięcy dolarów w ręce handlarza, 
Niemca Hermana Bergera. Był moim sponsorem. 
Obiecał, że będę mogła na niej jeździć. Później, 
cztery lata przed Mistrzostwami Polski zadzwo-
nił i powiedział, że Wilwaga odchodzi. Tego dnia 
przyrzekłam sobie, że na cudzego konia więcej nie 
wsiądę. Postanowiłam mieć własne konie i tak się 
stało. W 2004 roku mam Nabuco i jego syna Da-
mazego II, przepięknego, nazwanego imieniem 
Damazy na cześć starego. Do koni, które były dla 
mnie ważne należy Rustan. Kasia Milczarek zdo-
była na nim w 1993 roku Mistrzostwo Polski. Ru-
stan trafił do Ameryki. Kupiono go do Scottsdale, 
na przedmieściu Phoenix w Arizonie. Tam zmarł. 
Z winy lekarki. Kiedy z powodu kolki, chciano go 
operować, właścicielka oświadczyła, że ma już 
dwadzieścia sześć lat i godzien jest śmierci bez 
bólu. Został uśpiony.

Wielkim koniem był Celbant. Dałam go do jeż-
dżenia Ani Bienias. Odniosła na nim wielkie suk-
cesy, w 1993 roku srebrny medal w Mistrzostwach 
Polski, a potem do 1999 same złote medale.

W życiu Wandy Wąsowskiej było wiele koni nie-
zwykłych, jak Damazy, Rustan, Celbant, Wilwaga, 
Kopra, Luxor, Milczan, Wenet, Pacyfik, konie ze stad-
nin w Pępowie, Rzecznej, Lisek i byli ludzie na trwale 
zapisani w sercu i pamięci, ludzie z najbliższej rodzi-
ny. Janusz Komorowski, wielki jeździec, Kazimierz 
Czaplicki, ułan tak jak ojciec z 4 Pułku Ułanów Za-
niemeńskich, zamordowany w Katyniu, Władysław 
Brzozowski z Żab, gdzie dosiadała koni roboczych, 
Bolesław Orłoś, Henryk Leliwa-Roycewicz.

Adam Jan  

WĄsoWskI
Adam Jan Wąsowski, lekarz weterynarii. 

Działacz Polskiego Związku Jeździeckiego.
Urodził się 25 grudnia 1932 roku w Warszawie. 

Ojciec Stanisław. Matka Kazimiera. Siostra Maria 
Małgorzata. Żona Wanda. Córki Agata i Justyna. 
Absolwent Wydziału Weterynarii Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego.

Kocha konie. Kocha psy. Kocha wszystkie 
zwierzęta. Kocha też ludzi. Ale nie wszystkich.

W szpitalu dla koni na Torze Wyścigów Kon-
nych na Służewcu w Warszawie, 2 listopada 2001 
roku Adam Wąsowski powiedział:

– Dlaczego weterynaria znalazła się w moim ży-
ciu? Jeżeli powiem, że z miłości do koni, mogłoby to 
zabrzmieć śmiesznie. Może przekaz genetyczny? .

Mój ojciec był lekarzem. Kiedy w latach dwu-
dziestych studiował medycynę, mieszkał na te-
renie koszar 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsud-
skiego. Wśród koni i jeźdźców. Studia medyczne 
rozpoczął w Rostowie nad Donem, w Rosji. Nie 
chcieli w niej żyć po rewolucji bolszewickiej. Wró-
cili do Polski w roku 1922. Nie wszyscy. Dziadek 
Stanisław umarł na granicy. Już na polskiej ziemi. 
Babka, Helena, też na polskiej ziemi, ale okupo-
wanej w 1942 roku przez Niemców. Rodzina Wą-
sowskich wyjechała do Rosji w 1900 roku. Rosja 
zabrała dziadkom trzech synów. Pożenili się z Ro-
sjankami. Był to dla tak polskiej rodziny jak Wą-
sowscy dramat rodzinny. Tylko dwaj bracia mój 
ojciec i Bolesław, mój stryj, znaleźli się w Polsce.

Ojciec na samym początku miał kłopoty z języ-
kiem polskim. W latach studiów wspierał go przyja-
ciel rodziny, szef Wojskowej Służby Zdrowia, opie-
kun wszystkich pobratymców ściągających z Rosji 
Sowieckiej. W dniach Igrzysk Olimpijskich w Mos-
kwie w 1980 roku na cmentarzu, gdzie pochowa-
no Włodzimierza Wysockiego, poetę i niezwykłego 
pieśniarza, na jednym z grobów przeczytałem na-
zwisko – Wąsowski. Może mojego krewniaka?

Ojciec po studiach medycznych został leka-
rzem okrętowym. W kampanii Gdańsk – Londyn 

pływał przez dwa lata na MS Premier ze słynnym 
kapitanem Eustachym Borkowskim przedstawio-
nym w książce Karola Olgierda Burchardta, Znaczy 
kapitan jako Szaman Morski, ulubieniec pasaże-
rów, których przewoził i czarował na transatlan-
tyku Kościuszko. Później ojciec pracował w Klini-
ce Położniczej na Karowej. Pasji ojca była wierna 
moja siostra, Małgorzata, lekarka pracująca przez 
długie lata w Klinice Okulistycznej Akademii Me-
dycznej Szpitala Bielańskiego, a później w Szpitalu 
Przemienienia Pańskiego na Pradze. Matka, ko-
leżanka żony pułkownika Stefana Starzyńskiego, 

Dlaczego weterynaria znalazła się w życiu doktora Adama 
Jana Wąsowskiego? Jego ojciec był lekarzem. Może więc 
przekaz genetyczny? Od prawej doktor Adam Wąsowski 
bada Olimpijczyka, konia Len, od jego prawej Olimpijczyk 
Jacek Daniluk, pracownik Stada Ogierów w Kwidzynie, Jerzy 
Szczodrowski i Olimpijczyk Krzysztof Rafalak.


