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Rzeszom  miłośników  sportu  jeździeckiego  miło  się  będzie
dowiedzieć,  że  odnaleziono  zaginioną  podczas  wojny  cenną
pamiątkę jeździecką z okresu międzywojennego. Jest nią srebrny
puchar  w  postaci  amfory  (zdjęcie  obok)  stanowiący  nagrodę
wędrowną w konkursie im. Prezydenta RP, rozgrywanym od 1930
r. podczas Zimowych Zawodów Konnych w Zakopanem. Przy tej
okazji warto przypomnieć historię tych zawodów i zwycięzców tej
nagrody.

W 1929 r.  z  inicjatywy Małopolskiego Klubu Jazdy i  Komitetu
Imprez  Sportowych Związku Przyjaciół  Zakopanego,  pokuszono
się o zorganizowanie na otwartej przestrzeni tej rzadkiej imprezy
na wzór podobnych zawodów w St. Moritz. Pierwsza taka próba
odbyła się jeszcze w tym samym roku, w lutym, na terenie Równi
Krupowej,  a  okazję  stanowiły  odbywające  się  w  Zakopanem
narciarskie  mistrzostwa świata  FIS.  Próba,  aczkolwiek skromnie
obsadzona jeźdźcami głównie z garnizonów okręgu krakowskiego,
dobrze  się  udała.  Zachęciło  to  organizatorów  do  corocznego
kontynuowania  tej  imprezy.  Zimowe  Zawody  Konne  przez
następne lata stanowiły doskonale uzupełnienie sezonu zimowego
i były atrakcją dla licznych gości krajowych i zagranicznych naszej
zimowej stolicy. 

Już w następnym roku zawody nabrały charakteru ogólnokrajowego, gromadząc najlepszych jeźdźców
polskich wojskowych i cywilnych. W ostatnim roku przed wojną hipiczny stadion zakopiański gościł już
jeźdźców zagranicznych. Były nawet realne widoki, aby zawody te nabrały rangi oficjalnych, podczas
których mógłby być rozgrywany konkurs o „Puchar Narodów”.

W bogatym  programie  zawodów  było  szereg  konkursów  skoków  przez  przeszkody  o  charakterze
dokładności, szybkości i potęgi skoku, niekiedy biegi z przeszkodami (cross country), a nawet wyścigi
kłusaków. Program zawodów był przeplatany pokazami i licznymi biegami skjöringowymi (tzw. jazda
włókiem — narciarz za koniem) i ski-skjöringowymi (tzw. jazda za włókiem — narciarz za jeźdźcem)
oraz  różnymi  gonitwami  miejscowych  górali  na  swych  koniach.  Publiczność  zawsze  dopisywała
i entuzjazmowała się wyczynami jeźdźców i narciarzy licznie zapełniając stadion.

Już w drugim roku trwania tej imprezy została ufundowana przez Prezydenta RP indywidualna nagroda
przechodnia dla zwycięzców ciężkiego konkursu dokładności (14—16 przeszkód ok. 1,40 m wys. i ok.
4 m szer., tempo 440 m/min.). 

O zdobycie tej nagrody zawsze rywalizowała wyborowa stawka jeźdźców i koni. Zdobywca pucharu
przechowywał nagrodę przez rok u siebie, by w następnym roku przekazać ją komisji sędziowskiej i
walczyć o nią dalej. 

Dopiero trzykrotne zwycięstwo mogło decydować o przyznaniu nagrody na własność. 

W ciągu dziesięcioletniego okresu zmagań na stadionie zakopiańskim nie udało się nikomu rozegrać jej
ostatecznie.
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Oto nazwiska jeźdźców i nazwy koni zdobywców nagrody wygrawerowane na tym pucharze:

1930 r. ppłk Aleksander Pragłowski dca 17 P.Uł. koń Lezgin

1931 r. płk Aleksander Pragłowski dca 17 P.Uł. koń Łuszer

1932 r. por. Henryk Roycewicz 5 P.Uł. Wlkp. koń Black Boy

1933 r. por. Edward Nowak 7 P.A.C. koń Oliver

1934 r. por. Henryk Roycewicz 25 P.Uł. Wlkp. koń The Hoop

1935 r. por. Paweł Dąbski Nerlich 7 D.A.K. koń Przybysz

1936 r. rtm. Stefan Skupiński 8 P.S.K. koń Promień

1937 r. kpt. Paweł Dąbski Nerlich 7 D.A.K. koń Poluś

1938 r. Henryk Strzeszewski jeździec jeździec cywilny koń Owad

1939 r. por. Bronisław Skulicz 2 P.Uł.Gr.Sp.Konnego koń Dunkan

Ostatni zdobywca i posiadacz tej nagrody, Bronisław Skulicz, przesłał ją tuż przed wojną wraz z całym
swoim  dorobkiem  sportowym  z  Grudziądza,  lecz  przesyłka  już  nie  dotarła  do  adresata,  została
skradziona na dworcu krakowskim. Właśnie teraz,  po 37 latach,  szczęśliwym zbiegiem okoliczności
puchar został odnaleziony. Na ślad jego natrafił gen. A. Pragłowski, który puchar wykupił, a obecnie, na
skutek starań autora tej notatki, znajduje się on w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie i będzie
świadczył o zapomnianych już dzisiaj konkursach w Zakopanem oraz jeźdźcach, którzy go przez 10 lat
zdobywali.

Na  tym miejscu  pragnę  wyrazić  podziękowanie  dr  Januszowi  Pragłowskiemu  z  Krakowa  na  pełne
zrozumienia  i  pozytywne  ustosunkowanie  się  do  propozycji  przekazania  tego  pucharu  do  muzeum
i zrezygnowanie z przechowywania go w swoich prywatnych zbiorach.

Przy okazji trzeba zauważyć, że zarówno w Muzeum Wojska jak i w Muzeum Sportu i Turystyki jest
niewiele  pamiątek jeździeckich z  minionego okresu.  Nagrody rzeczowe i  inne pamiątki  z  zawodów
jeździeckich  międzynarodowych  i  krajowych,  jakie  znajdowały  się  bądź  w  pułkach  i  jednostkach
wojskowych,  bądź  w  rękach  prywatnych  jeźdźców,  przeważnie  wojskowych,  szczególnie  dotknęła
wojna; zostały zniszczone, nierzadko zrabowane i przepadły. Jest nadzieja, że jeszcze się coś znajduje
spośród pamiątek rozrzuconych po kraju, niedostatecznie zabezpieczonych i niedostępnych dla ogółu.
Byłoby  miło  i  z  wielkim pożytkiem dla  pamięci  o  tym  historycznie  przecież  zamkniętym  okresie
sukcesów jeździectwa polskiego za granicą i  w kraju,  aby wszystko co pozostało i  uratowało się  z
zawieruchy wojennej mogło znaleźć się w publicznej ekspozycji w którymś z muzeów i świadczyć o
polskim jeździectwie i polskich jeźdźcach.
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