
Wspomnienie o majorze Kazimierzu Szoslandzie 
Wiktor Olędzki, Bronisław Skulicz

Rtm. Kazimierz Szosland na koniu Ali podczas międzynarodowych zawodów w Nicei w 1933 r.

Pierwsze moje spotkanie z mjr. Kazimierzem Szoslandem, wówczas jeszcze porucznikiem, nastąpiło
w Grudziądzu w 1923 r.  W styczniu  owego roku powołana została  tzw.  grupa olimpijska,  w której
znalazł się m. in. także por. Szosland. Jeźdźcy z tej grupy mieli potem rozsławić w świecie polski sport
jeździecki i polską kawalerię. Ale wtedy były to dopiero początki. Wykluwała się bowiem polska szkoła
jazdy,  a  późniejsi  czołowi  jeźdźcy  zdobywali  dopiero  doświadczenia,  nikt  nie  przeczuwał  jeszcze
sukcesów  osiągniętych  niebawem  na  hipodromach  Nicei,  Rzymu,  Paryża,  Nowego  Jorku.  Grupę
Olimpijską prowadził mjr Dymitr Ekse wraz z wyróżniającym się instruktorem por. Leonem Konem,
także  z  2  Pułku  Ułanów.  Będąc  wówczas  w  Grudziądzu  podchorążym  kawalerii  wielokrotnie
obserwowałem treningi jeźdźców z grupy olimpijskiej, w tym także Kazimierza Szoslanda. Była to na
razie  znajomość na dystans.  On był  porucznikiem służby stałej,  wyróżniającym się jeźdźcem, ja —
mimo wojennej przeszłości — na razie podchorążym. Sytuacja zmieniła się, gdy ukończyłem szkołę,
dostałem pierwszą gwiazdkę i przydział do 2 Pułku Ułanów. Zgodnie z obowiązującym w kawalerii
zwyczajem  musiałem  zameldować  o  tym  fakcie  obecnym  w  Grudziądzu  oficerom  Pułku  —
porucznikom Konowi i Szoslandowi.

Nasza bliższa znajomość rozpoczęła się w roku następnym, gdy byłem już w Pułku, a por. Szosland
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wrócił do Suwałk, gdzie stacjonował 2 Pułk Ułanów. Przypomnę tu, że brał on udział w Olimpiadzie
w Paryżu w championacie konia — tak wtedy zwał się WKKW. Z rozkazu dowódcy pułku por. Szosland
objął  prowadzenie  obowiązkowej  jazdy  konnej  oficerów.  Zajęcia,  w  czasie  których  oficerowie
doskonalili umiejętności jeździeckie, odbywały się codziennie od godziny 11 do 12. Niezależnie od tego
obaj pełniliśmy służbę w tym samym — 4 szwadronie. Znajomość nasza szybko przerodziła się w bliską
współpracę, a potem w przyjaźń. Charakter naszym kontaktom nadawało wspólne zamiłowanie do koni
i sportu jeździeckiego. Szosland miał już na koncie udział w kilkunastu zawodach międzynarodowych
i liczne nagrody, ja byłem zapalonym adeptem jeździectwa. Dzisiaj  może się to wydać czytelnikowi
dziwne, lecz faktem jest,  że  choć wszyscy kawalerzyści  musieli  dobrze jeździć konno, nie  wszyscy
w równym stopniu pasjonowali się jeździectwem i nie wszyscy mieli w tym kierunku zdolności, które
obok wytrwałości w treningach, decydują o jeździeckiej  karierze.  Ja należałem do tych zapaleńców,
dlatego systematycznie uczęszczałem na treningi  odbywające się  pod kierunkiem Szoslanda.  3  razy
dziennie — o 6, 11 i 17. Każdy trening trwał od godziny do półtorej, ale jesienią, ostatni trening — jazda
terenowa, trwał nieraz dwie i trzy godziny. Oczywiście treningi odbywały się po zajęciach służbowych
oficerów, które trwały 7 godzin.  Prowadzone one były od sierpnia lub września do marca,  kiedy to
Szosland  kierowany  był  zawsze  do  Grupy  Sportu  Konnego,  trenującej  przed  sezonem
międzynarodowych zawodów konnych. Szosland miał zwykle 3 lub 4 konie, z których sam ujeżdżał
trzy, a czwartego trenował jeden z oficerów pod jego kierunkiem.

Dla nas, oficerów 2 Pułku Ułanów, sposób jazdy Szoslanda był wzorem, podobnie jak jego metody
nauki. Pamiętam np., że często brał swą ręką dłoń jeźdźca, ucząc łączności przez wodze z pyskiem
konia. Baczną też zwracał uwagę na łączność łydek z bokiem końskim. Każdy z nas, obserwując dosiad
Szoslanda, spokojną rękę i spokój konia, uczył się zarówno jazdy jak i wyczucia psychiki wierzchowca.

Tryb życia Szoslanda był typowy dla sportowca z powołania. Po kolacji szedł z reguły na spoczynek, ale
o 5 rano był już gotów do jazdy. Koledzy często zapraszali go do siebie, lecz Szosland unikał raczej
towarzyskich  okazji.  Dodam,  że  nie  używał  w  ogóle  alkoholu.  Gdy  jednak  znalazł  się  już
w towarzystwie, potrafił być miły. Każdego wieczora szedł do stajni, gdzie kontrolował nogi swoich
koni i żłób. Tę jego zasadę przejąłem.

Przez  kolegów  Szosland  był  powszechnie  łubiany,  cieszył  się  dużym  autorytetem,  sympatią
i życzliwością. Przykładem może być fakt, że wszyscy troszczyli się o to, aby miał dobre konie. Jeszcze
w 1923 r.,  gdy jechał do grupy olimpijskiej  w Grudziądzu, otrzymał od jednego z kolegów — rtm.
Dzierdziejewskiego — klacz Helusię, wtedy najlepszego konia sportowego w pułku. Również i swego
najsłynniejszego konia Alego zawdzięczał koledze.

Ali,  na  którym  Szosland  odniósł  wiele  sukcesów,  łącznie  z  wywalczeniem  zespołowo  medalu  na
Olimpiadzie  w  1928  r.  w  Amsterdamie,  był  służbowym  koniem  rotmistrza  naszego  pułku  Józefa
Sienkiewicza,  który  pełnił  funkcję  oficera  sztabu  Brygady,  a  następnie  1  Dywizji  Kawalerii
w Białymstoku. Ali w wojsku zwał się mniej efektownie Kaktus, a imię zmienił  dopiero zaczynając
międzynarodową karierę. Był to koń trudny do jazdy i nie bardzo nadawał się dla sztabowca. Dlatego
odesłany został do pułku, gdzie trafił do szwadronu por. Edmunda Grunwalda jako jego koń służbowy.
Jesienią  1926  r.  Kazimierz  Szosland  wrócił  do  Suwałk  z  kolejnego  zagranicznego  wojażu  i  wtedy
właśnie nastąpiło pierwsze spotkanie jeźdźca z wierzchowcem; od owej chwili przez długi czas stanowić
oni mieli niedoścignioną parę.

Pamiętam  moment,  gdy  przed  wyjazdem  na  codzienną  jazdę  treningową  Edmund  Grunwald
zaproponował Szoslandowi, aby wypróbował Kaktusa. Por. Grunwald siadł na klacz Szoslanda Niceę, ja
dosiadłem swego służbowego Kiejstuta, a Szosland wskoczył na Kaktusa.

Ruszyliśmy.

Za rzeką Hańczą rozciągały się zabudowania gospodarstw • rolnych, ogrodzone płotem wysokości ok.
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130—140 cm. Tam właśnie poprowadził nas Szosland i ku naszemu zdziwieniu rozpoczął galop kierując
się wprost na ogrodzenia. O dziwo Kaktus z lekkością wziął tę przeszkodę, podczas gdy nasze konie —
Kiejstut i sławna już z zagranicznych torów Nicea, koń z grupy olimpijskiej — z trudem przeskoczyły
ogrodzenie. To zdecydowało. Jeździec wyczuł i poznał możliwości konia, a koń wyczuł swego pana.

Gdy Szosland pozytywnie ocenił walory Kaktusa i można było wnioskować, że nie chciałby się już
z nim rozstawać, por. Grunwald z radością oddał konia koledze. Mnie dostała się wtedy Nicea.

Również i Szoslanda cechowała pod tym względem wielka koleżeńskość i sportowe podejście. Mnie np.
zanim dostałem Niceę, w 1925 r. zostawił Prowodyra, którego trenował 5 miesięcy, a w 1928 r. dał mi
swą  klacz  Laszkę.  Na  tych  to  koniach  wkroczyłem  w  latach  1927—1928  do  czołowej  grupy
jeździeckiej.

Właśnie  w  1928  r.  Szosland  i  ja  zostaliśmy  powołani  do  Grupy  Sportu  Konnego  w  Grudziądzu;
przebywałem  tam  5  miesięcy,  a  Kazio  pozostał  aż  do  wybuchu  wojny.  Komendantem  Grupy  był
wówczas ppłk Karol Rómmel i  pod jego kierunkiem Szosland szlifował swój jeździecki talent,  a ja
poznawałem kolejne arkana sztuki jeździeckiej.

Zanim wspomnę o dalszych losach K. Szoslanda, kilka słów o jego biografii.  Urodził się w 1892 r.
w Grzymaszewie pod Kaliszem. W mieście tym ukończył gimnazjum, a następnie rozpoczął studia na
Politechnice  we  Lwowie.  Studia  przerwała  wojna.  Szosland  powołany  został  do  armii  rosyjskiej.
W 1918 r. wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego — do 2 Pułku Ułanów, którego barwy nosił przez
całe  życie.  Ukończył  szkołę  podchorążych  czasu  wojny  i  Oficerską  Szkołę  Jazdy  w  Starej  Wsi.
Odznaczony był  Krzyżem Walecznych.  Po zakończeniu wojny dzielił  czas  między służbę  w Pułku,
a udział w zawodach międzynarodowych i poprzedzających je treningach. W 1926 r. ukończył Wyższy
Kurs Instruktorów Jazdy Konnej  w CWK w Grudziądzu. Od jesieni  1928 r.  był  instruktorem jazdy
w Szkole Podchorążych Kawalerii,  a od 1932 r. instruktorem kursu instruktorów jazdy dla oficerów.
Wiosną  1929  r.  awansował  na  rotmistrza.  W  1936  r.  Kazimierz  Szosland  został  mianowany
kierownikiem utworzonej na stałe Grupy Sportu Konnego złożonej z jeźdźców oficerów przewidzianych
do udziału w zawodach międzynarodowych. Do 1936 r. Grupa Sportu Konnego, zwana potocznie Grupą
Olimpijską,  tworzona  była  doraźnie  przed  rozpoczęciem  sezonu  zawodów  międzynarodowych.
Członkowie Grupy podzieleni byli na 3 zespoły: skoczków, który prowadził osobiście Szosland, WKKW
i jazdy wyścigowej. Ogółem w skład Grupy wchodziło 9 wyróżniających się jeźdźców z młodszej już
generacji — oficerów kawalerii i artylerii. W tej dziesiątce znalazł się też nasz młodszy kolega pułkowy
— por. Bronisław Skulicz. Tak więc biało-granatowe barwy naszego Pułku nadal reprezentowane były
w czołowej ekipie jeździeckiej Polski.

Kazimierz Szosland, po wielu latach aktywnego udziału W zawodach teraz zajął się przede wszystkim
szkoleniem młodszych kolegów.

Obaj ze Skuliczem wspominamy Szoslanda jako niedościgniony wzór instruktora o wielkim autorytecie.
Był  cierpliwy  i  wytrwały  w  pracy  z  końmi,  był  wybitnym  ich  znawcą,  potrafił  jak  rzadko  kto
wykorzystać możliwości wierzchowca.

Równie  wytrwały  był  w  pracy  z  jeźdźcami.  Z  natury  małomówny,  potrafił  jednak  wyraziście
przekazywać swą wiedzę, a jego uwagi na zawsze wryły się w pamięć jego uczniów.

W różnych okresach swej działalności Szosland wyszkolił duże grono świetnych jeźdźców. Jemu przede
wszystkim należy zawdzięczać sukcesy, które reprezentacja jeździecka Polski odnosiła w okresie, gdy
był  kierownikiem  Grupy  Sportu  Konnego.  Dzięki  jego  wytrwałej  pracy  i  zdolnościom  jego
wychowankowie  odnowili  w  ostatnich  latach  przed  wojną  renomę  polskiego  jeździectwa  zdobytą
w świecie w latach dwudziestych.
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Był Szosland jeźdźcem światowej sławy i podkreślić trzeba, że był powszechnie lubiany przez czołówkę
jeździecką Europy. Po dziś dzień wspominają go współuczestnicy zawodów sprzed lat, czołowi niegdyś
jeźdźcy Francji, Włoch i z RFN.

W okresie od 1923 do 1939 r. Szosland brał udział w 30 zawodach międzynarodowych. Reprezentował
m. in. polskie jeździectwo na Olimpiadach w Paryżu w 1924 r. i w Amsterdamie w 1928 r„ gdzie jak
pisaliśmy był współzdobywcą srebrnego medalu w skokach (na Alim). Startował w najpoważniejszych
konkursach na renomowanych hipodromach w Nicei i Rzymie,  Należał do pierwszej  trójki polskich
jeźdźców, którzy reprezentowali  Niepodległą Polskę i  jej  armię za Oceanem. W 1926 r.  wraz z mjr
Michałem Toczkiem i rtm. Adamem Królikiewiczem zdobył Puchar Narodów na międzynarodowych
zawodach w Nowym Jorku. Wspólzdobywcą Pucharu Narodów był kilkakrotnie: w 1927 r. w Warszawie
(na Redgleadcie),  w 1928 r.  w Nicei  (na Alim),  w 1931 r.  w Warszawie  (na Alim) i  w Rydze (na
Sterlingu), w 1933 r. w Warszawie (na Alim) i w 1934 r. w Spa w Belgii (na Mylordzie). Długa jest lista
pierwszych nagród, które zdobył w różnych konkursach, jeszcze dłuższa — zajętych drugich i trzecich
miejsc. Konie, których dosiadał należały do czołowych naszych koni sportowych.

Gdy wybuchła II wojna światowa, gdy mimo bohaterskiego oporu wojsk Armii „Pomorze”, zagrożony
został Grudziądz, siedziba grupy olimpijskiej, mjr Kazimierz Szosland (awansowany na majora wiosną
1938 r.) poprowadził najcenniejsze polskie konie sportowe w głąb kraju. Przez zatłoczone uchodźcami
i wojskiem, bombardowane przez wroga drogi dotarł z nimi aż do Ośrodka Zapasowego Mazowieckiej
Brygady  Kawalerii  w  Garwolinie.  Była  to  ostatnia  misja  majora  Szoslanda  w  mundurze.  Zginął
tragicznie 20 kwietnia 1944 r.

Major Kazimierz Szosland żyje w pamięci tych wszystkich, którzy nosiliśmy te same barwy pułkowe,
ten sam kawaleryjski mundur. Pomni jesteśmy roli, jaką odegrał w polskim sporcie jeździeckim. A my
— jego koledzy i uczniowie — wdzięczni jesteśmy za trud włożony w nasze szkolenie.
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