
1927 Łazienki 1937
Leon Kon

Prezentacja zawodników.

Dziesięć  lat  minęło  od  czasu,  gdy w  prasie  warszawskiej  ukazały  się,  pełne  oburzenia,  wzmianki,
że w Łazienkach królewskich są wycinane drzewa, a na ich miejsce są wznoszone trybuny.

Wandalizm!

Działo  się  to  w 1927  r.  przed  rozpoczęciem pierwszych  Międzynarodowych  Oficjalnych  Zawodów
Konnych,  organizowanych  przez  dopiero  przed  kilku  miesiącami  powstałe  Towarzystwo
Międzynarodowych i Krajowych Zawodów Konnych w Polsce.

Jeżeli prasa ma być w stosunku do przejawów życia pewnym miernikiem, nie można ominąć tego, co się
ukazało  na  jej  łamach  po  pierwszym  dniu  Zawodów  Międzynarodowych  w  Łazienkach.  Było
to oburzenie, że przed lożą prasową pozostały trzy wiekowe brzozy, utrudniające obserwację przebiegu
tak ciekawych zawodów.

Więc od samego początku prasa uznała zawody za „ciekawe“.

Publiczność warszawska zajęła i akie same stanowisko.

Po  istotnie  rozpaczliwych  pustkach,  które  niezmiennie  towarzyszyły  wszystkim  poprzednim
warszawskim zawodom konnym, bierność publiczności została przełamana.

Na zawody zaczęto chodzić, jeżeli nie codzień, to przynajmniej w dni rozgrywek większych konkursów.

Przede wszystkim nawiązano. ścisłą łączność z prasą, która, początkowo nie-fachowa, stopniowo tak się
wprawiła, że dziś już poprawnie zaczyna obsługiwać propagandę zawodów.

Licząc się z tym, że gros publiczności, nie orientując się w sporcie jeździeckim i nie mogąc wczuć się
w treść  przebiegu  zawodów nudzi  się  i  zniechęca,  Towarzystwo  zainstalowało  informację  optyczną
i dźwiękową, używaną nienatarczywie, lecz wystarczającą dla zorientowania każdego, najmniej do tego
przygotowanego obserwatora.
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Z jednej więc strony propaganda prasowa, z drugiej zaś troska o
sportowe  wyrobienie  widza,  zachęcały  publiczność  do
uczęszczania na zawody, jeżeli nie dla czystej miłości do sportu, to
dla tego, że weszło to już do dobrych zwyczajów stolicy.

Sukces  pierwszych  zawodów międzynarodowych,  sukces  jak  na
stosunki  nasze  imponujący,  zachęcił  Towarzystwo  do
zorganizowania  w  roku  następnym  (1928)  dwóch  meeting‘ów.
Pierwszy z nich, wiosenny, przeznaczono dla jeźdźców krajowych,
— meeting jesienny był międzynarodowy.

Doświadczenie  zrobiono  fatalne.  Zawody  krajowe  miały  wśród
publiczności znikome powodzenie, a raczej żadnego. Organizacja
zaś w ciągu tego roku dwóch imprez na długo nadszarpnęła siły
Towarzystwa, które przeliczyło się w możliwościach publiczności
warszawskiej.

Pierwszy Marszałek Polski, Józef
Piłsudski na stadionie Łazienkowskim

obok stoi gen. bryg. S. Zahorski.

Od tego czasu zrezygnowano nie tylko z organizacji dwóch meeting' ów na przestrzeni jednego roku,
lecz i z dublowania konkursów międzynarodowych krajowymi.

Towarzystwo  uchwaliło  od  roku  1929  zasadę  wolnej  konkurencji  dla  wszystkich  w  jednakowych
warunkach.  Jako  konkurencje  krajowe  pozostały  tylko  konkursy  specjalne,  jak  ujeżdżenia
i wszechstronny.

Przez  to  zlikwidowano  automatycznie  dotychczasowe  przeładowanie  programów  startującymi  bez
odpowiednich kwalifikacyj. Poważny charakter zawodów międzynarodowych i toru skrystalizował się.
Rodzaje i liczba konkursów podstawowych ustabilizowały się. Jeżeli zachodziły w propozycjach jakieś
zmiany nie dotyczyły one podstaw, lecz szczegółów.

Kierunek ogólny propozycyj ulegał jednak większym przemianom. Przeżył on już trzy okresy.

Pierwszy, kiedy przy równych punktach lepszy czas był przyjmowany pod uwagę tylko w wyjątkowych
wypadkach.

Drugi,  wymuszony  przez  zmiany  wprowadzone  w  Regulaminie  F.  E,  L,  gdy  lepszy  czas  nie  był
przyjmowany pod uwagę, tylko w wyjątkowych wypadkach.

Trzeci  okres,  obecny,  w którym,  zawdzięczając nowym poprawkom w Regulaminie F.  E.  1,  znowu
mogliśmy zbliżyć się do kierunku, cechującego okres pierwszy. Jest on bodaj najwięcej zrównoważony,
bo wszystkie sposoby oceny są uwzględnione możliwie równomiernie.

Równolegle do przekształcenia się propozycyj  w tych okresach, przekształcał się sposób budowania
przebiegów i konstruowania przeszkód.

Ciężkie, a jednocześnie łatwo spadające drągi ustępują miejsca lekkim, elastycznym, drążonym drągom,
spoczywającym w mocnym uchwycie podstaw.

Na tej samej zasadzie budować zaczęto i inne przeszkody, dążąc do zmniejszenia wagi przy trwalszym
ustawieniu na podstawach.

Stosunkowo łatwe parcours‘y w okresie nieograniczonego panowania „szybkości", stają się w ostatnim
„okresie  równowagi  pomiędzy szybkością  a czystością",  więcej  surowe, wymagające potężniejszego
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skoku.

Nagrody honorowe.

Ogólny widok stadionu.

Niezależnie od ewolucyj w wymiarach przeszkód, ich wygląd staje się coraz naturalniejszy. Giną z toru
bielone obramowania żywopłotów, coraz rzadziej razi oko błysk białego lakieru na drągach, W miarę
możliwości  usuwane  są  wszelkie  przeszkody,  stanowiące  dla  konia  trudne  do  rozwiązania  zagadki
optyczne.  Przeciwnie,  przeszkody  dziś  są  raczej  „pełne",  związane  pomiędzy  sobą  konsekwencją
wytkniętej trasy i myślą przewodnią każdego konkursu.

W ciągu lat dziesięciu na masztach stadionu łazienkowskiego powiewały chorągwie piętnastu obcych
narodowości, których przedstawiciele brali udział w naszych zawodach.

Przez szranki łazienkowskie przewinęło się wszystko, co jest najlepszego w jeździectwie polskim. 
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Prezydent Rzeczypospolitej, prof. Ignacy Mościcki przybywa na stadion.

Młoda  generacja  jeźdźców  czołowych,  cała  bez  wyjątków,  rozpoczęła  tu  swój  marsz  ku  wielkim
arenom.

Wszechstronne konkursy konia wierzchowego, rokrocznie przeprowadzane przez Towarzystwo były tą
szkołą życiową i probierzem dla zdobywających medale olimpijskie w tym dziale sportu.

Konkursy  wszechstronne,  tak  mało  pociągające  ku  sobie  swą  skromną  szatą  zewnętrzną  naszego
rodzimego widza, a tak treściwe i subtelne dla znawcy i sportsmans, polskiemu sportowi jeździeckiemu
oddały bezcenne usługi.

Ich kosztowna organizacja, zawsze deficytowa, nie mogła zrazić Towarzystwa, które rozumiało wielkie
znaczenie konkursów wszechstronnych. One bowiem szkoliły jeźdźców w wielkiej sztuce gruntownego
poznania konia, w finezjach jego wypracowania, one były czynnikiem wyrabiającym rzeczywisty hart
jeździecki samotnego gońca, dla którego wszystko i we wszelkich warunkach jest do pokonania.

A inny dział jeździectwa — ujeżdżenie?

Również skromny, jak konkursy wszechstronne, mało widoczny dla tłumów, bo zaledwie dopuszczony
w szranki reprezentacyjne, a jednak tak nam potrzebny, był zawsze otoczony przez Towarzystwo opieką
szczególną.

Były lata, gdy na całym obszarze Rzeczypospolitej odbywały się konkursy ujeżdżenia tylko na terenie
Towarzystwa i te tereny były jedynym schroniskiem dla ujeżdżacza sportowca.

Początkowo jednoseryjne, a od trzech lat trzechseryjne konkursy ujeżdżenia, z wielkim zrozumieniem
doniosłości  rzeczy stale  subwencjonowane przez Towarzystwo Zachęty do Hodowli  Koni  w Polsce,
z roku  na  rok  cieszyły  się  coraz  większym  powodzeniem  wśród  zawodników  i  z  każdym  rokiem
wykazywały, że doskonalą jeźdźców, wspomagając w opanowywaniu przez nich sztuki ujeżdżenia.
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Konstrukcja konkursów ujeżdżenia, polegająca na stawianiu niemal wyczerpujących wymagań co do
całkowitego wypracowania konia pod siodłem, bo włączająca do ujeżdżenia czworobok i skok, była po
raz pierwszy, jako nigdzie dotychczas nie znana, zastosowana w propozycjach Towarzystwa już w roku
1928.

Marszałek Polski, Edward Śmigły-Rydz przygląda się zawodom; obok, z lewej strony, Prezes T-wa M. i K. Z. K. w P., Janusz
ks. Radziwiłł, — z prawej — Wiceprezes T-wa, gen. dyw. Juliusz Rómmel; z tyłu — Prezes P.Z.J. pułk. dypl. 

Zb. Brochwicz-Lewiński.

Wzorując  się  na  nas,  podobną  konstrukcję  próbują  nadać  niektórym  swoim konkursom ujeżdżenia
Niemcy.  Od  roku  1938  w  swoim  dorocznym  oficjalnym  międzynarodowym  meetingu  ujeżdżenia
analogiczny konkurs włącza do swoich propozycyj Międzynarodowy Związek Jeździecki (F. E. L).

Tyle o zawodach Łazienkowskich, które mają swoje oblicze, swój charakter, kierunek, styl i tradycję...

Na jesieni tradycyjne biegi Towarzystwa w terenie za mastrem, ku czci św. Huberta...

Dziesięć lat już snuła się ta nić pracy Towarzystwa, często w niesłychanie trudnych warunkach.

Nie  chodzi  nam  dziś  o  formułowanie  bilansu  cyfrowego.  Chodzi  o  całokształt  dokonanej  pracy,
o podkreślenie ważniejszych jej fragmentów i o przypomnienie, że praca ta korzystnym echem sięgnęła
daleko poza granicę kraju.

Był to przełom w ustosunkowaniu się ogółu do jeździectwa, — przełom przygotowany przez sukcesy
polskich  jeźdźców  na  torach  zagranicznych,  dokonany  zaś  na  miejscu  za  pomocą  zawodów
międzynarodowych Towarzystwa Międzynarodowych i Krajowych Zawodów Konnych w Polsce.
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Prezydent Rzeczypospolitej, prof. Ignacy Mościcki przyjmuje na zamku zespoły oficjalne.

Utrzymywanie  w  możliwym  napięciu  zainteresowania  publiczności  zawodami  w  ciągu  całego
dziesięciolecia  było  otoczone  przez  Towarzystwo  szczególną  opieką.  Towarzystwo  zdawało  sobie
sprawę z tego, że sama, już ze swej natury atrakcyjna impreza, jednak do zachowania zainteresowania
nie wystarczy.
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