Recenzja rtm. Robert Woronowicz

Dlaczego warto zapoznać się z książką pani Uli Kowalczuk
„Koń jaki jest, każdy widzi – czyli alfabetyczny zbiór 300 konizmów”

„Koń jaki jest, każdy widzi” – hasło z pierwszej polskiej encyklopedii
z XVIII w. było aktualne jeszcze pod koniec XX w. Nie jestem jakimś Matuzalemem, nie
mam jeszcze 60 lat, urodziłem się w Warszawie i widok konia w zaprzęgu był rzeczą
normalną do połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Nie chodzi tu wyłącznie o
malownicze staromiejskie dorożki, ale również o konie ciężko pracujące. Wszak
drugoplanową bohaterką kultowego filmu „Miś” (1980 r), pokazującego realia II połowy XX
w., była kobyła ciągnąca po ulicach stolicy wóz z węglem; i – co warto podkreślić – nie była
to jedynie filmowa fikcja. Na wsi jeszcze w latach dziewięćdziesiątych koń nie należał do
rzadkości.
Gdy prowadziłem w owych czasach rajdy kawaleryjskie zdarzało się, że koń zgubił
podkowę. Nie było wówczas problemem znalezienie kowala, który na poczekaniu wykuł
podkowę i okuł konia.
I nagle, „jak z bicza strzelił” (konizm) wszystko zniknęło. Już w pierwszych latach po
roku 2000, gdy koń w trakcie rajdu zgubił podkowę lub chociażby podkowiak trzeba było
wyszukiwać staruszków kowali, którzy mogli pomóc. Robili to z radością i wprawą, ale
trudno było się przy tym wyzbyć obaw o zdrowie pomagającego starca.
Książka pani Uli przypomina nam, jak silnie w przeszłości koń był związany z naszą
kulturą i naszym życiem – nie tylko w XVII, XVIII i XIX wieku, lecz również jeszcze pod
koniec wieku XX, co wielu z nas ciągle dobrze pamięta. Dzięki tej książce, dla biegnących za
rajdem konnym dzieciaków „atrakcją” kojarzącą się z końmi nie będzie jedynie to, że któryś z
nich zrobił kupę.
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rtm. Robert Woronowicz – jeździ konno od 1980 r., od 1982 r. jest instruktorem jazdy konnej.
W 1993r. założył oddział kawalerii ochotniczej, nawiązujący do tradycji Konnego
Przysposobienia Wojskowego KRAKUS. Razem z Krakusami zapoczątkował w 1998r. udział
kawalerii konnej w obchodach Świąt Państwowych. W 2000r. został komendantem
wyszkolenia kawaleryjskiego powstałego w tym roku Szwadronu Kawalerii WP, od 2007r. do
2013r. pełnił funkcję zastępcy dowódcy Szwadronu Kawalerii WP. Od 2013r. do 2016r. był
oficerem ds. szkolenia kawalerii konnej w Pionie Szkolenia Dowództwa Garnizonu
Warszawa. Jest twórcą: siodła kawaleryjskiego wz. 2012, polskiej lancy wz. 2013 oraz
Regulaminu Kawalerii, Musztra Pododdziałów Konno 2014 - wszystkie w użyciu Szwadronu
Kawalerii WP oraz Kawalerii Ochotniczej.
Prowadzi bloga o tematyce kawaleryjskiej: http://rotmistrz.blogspot.com/.
Pokaz kawaleryjski pod dowództwem rtm. Roberta Woronowicza: YouTube, Kawaleria
Ochotnicza, pokaz kawaleryjski: https://www.youtube.com/watch?v=Zys3ObY4sHc&t=252s

