
Wiesław Dziadczyk i Jego Via Vitae (Droga życia)
Witold Duński

II  Wicemistrz  Polski  w  Skokach  przez  Przeszkody.  Jeździec.
Trener.

Urodził  się  4  listopada  1937  roku  w  Bogusławicach.  Powiat
Piotrków  Trybunalski,  województwo  łódzkie.  Ojciec  Wacław.
Matka Marianna z domu Węgrzynowska. Siostry Gabriela, Joanna,
Maria,  Barbara.  Żona  Natalia  z  domu  Zając.  Córka  Monika.
Synowie Paweł i Maciej.

Mistrzostwa Polski

W Skokach przez Przeszkody:
Warszawa 17 - 24 lipca 1974 - brązowy medal na Via Vitae.

Urodził się w II Rzeczpospolitej, ale jej nie pamięta. Miał niecałe
dwa lata, kiedy Niemcy napadli na Polskę.

5  września  1939  roku  czołgi  1  Dywizji  Pancernej  odrzuciły
w Wolborzu  ubezpieczenie  45  Pułku  Piechoty.  Odwrót  w  nocy
został  zaatakowany  przez  niemieckich  dywersantów.  Zginął
dowódca pułku, pułkownik Stanisław Hojnowski. Bogusławice ze
swoim Stadem Ogierów i wieś Bogusławice znalazły się w ogniu
dział.

Wiesław Dziadczyk na treningu. 
Via Vitae, klacz o rzadko spotykanej
skoczności. Miała wadliwą budowę

i kiepskie wyniki wyścigowe. 

W czerwcu 1940 roku. Niemcy dokonali masowych aresztowań w miejscowościach przylegających do
Tomaszowa Mazowieckiego i Piotrkowa Trybunalskiego. W Bogusławicach i Bogusławicach-Dąbrowie
Niemcy zamordowali kilkunastu mężczyzn, w tym siedmiu z rodziny Węgrzynowskich - Bronisława,
Stefana, Franciszka, Henryka, Wacława, Mieczysława, Eustachego.

- Byli to bracia i krewni mojej matki Marianny. Ich imiona zapamiętałem i to było dla mnie jedno z
wielu traumatycznych wspomnień z tego okresu, powiedział Wiesław Dziadczyk w grudniu 2006 roku
w Stadninie Koni w Ochabach. Niemców na ogierach z Bogusławic pamiętam jeszcze, kiedy przejeżdżali
koło domu należącego do rodziny Węgrzynowskich. Węgrzynowscy należeli do organizacji podziemnej.
Wydał ich niemiecki konfident, kierownik mleczarni. W Batalionach Chłopskich był mój ojciec. W jednej
z akcji odbierał Cichociemnego, zrzuconego ze spadochronem z samolotu lecącego z Anglii.

Jesienią 1954 roku nastąpiło pierwsze spotkanie z końmi Stada Ogierów w Bogusławicach.

- Pamiętam ten dzień, piętnastego listopada. Wtedy poszedłem do pracy. Mój ojciec miał jedenaście
hektarów ziemi.  Byłem jedynym synem i  ojcu było przykro,  że  opuszczam gospodarstwo.  Myślał,  że
w Stadzie będę tylko dorabiał i że wrócę na ojcowiznę. Nie wróciłem. Zabrały mnie konie. Po pierwszym
roku pracy w Stadzie trafiłem do grupy sportowej.

Takie były zielone lata w siodle jeźdźca Wiesława Dziadczyka. Pierwszym instruktorem jeździectwa był
Wacław Gajda.

-  Pierwszym  moim  koniem  w  grupie  sportowej  był  Eskulap,  gniady  ogier  ze  Stadniny  Koni
w Walewicach. Niesamowicie skoczny.
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Wiesław Dziadczyk na Via Vitae zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Polski w Skokach przez Przeszkody. Dostał klacz
od majora Mariana Fabrycego, który uratował jej życie.

Miał siedemnaście lat i jedenaście dni, kiedy zaczął pracować w Stadzie. Chleb w domu dawali rodzice.
Zapłaty wystarczyło, by kupić sobie okrycie.

Kupił też, przy wsparciu rodziców, rower, by dojeżdżać do Stada. Ożenił się z Natalią w 1962 roku. Miał
dwadzieścia  pięć  lat,  a  Natalia  osiemnaście.  Poznali  się  w Młynarach,  w domu jej  ojca,  który był
krawcem i szył spodnie do konnej jazdy jeźdźcom z Bogusławic. Uszył i Wiesławowi. Bryczesy szyte
przez  ojca  Natalii  spodobały  mu  się,  bo  takie  same  miał  inżynier  Andrzej  Osadziński,  niezwykły
dyrektor Stada w Bogusławicach. Spodobała się trochę wcześniej Natalia. Od 1962 roku są razem. Przez
czterdzieści cztery lata niełatwego życia.

Szkoleniem jeźdźców w Bogusławicach zajmował się porucznik Aleksander Chajęcki, absolwent Szkoły
Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, oficer 2 Pułku Ułanów Grochowieckich mienia generała Józefa
Dwernickiego.  Wiesław  Dziadczyk  odnosił  sukcesy  sportowe  na  ogierze  Bawart,  angloarabie  ze
Stadniny w Ochabach. Czas jakiś zastanawiał się, czy nie lepiej byłoby prowadzić samochód ciężarowy.
W wojsku, w Kostrzynie nad Odrą zdobył prawo jazdy na prowadzenie dużych pojazdów. Zarobki były
dwa razy większe niż masztalerza w Stadzie. Wybrał w końcu jeździectwo.

W 1963 roku namawiany przez Aleksandra Chajęckiego, który został przeniesiony do Stada w Klikowej,
opuścił Bogusławice.

- Dyrektor Osadziński mówił do mnie:

„Wiesiek, zostań. Stworzymy silną grupę sportową”.

Poszedłem za moim trenerem Chajęckim.

W Klikowej obsługiwał konie sportowe. Startował w zawodach ogólnopolskich. Na Stadionie Leśnym
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w Olsztynie, w dużych zawodach międzynarodowych w Konkursie Pożegnania w 1965 roku był czwarty
na Inuicie.

W 1965 roku Aleksander Chajęcki przeprowadza się do Stadniny Koni w Racocie. Tym razem Wiesław
Dziadczyk nie podąża za trenerem. Przyjmuje propozycję rotmistrza Jerzego Jaworskiego, z ostatnim
przydziałem bojowym w Warszawskiej  Dywizji  Kawalerii,  wybitnego hodowcy,  dyrektora  Stadniny
Koni w Kozienicach. Zostaje instruktorem sportowym w grupie koni klasowych, po majorze Marianie
Fabrycym. W Kozienicach spędził dwanaście lat.  Tam spotkał konie swojego życia, klacz Via Vitae,
córkę klaczy Via Aquia po Aquino i ogiera Dar es Salam, kasztankę, urodzoną w Stadninie Kozienice
w 1960 roku. W 1974 roku Wiesław Dziadczyk zdobył z nią brązowy medal na Mistrzostwach Polski
w Skokach przez Przeszkody. 

W 1969 roku na Międzynarodowych Oficjalnych Zawodach Konnych - CHIO w Olsztynie wygrał
Konkurs Potęgi  Skoków skacząc mur na wysokości  dwustu dwudziestu centymetrów (do dnia
dzisiejszego  rekord  skoku  w  Polsce  na  murze).  Warto  przypomnieć,  że  w  tym  samym  roku
w Radomiu, Wiesław Dziadczyk na klaczy Via Vitae, ustanowił ówczesny rekord Polski w skoku
na wysokość, który wynosił 2,05 cm. 

Via Vitae była koniem o rzadko spotykanej skoczności.

Klacz  pełnej  krwi  biegała  na  Torze  Wyścigowym  na  Służewcu  przez  jeden  sezon.  Niestety,  bez
sukcesów. Wróciła do Stadniny w Kozienicach. Ponieważ miała wadliwą budowę i  kiepskie wyniki
wyścigowe, nie została włączona do Stada Matek, ale przeznaczona na rzeź. Jej losy życiowe stały się
dramatyczne.

- O tym, co ją spotkało, dowiedziałem się od majora Mariana Fabrycego w Kozienicach, powiedział
Wiesław Dziadczyk. Kiedy pierwszy raz wieziono ją do Chronówka pod Radomiem, gdzie była baza
koni skazanych na śmierć, miała chwilę szczęścia. Samochód się popsuł. Wróciła do Stadniny. Wyrok
śmierci nadal obowiązywał. Do Chronówka miał ją poprowadzić kowal, na sznurku. Siodła mu nie dali,
bo nie umiał jeździć. Położył na grzbiecie klaczy kawałek koca. Ze sznurka zrobił strzemiona. Od tarcia
powstała głęboka rana. Ślad po jej wyleczeniu nigdy nie zniknął. Kowal z Via Vitae wrócił do stadniny,
gdyż baza była w remoncie. Wówczas major Fabrycy wybłagał, by mu ją dano, po to, by mógł wspólnie
prowadzić naukę jazdy konnej dla dzieci. Jako nauczycielka była dobra. Od majora przyszła do mnie.
Miała pięć lat. Miała krótki kłus i galop. Miała strome pęciny. Mocno umięśniona w lędźwiach, mało
elastyczna w kręgosłupie. Ze względu na swoją budowę i krótki galop miała kłopoty z prawidłowym
przechodzeniem złożonych przeszkód. Skakała z rozpędu, wysoko, nad przeszkodami machała nogami,
jakby chciała do nich „dolecieć”. Gdy przestała skakać w zawodach, miała szesnaście i pół roku. Nie
przechodziła  rui.  Była  leczona  przez  profesora  Hoppego.  Nie  lubiła  obcych  koni,  wyróżniła  tylko
jednego.  Ojcem jej  źrebaka Viaczyka został  ogier  Czubczyk,  później  wybitny koń sportowy,  Artura
Bobera.

Czubczyk akurat wrócił do Kozienic z Toru Wyścigowego i był jedynym ogierem, którego Via Vitae
tolerowała. Jako skoczek była tak pobudliwa, że to, co było przed nią, musiało być przeskoczone. Po
urodzeniu źrebaka miała jeszcze wypadek. Zakończyła życie w Kozienicach w wieku dwudziestu dwóch
lat.  Jej  syn  Viaczyk  urodzony  w  1980  roku  był  pod  Zbigniewem  Płatosem  brązowym  medalistą
Mistrzostw Polski Juniorów w Skokach przez Przeszkody w 1990 roku.

Pod Wiesławem Dziadczykiem Via Vitae zwyciężała w CHIO w 1967 roku w Lipsku. Uczestniczył
również w zawodach CSIO w Aachen (Akwizgran) w 1969 oraz w 1970 roku w Rotterdamie.

W 1977 roku Wiesław Dziadczyk wyjeżdża ze Stadniny w Kozienicach. Zostawił za sobą lata rzetelnej
pracy z  końmi i  młodymi jeźdźcami,  Bohdanem Sas Jaworskim, Jarosławem Płatosem, Wojciechem
Praskiem (pierwszy wicemistrz Europy juniorów 1975 r.) i Via Vitae, która towarzyszyła mu w wielkim
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sporcie przez jedenaście i  pół roku. Czas spędzony w Kozienicach wspomina dobrze.  Kiedy jednak
wyczuł, że w zmieniającej się sytuacji szkoleniowej nie ma szans na kierowanie sekcją sportową i nie
dostanie koni takich jak Bremen, na którym już jeździł, zdecydował się odejść.

- Na zawodach jeździeckich w Warszawie spotkałem Jana Miecha, dyrektora Stadniny Koni w Pruchnej,
który  zaproponował  mi  pracę  w  Stadninie  w  Ochabach.  Zostałem  instruktorem  jeździectwa.
Wyprowadziłem  sekcję  jeździecką  na  dobrą  drogę.  Każdy  dostał  konia  do  treningu.  Po  roku
wybudowano halę  sportową.  Jeździli  moi  synowie.  Paweł  i  Maciej  oraz Mirosław Loska (uczestnik
Mistrzostw Europy), Bożena i Iwona Bartosz, Halina Miech, Jan Mleczko, Piotr Kubaczka i Jan Cieślar.
Zdobywali medale w Mistrzostwach Polski Juniorów. Przez jedenaście lat zdobyliśmy dwanaście medali
na  Mistrzostwach  Polski  i  Polski  Południowej.  Klub  w  tym  okresie  zajmował  siódme  miejsce
w klasyfikacji ogólnopolskiej.

Kiedy w końcu lat osiemdziesiątych pojawiły się bóle głowy i kręgosłupa lekarz uznał, że czas iść na
rentę inwalidzką. Sytuacja materialna w domu zrobiła się trudna.

Od 1997 roku wybitny jeździec Wiesław Dziadczyk i nie mniej wybitny instruktor jeździectwa jest na
emeryturze, ale nie z dala od koni. Służy radą i pomocą tym wszystkim, którzy chcą z jego umiejętności
i doświadczenia skorzystać.

4/4


