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Polska drużyna na konkursach w Londynie. Od lewej: rtm. A. Królikiewicz, rtm. Z. Dziadulski, ppłk K. Rómmel, 
rtm. H. Dobrzański i por. K. Szosland. (Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

OD WIELU LAT w ogromnej hali sportowej „Olympia“ w Londynie, odbywały się pokazy jeździeckie
i wystawa koni.  Rokrocznie  impreza ta  była  przeglądem wspaniałej  hodowli  konia angielskiego,  od
ciężkich roboczych do najbardziej luksusowych, zaprzęgowych i sportowych. Wielkie międzynarodowe
zawody konne, konkursy ujeżdżania i skoków przez przeszkody, odbywały się po południu i

„Olympia"  jest  znanym,  obszernym  budynkiem,  w  którym  podobnie  jak  w  nowojorskim  słynnym
„Madison Square Garden", mieści się znacznych rozmiarów arena i widownia na około 15,000 miejsc.
W  okólnym  korytarzu,  znajdują  się  dwie  duże  restauracje,  filie  sklepów,  wystaw  i  magazynów
z przewagą sportowych. Ponadto można tam pomieścić w wygodnych boksach około 100 koni, małą
roboczą  rozprężalnię,  wreszcie  ambulans  dla  ludzi  i  weterynaryjny.  Wszystko  pod  jednym dachem
olbrzymiego budynku, imponująco bogato i elegancko wyposażonego.

W  takich  nowych,  dla  nas  sztucznych,  cyrkowych  niejako  warunkach,  startowaliśmy  kilkakrotnie
w londyńskich  międzynarodowych  zawodach  konnych  w  latach  1925-1927,  reprezentując  z  dużym
powodzeniem polskie barwy. Zawody odbywały się w obecności elity Londynu, pasjonującej się koniem
i sportem jeździeckim, przy stonowanym świetle elektrycznych lamp i wspaniałej dekoracji wnętrza hali
gazonami pachnących kwiatów.

O Polakach przeciętny Anglik wówczas prawie nic nie wiedział. Odnosiliśmy niekiedy wrażenie, jak by
nas  w ogóle  nie  dostrzegano.  Nie  biorąc  sobie  tego do serca,  postanowiliśmy nasze  konie  i  siebie
zaprezentować z jak najlepszej strony. Udane polskie starty w londyńskiej „Olympii" i poza nią - były
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zaskoczeniem Któregoś dnia, po szeregu rozegranych konkursów, bijąc gospodarzy angielskich, byliśmy
bardzo bliscy wygrania najważniejszej zespołowej nagrody - Pucharu Narodów.

Widomą przynętą dopingującą zawodników i widzów, był umieszczony na wystawie - złoty, wspaniały
puchar  Księcia  Walii  -  najbardziej  zaszczytna,  prestiżowa  nagroda.  O  wyniku  miała  decydować
najmniejsza ilość karnych punktów dla trzech jeźdźców na trzech koniach w dwukrotnych przebiegach.
Liczono  głównie  na  Włochów,  którzy  od  wielu  lat  odnosili  sukcesy  w  skokach  przez  przeszkody.
Sukcesy  te  oparte  były  na  nowoczesnej  włoskiej  szkole  jeździeckiej  i  systemie  tzw.  „naturalnym-
Caprillego".

Niemal „łeb w łeb", mówiąc językiem koniarzy, dochodzili do Włochów Polacy. Poważnie zagroziliśmy
czołówce  świata,  do  której  zaliczali  się  Francuzi,  Szwedzi,  Anglicy,  Niemcy  i  Hiszpanie  jako
renomowani, najwyższej klasy konkurenci.

Wśród  naszych  koni,  niestety,  nie  było  już  mego  nieodżałowanego  olimpijczyka  Picadora,  którego
w roku  poprzednim sprzedałem w Neapolu,  oddając  go  w  posiadanie  zamożnej  hrabiny Dentice  di
Frasso.

Pierwsze  po  upływie  roku,  moje  wzruszające  spotkanie  z  nim  nastąpiło  właśnie  w  londyńskiej
„Olympii". Teraz, gdy zmienił barwy narodowe, stawał w szrankach przeciwko nam lecz bez dawnego
powodzenia. Znalazł się on w składzie włoskiej, wspaniałej ekipy pod znakomitym jeźdźcem majorem
Borsarrelim.  Ten  bardzo  sympatyczny  kawalerzysta  -  nazwany  u  nas  włoskim  Wieniawą  -  zginął
w randze  generała  pod  Tobrukiem.  (Jego  mistrzowską,  brawurową  jazdę  na  skaroniadej  Crispie,
oklaskiwali  entuzjastyczni  niegdyś  widzowie  łazienkowskiego  hippicznego  stadionu  w  Warszawie).
W walce  o  Puchar  Narodów,  Picador  nie  brał  już  udziału  w ogóle  po  żadnej  stronie,  bo  do  ekipy
pucharowej nie zakwalifikował się.

W  skład  naszego  zespołu  jeździeckiego  wchodzili:  porucznik  Szosland  z  2  p.  ułanów,  rotmistrz
Dobrzański z 2 p. szwoleżerów oraz Dziadulski i ja, obaj rotmistrze zip. szwoleżerów.

Jazdę  Szoslanda  cechował  zawsze  spokój,  sumienna  pracowitość,  doskonałe  wyczucie  konia  oraz
równowaga nerwowa, wynikająca w dużym stopniu z jego

Dziadulski wyróżniał się pewnego rodzaju (w dobrym stylu) nonszalancją,  wygodnictwem, niemniej
bardzo poprawną sylwetką i  jazdą stosowaną raczej na aplauz i  pokaz niż na efekt zwycięstwa. Na
zdobyciu nagrody mniej mu raczej zależało. Nie zamierzał się ciężko o to bić.

Mnie w tym czasie ciągle uważano za jednego z najbardziej murowanych filarów naszego jeździectwa
sportowego choć już nie dysponowałem moimi świetnymi ongiś końmi Jaśkiem i Picadorem. Zastąpiły
je inne. Byłem jednak zawsze bez względu na jakość dosiadanych koni zawodnikiem dużego zdrowia
i wytrzymałości, pełnym nowych możliwości, wiary i woli zwycięstwa. W jeździe nerwowo opanowany,
gotowy bić się  do końca.  Nie peszyły mnie ani ciężkie warunki zawodów ani  też najwyższej  klasy
konkurencja.

Henryk Dobrzański, któremu poświęcam to moje wspomnienie, należał do jeźdźców bardzo zdolnych.
Twardy, dzielny ryzykant o porywczym, a nawet gwałtownym usposobieniu, nieustępliwy i ambitny.
Charakter  niepohamowany,  trudny  do  ujęcia  w  karby  dyscypliny  wojskowej.  Urodziwy  watażka
o jasnych włosach i złotym sercu.

To  właśnie  major  Henryk  Dobrzański-Hubala,  w  pierwszym  roku  okupacji  1939-1940,  był
organizatorem i dowódcą „niezależnego" słynnego konnego oddziału partyzanckiego „Hubalczyków".
Walczył z Niemcami do końca w Górach Świętokrzyskich, gdzie poległ. Jego niezwykłą sylwetkę opisał
swym znakomitym piórem Melchior Wańkowicz.
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Pewnego dnia w czasie naszej wyprawy do Londynu, przed rozpoczęciem zawodów, postanowiliśmy
urządzić sobie małą krajoznawczą wycieczkę do miejscowości Aldershot; tam na terenie ogromnego
obozu  wojskowego  mieliśmy  startować  po  zawodach  londyńskich.  Wynajęliśmy  samochód.  Przy
kierownicy  siedział  nasz  znajomy  i  ziomek,  student  Oxfordu.  Potem  za  miastem  zamienili  się
z Dobrzańskim.

Pędziliśmy  wypolerowaną  jak  lustro  asfaltową  drogą,  którą  w  bliskich  odstępach  przecinały  inne,
boczne. W chwili, gdy mijaliśmy jedną z nich, nagle Dobrzański w ostatniej, niedopuszczalnej chwili,
zdecydował się na gwałtowny ostry zakręt. Wóz tracąc równowagę zawirował, wywrócił się i razem
z nami wylądował w przydrożnym płytkim i miękkim rowie.

Kawaleryjska jazda, na szczęście zakończyła się bez groźnych następstw. Nieważne ślady potłuczeń,
poszarpane  ubrania  cywilne,  strach,  jaki  nas  obleciał  i  zdenerwowanie  możliwością  lekkomyślnego
wykończenia  się  przed  zawodami,  zakarbowaliśmy w pamięci  na  konto ryzykownej  fantazji  Henia.
Niedługo czekaliśmy na rewanż. Wkrótce nadarzyła się świetna okazja.

Oto wielki dzień Pucharu Narodów o nagrodę szczerozłotego, pięknie kutego pucharu, ufundowanego
przez  księcia  Walii.  Dobrzański  startuje  na  doskonałym  skoczku  Fagasie,  koniu  oddanym  do
reprezentacji przez kolegę instruktora L. Kona, przez tegoż ujeżdżonym i przygotowanym. Dobrzański
dokonał  wówczas  wyjątkowego  wyczynu:  dwukrotne  bezbłędne  przebiegi  i  zarazem  najlepszy
indywidualny  wynik  dnia.  Ten  rezultat  nie  mógł  już  niestety  wpłynąć  na  wydarcie  zespołowego
zwycięstwa  Włochom,  którzy  różnicą  niewielu  punktów uplasowali  się  na  pierwszym miejscu.  Ale
drugie,  tuż za nimi,  bardzo zaszczytne miejsce,  przypadło w udziale Polakom. Za nami znaleźli  się
Anglicy.

W  tym  świetnym  towarzystwie,  w  bardzo  poważnej  konkurencji,  nasze  ambicje  zyskały  pełną
satysfakcję. Pierwsze trzy zwycięskie zespoły wjeżdżały późnym wieczorem na oświetloną arenę do
uroczystej dekoracji i wręczenia nagród. Członkowie rodziny królewskiej, rząd, arystokracja, ambasady
i  konsulaty  niemal  całego  świata,  high  life  Londynu,  tysiące  widzów  było  świadkami  naszego
sportowego sukcesu.

Naszym  poczciwym  koniom  u  naczółka  z  prawej  strony  przypięto  wstęgi  honorowe,  a  Włochom
wręczano wspaniałe trofeum. Zawód naszych śmiałych nadziei i wysiłków łagodziła pewność, że jednak
nagroda specjalna za najlepszy indywidualny wynik będzie za chwilę  wręczona jednemu z polskich
jeźdźców - rotmistrzowi Dobrzańskiemu.

Henio  wraz  z  nami  w  stanie  wielkiego  podniecenia  oczekiwał  tej  chwili  -  na  próżno!  Nagrody
specjalnej,  indywidualnej  nie  przewidziano!  Okazało  się,  że  Anglicy,  którzy  w  owym  czasie  nie
startowali  jeszcze nigdzie poza swym krajem, nie przyjęli  wielu wzorów stosowanych na Zachodzie
w tego rodzaju próbach. Są zresztą znani ze swych zwyczajowych odrębności.

Niespodzianka  jaką  zaskoczono  Dobrzańskiego  bardzo  nieprzyjemnie  nas  dotknęła  i  gorzko
rozczarowała  kolegę.  Po  jego  wyrazistej,  buńczucznej  twarzy  przed  chwilą  pełnej  zadowolenia,
przewalała się fala pasji  i  buntu.  W takich chwilach na połowie gładkiego czoła Henia zjawiała się
charakterystyczna pionowa rysa.

Zsiedliśmy z  koni  pełni  różnych sprzecznych wrażeń i  emocji,  nie  komentując  na razie  doznanego
zawodu.

Po oględzinach koni,  masażach, bandażach i niezbędnych zabiegach wracaliśmy już prawie nocą do
naszego Royal Pałace Hotelu.
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Wtedy rozluźniły się  wreszcie  nasze nerwy i  języki.  Zaczęliśmy omawiać przeżyte  wrażenia,  jazdę
każdego  z  nas,  nie  skąpiąc  gorących  słów  uznania  dla  Dobrzańskiego.  Henio  długi  czas  szedł
niepokojąco  ponury  i  milczący.  Chcieliśmy  mu  osłodzić  gorycz  zawodu  szczerym,  koleżeńskim
współczuciem, a nade wszystko wysoką oceną jego świetnej jazdy i wyczucia bądź co bądź obcego
konia - Fagasa.  Ale uzyskiwaliśmy skutek odwrotny, pogłębiając tylko jego pionową zmarszczkę na
czole. W końcu usłyszeliśmy jego wybuch pełen dosadnych określeń (na szczęście w ojczystym naszym
języku!),  skierowanych  pod  adresem  gospodarzy  londyńskiej  imprezy  i  ich  zgoła  nieeuropejskich
zwyczajów w jeździectwie. Kiedy wchodziliśmy w progi naszego hotelu, cały komitet organizacyjny
zawodów był już porozstawiany po kątach, zdyskwalifikowany, odsądzony od czci i wiary.

Jak  zwykle,  przechodząc  korytarzem  do  naszych  pokoi,  mijaliśmy  stojące  na  parapecie  okiennym
i wielokrotnie przez nas oglądane pospolite gliniane naczynie - sporych rozmiarów wazon z kwiatami.
W tym momencie  nasunął  mi  się  pewien złośliwy pomysł,  który miał  wszelkie  szanse  by stać  się
świetnym kawałem.

Gdy wszyscy znaleźli się w swoich pokojach, telefonicznie poprosiłem do siebie kolegów z wyjątkiem
Dobrzańskiego.  Z  ochotą  zgodzili  się  na  następujący  projekt:  wykorzystując  okoliczności,  nastrój
i napięcie  naszego  nienagrodzonego  triumfatora,  prześlemy mu niby to  w darze  od  dyrekcji  Royal
Pałace Hotelu prezent-pamiątkę, w postaci wspomnianego wyżej wazonu.

W sali korespondencyjnej był zawsze do dyspozycji gości elegancki papier firmowy hotelu. Na nim,
w imieniu  tejże  dyrekcji,  wystosowaliśmy  w  języku  francuskim  gratulacyjne  pismo  do  kapitana
H. Dobrzańskiego. W kilku słowach wyraziliśmy gorące uznanie za jego znakomity wyczyn, załączając
w upominku  dar  -  załączony puchar.  List  w kopercie  i  zapakowany wazon miała  po  15  minutach
wręczyć  pokojówka  w  pokoju  Dobrzańskiego,  u  którego  kolejno  niezwłocznie  zjawiliśmy  się  na
rzekomą pogawędkę.

Ulokowaliśmy się u niego, gdzie kto mógł - i przystąpiliśmy do wytworzenia odpowiedniego nastroju.
W niespokojnej  głowie  i  sercu  Henia  na  nowo rozdmuchaliśmy przygasający  częściowo żar  urazy
i gniewu. Znów ogarnęły go złe moce wściekłej pasji. Henio zaczął się na nowo pastwić nad Anglikami.

W momencie najwyższego nasilenia nastroju o jaki nam chodziło zjawiła się pokojówka. Na tacy list
i paczka. Złożyła to na stole i odeszła. Pełni wewnętrznego napięcia śledziliśmy bacznie zachowanie się
adresata.

Zaintrygowany  przyszedł  do  stołu.  Milcząc  udawaliśmy  dyskretne  zaciekawienie.  Henio  chwycił
najpierw list i otworzył. Wlepiliśmy w niego oczy, chcąc wyczytać z jego twarzy, czy nasz żart się uda),
czy nie został przedwcześnie rozszyfrowany.

Henio połknął haczyk. Widzieliśmy, jak jego twarz złagodniała, rozpogodziła się przemiłym, pełnym
uroku uśmiechem. Rozanielonym lecz nieco dumnym spojrzeniem ogarnął każdego z nas po kolei.

- No, moi kochani, omyliliśmy się. Za wcześnie osądziliśmy Anglików. O! to naprawdę dżentelmeni
wysokiej klasy!

Poderwaliśmy się z miejsc udając już teraz nieskrywane zaciekawienie. Jak to? Co to znaczy?

Dobrzański raz jeszcze spojrzał na nas z góry, odsapnął z przyjemnego wrażenia i odczytał nam list.
Skończył, nerwowym ruchem rozwinął paczkę i zobaczył znany mu gliniany wazon.

Ryknęliśmy naraz śmiechem z wysiłkiem wstrzymywanym. Heniowi krew uderzyła do głowy. Twarz
stężała mu wściekłością. Porwał za nieszczęsne naczynie i glinianym „pucharem" rąbnął o podłogę.
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Okrutny żart przestał być dla nas śmieszny, gdyśmy spostrzegli, że Henio porwał się gwałtownie do
otwierania swej  dużej  walizki,  w której  -  wiedzieliśmy - miał  rewolwer.  Widząc jego nieprzytomne
rozjuszenie,  zrozumieliśmy,  że  należy  ulotnić  się  jak  najszybciej  zanim nas  wystrzela.  Jak  szczury
umykaliśmy do swoich pokoi zamykając się na wszelki wypadek od wewnątrz.

Dobrzański  szalał  jakiś czas po korytarzu,  czyhając,  czy który z  nas nosa nie  wychyli  i  darząc nas
słowami gorszymi  od tych,  które poświęcił  uprzednio  Anglikom. Udobruchał  się  jednak.  Sam lubił
innym płatać figle i wybaczył nam ten ostry żart.

Tym bardziej śmiał się serdecznie i był zadowolony gdy w kilka dni później Anglicy naprawili swoje
przeoczenie.  Dobrzański  niespodziewanie  otrzymał  piękną  złotą  papierośnicę  -  dar  księcia  Walii  za
najlepszy indywidualny wynik, osiągnięty w konkursie jego imienia w Londynie.

Lecz nie na tym skończyły się nasze występy owego roku na ziemi oblanej morzem i mgłą. Zupełnie
wyjątkowego nowego psikusa urządził nam nie tyle Dobrzański, ile dosiadany przez niego znany ze
swego wariackiego usposobienia Jacek.

Ten dzielny, lecz do prowadzenia bardzo trudny zapasowy koń naszej reprezentacji, przydzielany był
zależnie od potrzeby - różnym jeźdźcom. Startował on w Nicei w r. 1923 pod Rómmlem, w Lucernie
i na VIII-ej Olimpiadzie w Paryżu w r. 1924 pod Szoslandem. a w nowojorskiej hali „Madison Square
Garden" w roku 1926 w wygranym przez nas Pucharze Narodów - pode mną.

Śmiały i odważny, o żelaznym zdrowiu i nogach, łatwo wpadał w histeryczny nastrój w chwili najmniej
spodziewanej. Wtedy łypał krwawymi ślepiami i nieprzytomnie parł do przeszkody lub gdzie chciał,
poszczekując jak pies.

Nie mogła to być dobrana para wyczynowców z Dobrzańskim. Podczas następnych międzynarodowych
zawodów, w Aidershot,  tam gdzieśmy mieli  opisany już wypadek samochodowy - Jacek popisał się
rzadkim, zadziwiającym skokiem.

Zawody odbywały się na prowizorycznym, odkrytym stadionie, obramowanym zwykłym ogrodzeniem,
za którym cienkim pasmem stali widzowie. Podczas przebiegu Jacek pod Dobrzańskim nagle, na skutek
upalnego dnia, oszalał. Poniósł jeźdźca w kierunku ogrodzenia. Usłyszeliśmy okrzyki przerażenia. Jacek
potężnym, niesamowitym skokiem przesadził ogrodzenie wraz z żywą ludzką przeszkodą. Na szczęście
nie uczynił nikomu żadnej krzywdy. Widzowie mieli tylko dużo strachu i niezwykłej emocji. Przebieg
Dobrzańskiego został tym razem, mimo niesłychanego efektu, unieważniony.

Takim był nasz niezapomniany kolega Henryk Hubala-Dobrzański - pierwszorzędny jeździec, świetny
kawalerzysta,  bojowy  żołnierz,  ryzykant,  wspaniały  dowódca  sławnego  partyzanckiego  konnego
oddziału Hubalczyków.
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