
CSI w Warszawie i CSIO w Olsztynie w 1974 r.
Władysław Byszewski

*Wszystkie zdjęcia w artykule fot. S. Rozwadowski.

Jeźdźcy — uczestnicy Międzynarodowych Zawodów w Warszawie (CSI — 7—9. VI. 1974), podczas defilady.

Pierwszym  planowanym  szczytem  formy  w  szkoleniu  zarówno  koni  jak  i  jeźdźców  są  CSIO
w Olsztynie. Natomiast sprawdzanie tej formy następuje podczas ogólnokrajowych zawodów, w których
bierze  udział  cała  czołówka.  Zakończeniem  tych  sprawdzianów  są  CSI  w  Warszawie,  będące
jednocześnie ostatnią eliminacją jeźdźców i koni do CSIO w Olsztynie.

W  tym  roku  konfrontacja  polskich  jeźdźców  była  szczególnie  ciekawa,  z  powodu  bowiem  kilku
wyjazdów naszej czołówki na zawody za granicą, wiosenne zawody ogólnokrajowe nie spełniły zadania
selekcyjnego.

Z dużym też niepokojem oczekiwano jaki poziom zademonstruje nasza kadra. Niepokój wiązał się m. in.
z ubytkami z czołówki takich znakomitych koni jak Bronz (sprzedany do Finlandii), Argus (padł) oraz
Biszka, która straciła formę i przez całą wiosnę nie zdołała do niej wrócić. Bertyn był oszczędzany i nie
wystąpił na żadnych poważniejszych zawodach. Farsa też legitymowała się zmienną formą. Z młodych
koni  niewiele  zdołało  się  wyróżnić.  Akant  pod  Koziarowskim  nie  potwierdził  swych  możliwości,
którymi błysnął w Zakopanem. Jedynie Ornament pod Huczem i Brest pod Kowalczykiem zapowiadały
się  obiecująco.  Na  ostatnich  zawodach  w  Szczecinie  młody  wiekiem,  a  na  pewno  za  młody
doświadczeniem Murzynek zwrócił na siebie uwagę, przechodząc wysokość 204 cm.

Z  drugiej  strony  od  ubiegłego  roku  nie  zrobiono  nic,  aby  nasze  jeździectwo  ruszyło  naprzód  po
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właściwych torach.

Wojciech Dąbrowski z KS Górnik-Walbrzych na koniu Babinicz.

Nie ma  na świecie  takiego kraju,  który liczy się  w sporcie  jeździeckim,  a  nie  posiada  centralnego
ośrodka szkoleniowego. Bez tego ośrodka nie mamy co oczekiwać na objawienie się nowych gwiazd,
a jeśli się one objawią, to będą tylko dziełem przypadku, na który co roku z biciem serca czekamy.

Dlatego też z niecierpliwością czekałem na CSI w Warszawie.

Na starcie tych zawodów poza całą polską czołówką stawili się jeźdźcy z NRD, Rumunii i Związku
Radzieckiego. Najciekawsza była dla nas ekipa rumuńska, która na zawodach w Kirunhalas (Węgry)
rozgromiła ekipę polską składającą się z jeźdźców WKS Legia, stanowiącym przecież zawsze naszą
czołówkę.

W trzydniowym programie CSI w Warszawie rozegrano 6 konkursów, w tym jeden potęgi skoku i jeden
zespołowy.  Na  malowniczym  stadionie  Legii  o  znakomitym,  trawiastym  podłożu,  urozmaiconym
licznymi terenowymi przeszkodami, stawiane były parcoursy o stosunkowo wysokim stopniu trudności.
Front przeszkód i ich profile były niejednokrotnie optycznie trudne, zwłaszcza dla młodych koni. Liczne
rowy wkomponowane w przeszkody eliminowały konie mające opory w ich pokonywaniu.

Pierwszy był konkurs „Konia Polskiego” (dokładności), licznie obsadzony jeźdźcami polskimi, którzy
mimo  niezbyt  silnej  konkurencji  zagranicznej  niewiele  mieli  do  powiedzenia.  Siedem  koni
zakwalifikowało się do rozgrywki. Tryumfowali w niej zawodnicy radzieccy, którzy zajęli I miejsce —
Włodimir Katiatkin na koniu Bieglec — i IV — Wiktor Nenachow na koniu Szlus. II miejsce zajął
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Stefan Grodzicki na koniu Glejt, a III — Krzysztof Ferenstein na koniu Wąż.

Wiesław Dziadczyk z LKS Kozienice na klaczy Via Vitae.

Drugi był konkurs „Mazowsza” (na dwóch koniach). Wzięło w nim udział 12 jeźdźców, w tym tylko
2 rumuńskich  i  2  NRD.  Trzech  jeźdźców  zdołało  przebyć  parcours  bezbłędnie.  Zwyciężył  Jan
Kowalczyk  na  koniach  Murzynek  i  Blekot,  zdecydowanie  wyprzedzając  jeźdźca  NRD  Joachima
Brohmanna na koniach Ala-rich II i Abu Aląhill. Trzeci był Henryk Hucz na Ornamencie i Bertynie. Na
czwartej pozycji uplasował się Rudolf Mrugała (Desant i Farsa) z 4 pkt.k. i najlepszym czasem.

W drugim dniu rozegrano dwa poważne konkursy: „Łazienek” i „Rzeki Wisły”. Pierwszy z nich —
dokładności (przeszkody 140— 150 cm), z trudnymi szeregami — bezbłędnie ukończyło tylko dwóch
jeźdźców zagranicznych: Wolfgang Geschwandtner z NRD na koniu Dukat i Constantin Vlad z Rumunii
na koniu Sandor. W rozgrywce na 6 przeszkodach o wysokości do 1,60 m lepszy czas uzyskał jeździec
rumuński. Na następnych miejscach uplasowali się jeźdźcy z 4 pkt.k. według uzyskanego czasu: III —
Jan Kowalczyk na koniu Blekot, IV — Rudolf Mrugała na Farsa, V — Wiesław Dziadczyk na Via Vitae.
Wyniki polskich jeźdźców w tym konkursie nasuwały obawy co do formy naszych jeźdźców i koni.
Zawiedli też dobrze zaprezentowani w pierwszym dniu zawodnicy radzieccy.

Czwartym z kolei,  a drugim w tym dniu był konkurs „Rzeki Wisły” — potęga skoku, rozegrany na
6 przeszkodach o wysokości do 1,70 m. Okazało się, że jest to konkurs polski, jedynie bowiem sześciu
polskim  zawodnikom  udało  się  przejść  parcours  bezbłędnie.  Pierwsza  rozgrywka  odbyła  się  na
4 przeszkodach podniesionych o 10 cm. Z rozgrywki tej zrezygnował Hucz na Bertynie, a w jej trakcie
Przedpełski na Cyrano. Do drugiej rozgrywki zakwalifikowali się Hucz na Ornamencie, Ferenstein na
Wężu i Kowalczyk na Murzynku. Pierwsi dwaj zrobili po dwie zrzutki, a tylko Kowalczyk przebył dwie
przeszkody bezbłędnie wygrywając tym samym konkurs.

3/13



W trzecim dniu rozegrano konkurs zespołowy „Nagroda Warszawy” i szybkości „Kuriera Polskiego”.

Mając w perspektywie CSIO w Olsztynie,  postanowiono zaoszczędzić konie przewidziane do ekipy
oficjalnej  na  konkurs  pucharowy.  Nie  wzięto  więc  do  zespołu  Farsy,  Bertyna  i  Glejta,  a  celem
ostatecznego  wypróbowania  zdecydowano  się  włączyć  do  zespołu  młodszych  jeźdźców  —
Migdalskiego, Dąbrowskiego i Koniecznego.

Ponieważ Polska miała prawo wystawić dwa zespoły, przeto pewniejsze pary przydzielono do zespołu I,
a mniej pewne do II. Należało poważnie liczyć się z zespołem NRD, który dotychczas miał dosyć równe
i dobre przebiegi. Niespodziankę mogli zrobić jeźdźcy rumuńscy, natomiast jeźdźcy radzieccy błysnęli
formą jedynie pierwszego dnia.

Już pierwszy nawrót przeważył szalę na naszą korzyść; prowadziliśmy zdecydowanie z 4 pkt.k. przed
ekipą NRD z 16 pkt. i II ekipą polską z 24 pkt. W drugim nawrocie I zespół polski pojechał słabiej,
oprócz Blekota wszystkie trzy konie zarobiły po 8 pkt.k.

Po  przebiegu  trzeciego  konia  konkurs  mieliśmy wygrany i  Kowalczyk  na  Blekocie  nie  musiał  już
startować.  Wystartował  jednak  z  uwagi  na  możliwość  zdobycia  nagrody  Hubala  i  nagrody  dla
najlepszego zawodnika CSI. Drugim bezbłędnym przebiegiem wygrał trzeci konkurs i udowodnił swą
wysoką formę jak i formę posiadanych koni; udowodnił jeszcze raz, że jest nadal najlepszym polskim
jeźdźcem.

Balsam pod Migdalskim swymi przebiegami (0i8 pkt.k) potwierdził,  że może być poważnie liczony
w CSIO,  nawet  jako  koń  pucharowy.  Natomiast  Sambor  pod  Koniecznym nie  powtórzył  sukcesów
i formy  zeszłorocznej,  zaś  z  tego  samego  klubu  Babinicz  pod  młodym  jeźdźcem  Wojciechem
Dąbrowskim pokazał się z jak najlepszej strony.

Warszawskie zawody kończył konkurs szybkości. I w nim prowadził znów Kowalczyk na swym siwym
Murzynku. Dopiero jadący jako ostatni Rudolf Mrugała na Desancie odebrał mu palmę pierwszeństwa
i wygrał nagrodę „Kuriera Polskiego”. III miejsce zajął Tomasz Pacyński na Herwinie, IV i V miejsce
wywalczyli Rumuni A. Bozan na Calin i D. Valea na Albinata.

Po  przeanalizowaniu  zarówno  dotychczasowych  wyników  jak  i  przebiegów  na  CSI  w  Warszawie
ustalono  skład  ekipy  oficjalnej  na  CSIO  w  Olsztynie  oraz  zgodnie  z  regulaminem  wytypowano
9 jeźdźców indywidualnych. W skład ekipy oficjalnej weszli: Stefan Grodzicki z końmi Biszka, Glejt
i Tarnów, Henryk Hucz z końmi Bertyn i Ornament, Jan Kowalczyk z końmi Blekot, Darlet i Murzynek,
Stefan Migdalski  z  końmi Balsam i  Higrot,  Rudolf  Mrugała z  końmi Desant  i  Farsa  oraz Wiesław
Dziadczyk z Via Vitae.

CSIO w Olsztynie zapowiadały się bardzo ciekawie, a udział 9 narodowości to ilość rekordowa, o której
nie zawsze mogą marzyć nawet organizatorzy CSIO o największej renomie.

Oprócz znanych nam z Warszawy zespołów NRD, Rumunii  i  ZSRR, dołączył  z krajów demokracji
ludowej zespół CSRS oraz dwóch węgierskich jeźdźców indywidualnych. Natomiast mniej znane były
ekipy Anglii, Belgii i RFN.

Wbrew temu,  co  pisała  fachowa prasa  sportowa (P.S.  Nr  120),  ekipa  RFN składała  się  wprawdzie
z młodych, nieznanych — ale tylko nam — jeźdźców, którzy w bieżącym sezonie weszli  do ścisłej
czołówki  RFN,  wyprzedzając  niejednokrotnie  takie  gwiazdy,  jak  bracia  Schöckemöhle,  Wildfang,
Stencken czy Snoek. W sprawozdaniach z różnych CSIO i CSI napotykamy często nazwiska L. Gössing,
U. M. zu Bexten, G. Ahlmann czy A. v. Buchwald.

Jeźdźcy angielscy to  rzeczywiście  zespół  młody i  niedoświadczony.  Natomiast  w ekipie  belgijskiej
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mieliśmy możność oglądać znanych jeźdźców, jak olimpijczyk E. Wauters, bardzo zdolny i mający już
na swym koniu liczne sukcesy młody F. Tyteca czy również znany H. Daout. Pozostali jeźdźcy belgijscy
to młodzi i mniej doświadczeni, z panną J. Hertog na czele.

Jeździec radziecki W. Katiatkin na Bieglecu zwycięża w konkursie ,,Konia Polskiego"

Konkurs pierwszy („Nagroda Miasta Olsztyn” — dokładności), zgodnie z tym co przepowiadała prasa
sportowa, stał się pogromem jeźdźców polskich. Parcours ustawiony był tak, jak przystoi dla konkursu
otwarcia — zachęcająco, wskutek czego do rozgrywki zakwalifikowało się aż 25 koni, a polskich w tym
było 7. Zwyciężył L. Gössing (RFN) na koniu Urquell, przed swym rodakiem U. M. zu Bexten na Pro
Dorno. Na trzeciej pozycji uplasował się tryumfator z Warszawy W. Katiatkin na Bieglec. Z Polaków
najwyżej uplasowali się, mało liczeni w tym konkursie H. Hucz na Ornament i P. Pacyński na Italiana.

Drugi  konkurs  („Nagroda  MHZ”  —  zwykły),  poważniejszy  od  poprzedniego,  nie  był  również
szczęśliwy dla Polaków. Zerowym przebiegiem w doskonałym czasie (78,6 sek.) Anglik G. Billington na
bardzo skocznym Talk of the North wyciągnął brytyjską flagę na maszt. Dopiero R. Mrugała na Farsie,
po  brawurowym przebiegu,  uzyskując  czas  (71,4  sek.)  lepszy,  zdołał  zmienić  flagę  na  polską.  Nie
sądzone było jej  powiewać do końca.  Jadący pod koniec konkursu jeździec RFN J.  Ernst  na Gerry
poprawił wynik o 0,4 sek. Tak więc pierwszy dzień zmagań zakończył się dubletem ekipy RFN.

Drugi dzień zawodów miał program bardzo bogaty, rozegrano bowiem trzy konkurencje.

W konkursie zwykłym — o Nagrodę Wojewody Olsztyńskiego — pięć pierwszych koni przeszło czysto
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i konkurs ten zmienił się ze zwykłego na szybkości. Jadący z Nr 18 J. Kowalczyk na Blekocie postawił
wszystko  na  jedną  kartę  i  od  startu  podyktował  swemu  tak  posłusznemu  i  wiernemu  Blekotowi
maksymalne tempo, uzyskując czas 69'5". Następny po nim startował L. Gössing na swym irlandzkim
Spitfire. Zademonstrował on nienaganny styl jazdy, ostro galopując i bezbłędnie rozwiązując wszystkie
sytuacje jazdą do przodu. Duży, galopujący Spitfire robił wrażenie, że zagrozi małemu Blekotowi. Do
zdjęcia flagi biało-czerwonej zabrakło mu jednak 0,2" i tym razem flaga polska dumnie powiewała do
końca konkursu. Dobrze przeszedł Balsam, poprawnie przeprowadzony przez bardzo progresującego S.
Migdalskiego. Chwilę po nim wystartował R. Mrugała na Farsie z ochotą na zwycięstwo, mimo jednak
szybkiego tempa Farsie zabrakło 3,2". Z trzeciej pozycji zepchnął ją w końcu jeździec NRD R. Beer-
bohm na olimpijskim koniu WKKW Ingolt.

Drugi w tym dniu miał być konkurs na Nagrodę Ministra Rolnictwa — konkurs 16 koni wyłonionych
w eliminacji.  Ponieważ  zgłosiło  się  jednak  32  konie,  jury  zdecydowało,  że  zamiast  konkursu
eliminacyjnego odbędzie się rozgrywka nie 8, lecz 16 par.

Po  pierwszej  eliminacji  z  polskich  koni  pozostały  Darlet  pod  J.  Kowalczykiem,  August  pod
K. Andrzejewskim, Babinicz pod W. Dąbrowskim, Desant pod R. Mrugałą i Tarnów pod S. Grodzickim.
W  następnej  rozgrywce  zwyciężają  w  swych  parach  August  i  Babinicz  oraz  Desant.  W  dalszej
rozgrywce w bratobójczej walce August wyeliminował Babinicza i do przedostatniej rozgrywki stanęły
2 pary: F. Tytecâ na Balli i P. Szeplaki na Hodokoze oraz K. Andrzejewski na Auguście i R. Mrugała na
Desancie. Zwyciężyli Szeplaki i Mrugała. Z napięciem doskonała olsztyńska publiczność oczekiwała na
pasjonujący finał. I tym razem znów fortuna uśmiechnęła się do nas. R. Mrugała zwyciężył rewanżując
się P. Szeplaki za porażkę ubiegłoroczną w tym konkursie, również w ostatniej rozgrywce.

Trzeci  był  konkurs „Potęgi  skoku”. Parcours postawiony z dużą
znajomością.  Mimo że  przeszkody dochodziły do  1,70  m konie
skakały doskonale i na 34 startujące pierwszy przebieg ukończyło
bez punktów karnych 16 koni. Nasi jeźdźcy tym razem nie mieli
szczęścia.  Faworytka  tego  konkursu  —  klacz  Via  Vitae  —  na
pierwszej  przeszkodzie  robi  zrzutkę  i  odpada  z  konkurencji.
Z 4 pkt.k.  kończą  Bertyn  pod  H.  Huczem,  Tenor  pod
Z. Ciesielskim i Glejt pod S. Grodzickim. W pierwszej rozgrywce
odpada drugi nasz faworyt Murzynek pod J. Kowalczykiem, a do
trzeciej,  przy  wysokości  190  cm,  zakwalifikowało  się  13  koni,
w tym Wąż pod K. Ferensteinem i Haust pod K. Tomaszewskim.
Ten ostatni nie potrafił poradzić sobie z tak znaczną wysokością
i z rozgrywki się wycofał. 

Wąż  natomiast  zrobił  4  pkt.k.  i  odpadł  z dalszej  rozgrywki,  do
której  zakwalifikowało  sie  6  koni.  Z  uwagi  na  zapadające
ciemności  postanowiono  przyspieszyć  zakończenie  i podniesiono
obie przeszkody o 20 cm. Mur miał 210 cm, a triplebarr 200 cm.
Belg E. Wauters na Salvadar przechodzi czysto triplebarr, ale mur
zrzuca,  podobnie G. Ahlmann (RFN) na Almhirt i  T.  Grubb (W.
Bryt.) na Arksey. U. M. zu Bexten (RFN) na Floto inkasuje 8 pkt.,
a  na  doskonałym  Wembley  upada  na  triplebarze  i rezygnuje  z
dalszej  rozgrywki,  zrezygnował również T.  Grubb (W. Bryt.)  na
Marie Celeste.

Redaktor naczelny „Konia Polskiego” A.
Swięcki wręcza W. Katiatkinowi (ZSRR)
puchar „Konia Polskiego”: za zwycięzcą
stoją:  S.  Grodzicki  na  Glejcie  (II
miejsce),  K.  Ferenstein  na  Wężu  (III
miejsce)  i  W.  Nenachow  (ZSRR)  na
koniu Szlus.

Konkurs Potęgi Skoku zakończył się więc zwycięstwem ex aequo jeźdźców trzech narodowości: Belgii,
RFN i W. Brytanii.
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Obserwacja dwu dni zawodów pozwoliła na wyciągnięcie pewnych wniosków. Zdecydowanie górują
jeźdźcy RFN, zarówno wyrównanym stylem jazdy, jak też zrobionymi i klasowymi końmi. Natomiast
poziom  jeźdźców  polskich  jest  równy  i  nie  widać  między  nimi  rażących  różnic,  występujących
w poprzednich  latach.  Jedna,  czasem przypadkowa  zrzutka  po  prostu  eliminowała  jeźdźca  z  walki
o punktowane miejsce.

Głównym celem naszej ekipy miało być zajęcie jak najlepszego miejsca w „Pucharze”. Pod tym więc
kątem patrzyliśmy na  CSI w Warszawie  i  bacznie  obserwowaliśmy zarówno konie,  jak i  jeźdźców
w ciągu  pierwszych  dni  w  Olsztynie.  Teraz  trzeba  było  złożyć  prowizoryczny  skład  pucharowy
i w trzecim dniu zawodów, poprzedzających dzień Pucharu Narodów, dać tym koniom odpoczynek po
3 dniach występów w Warszawie i 2 w Olsztynie.

Zdecydowanymi kandydatami byli J. Kowalczyk na Blekocie i R. Mrugała na Farsie. Trzecim wydawał
się być H. Hucz na Bertynie, którego regularne przebiegi wskazywały na wysoką formę zarówno konia
jak i  jeźdźca.  Kierownictwo polskiej  ekipy postanowiło  zatem te  trzy pary wyłączyć  z  konkurencji
w trzecim dniu zawodów, aby jeszcze lepiej przygotować formę na sobotni Puchar. Różne były zdania
na  temat  czwartego  kandydata  i  ostateczną  decyzję  uzależniono  od  wyników  konkursu  „Wstęgi
Bałtyku”.

Przez  wycofanie  trzech silnych par  osłabiliśmy nasze  szanse  w tym ciekawym konkursie,  niemniej
uważaliśmy,  że  Puchar  Narodów  jest  ważniejszy.  Barwy  polskie  reprezentowało  zatem  czterech
jeźdźców: K. Andrzejewski, Z. Ciesielski, St. Grodzicki i St. Migdalski. Szanse więc były niewielkie.
Dwaj ostatni jeźdźcy, jadąc na swych drugich koniach, Glejcie i Balsamie, poważny parcours 160 cm,
mieli wykazać formę i od tych przebiegów zależeć miało, który z nich będzie kandydatem Nr 4 do
„Pucharu”.

Jak było do przewidzenia, konkurs ten zdecydowanie wygrali jeźdźcy zagraniczni. Zwyciężył czystymi
przebiegami L. Gössing (RFN) na koniach Urquell  i  Spitfire przed dobrym zawodnikiem H. Daout,
który  miał  również  zerowe  przebiegi  na  swych  San  Soussi  i  Zerra.  Trzecie  miejsce  zajął  jeździec
brytyjski M. Goddard, mając 4 pkt.k.,  na Red Warios i True Grit przed Belgiem F. Tyteca na Exact
i Balii.

Ponieważ przebieg pary Balsam — Migdalski był znacznie lepszy i pewniejszy (8 pkt.k.) od przebiegu
Glejta pod Grodzickim (12 pkt.k.), a obaj wydali się być w znacznie wyższej formie od pary drugiej,
przeto wybór do Pucharu padł na Migdalskiego.

Konkurs  o  „Nagrodę Polskiego Związku Hodowców Koni”  to  konkurs  z  wyboru,  w którym każdy
jeździec miał prawo startu tylko na jednym koniu. Po bardzo ciekawym przebiegu J. Kowalczyka na
Murzynku (910 pkt.) wciągnięta została polska flaga, W chwilę później na drugą pozycję wysunęła się
Via Vitae pod W. Dziadczykiem. I tym razem polska flaga długo powiewała na maszcie. Dopiero jadący
pod koniec konkursu H. Roeder (RFN) na Rebell uzyskał 960 pkt.b. i zwyciężył w konkurencji. Czwarte
miejsce zajął jeździec belgijski J. R. Deschamps na Storm wyprzedzając K. Ferensteina na Wężu.

Faworytami w „Pucharze Narodów” byli jeźdźcy RFN, których predestynowały do tego dotychczasowe
wyniki. W rozmowach liczyli się oni z ekipą angielską. Anglicy natomiast obawiali się jedynie ekipy
RFN, jedni i drudzy bezpodstawnie lekceważąc Belgów.

W sobotę,  przy wyjątkowo ładnej  pogodzie,  na wzorowo ustawionym parcoursie wg zasad Pucharu
Narodów, a nie — jak doniosła prasa sportowa — pod Bertyna, rozpoczął się najważniejszy konkurs —
Puchar Narodów. 

Dołożyliśmy wiele starań, aby wypaść tu jak najlepiej, dlatego z zapartym tchem czekaliśmy na start
pierwszego  jeźdźca.  Jako  pierwszy wjechał  na  stadion  S.  Migdalski  na  Balsamie,  startujący  W tej
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konkurencji  po raz pierwszy.  Sygnał  sędziego głównego i  kości  zostały rzucone.  Balsam mija  start
i spokojnie, a pewnie prowadzony bezbłędnie pokonuje przeszkody. Jedna zrzutka i z tym wynikiem
kończy przebieg. Koń najmniej liczony uzyskał dobry wynik. J. Brohmann uzyskuje 8 pkt.,  jeździec
rumuński  również  8  pkt.,  ale  to  nas  nie  uspokaja.  Jeździec  czechosłowacki  przejeżdża  z  dużymi
kłopotami. I teraz największe zaskoczenie, najlepszy jeździec zawodów L. Góssing (RFN) na Spitfire
robi 161/2 pkt.,  dalej  Belg 17.  Również zaskoczeniem jest  piękny przebieg zawodniczki radzieckiej
G. Zotowej, która na swym Pies kończy z 4 pkt.k. Jedyny przebieg czysty uzyskuje Anglik T. Grubb na
koniu Arksey.

Krzysztof Tomaszewski z LKS Łąck na koniu Haust W. Geschwandter (NRD) wywalczył podczas CSI
w Warszawie na koniu Dukat II miejsce w Konkursie

Łazienek

Sytuacja zaczyna się robić niesłychanie ciekawa i napięta. Po pierwszym przejeździe prowadzą Anglicy
przed Polakami i ZSRR.

Drugi z ekipy polskiej startuje H. Hucz na Bertynie. Koń ten prowadzony może trochę za wolno robi
dwie zrzutki i kończy przebieg z 8 pkt.k., NRD również 8, Rumunia 12, CSRS 20, RFN 12, ZSRR 16
i W. Brytania 12. Po dwu koniach zrównujemy się z Anglikami, a na trzecią pozycję wychodzi zespół
NRD, którego przedstawiciele nie mając sukcesów jeżdżą bardzo nerwowo.

Przebiegi trzecich koni rozpoczyna R. Mrugała na Farsie. Z podwójnym niepokojem oczekuję wyniku
tej pary, tym bardziej że napięcie rośnie w miarę jak rosną nasze szanse. Farsa skacze jak zaczarowana,
jedna przypadkowa zrzutka i wynik 4 pkt.k. W najgorszym więc wypadku mamy po I nawrocie 16 pkt.k.
Jeździec  NRD  uzyskuje  18  3/4,  Rumun  16  3/4,  niespodziewanie  L.  Genos  (CSRS)  na  Rib  Korby
uzyskuje 4 pkt.k., RFN 6 pkt., Belg 8, ZSRR 8 i Anglik 4. Sytuacja jest dla nas dobra, ale przebiegi
czwartych koni mogą znów wiele zmienić.

Blekot pod J. Kowalczykiem robi 8 pkt. i wyniku naszego nie zmienia. Jeździec NRD nie jest liczony
i uzyskuje 34 3/4, Rumun również jest nieliczony i mają 36 3/4. Maleńka Pamela pod J. Pechaczkiem
(CSRS) uzyskuje 8 pkt. i Czesi łącznie mają 32 pkt., RFN 8 pkt. — łącznie 26 pkt. H. Daout (Belgia) na
Zerra 4 — łącznie 20 pkt., ZSRR 24 — łącznie 28, a losy I nawrotu zależą od pięknej irlandki African
Rose  pod  R.  Rowe.  Prowadzi  on  ją  jednak  nerwowo i  uzyskuje  aż  24  pkt.  W.  Brytania  ma  więc
analogiczny z nami wynik.

Drugi nawrót rozpoczyna Balsam 8 pkt.k., NRD zarabia również tylko 8, Rumunia 12, Svit z CSRS nie
startuje  i  znów  jeszcze  większe  zaskoczenie,  słabo  skaczący  Spitfire  pod  L.  Góssingiem  upada,
wyskakuje następnie przez szranki za co zostaje wyeliminowany. E. Wauters (Belgia) robi aż 271/4 pkt.,
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G. Zotowa znów powtarza rewelacyjny wynik 4 pkt. Czysty w pierwszym nawrocie Anglik Grubb łapie
4 pkt.

Jedyna amazonka zawodów — Ginina Zotowa (ZSRR), na koniu Ples.

Burza i  ulewny deszcz  zmuszają  jednak do przerwania  konkurencji.  Po ich ustaniu  startuje  Bertyn,
prowadzony energiczniej robi miłą niespodziankę — bezbłędnym przebiegiem. NRD zarabia aż 281/4
pkt., Rumunia 12, Czechosłowacja 31, RFN znów 121/4, Belg 8, ZSRR 20 i Anglik 12 1/4. R. Mrugała
gubi  się  przy  odskoku  na  rowie  i  Farsa  zarabia  4  pkt.,  dalej  ma  przypadkową  zrzutkę.  Te  dwa
niepowodzenia musiały Mrugałę dużo kosztować, robi bowiem błąd w najeździe na końcowy szereg
i Farsa zrzuca mur, w sumie inkasuje aż 12 pkt.

I znów sytuacja zaczyna być dla nas bardzo nerwowa. NRD zarabia 12 pkt., Rumun tylko 4 pkt., Rib
Korby grzebie szanse CSRS robiąc 34 3/4 pkt., RFN 4 pkt., Belg 8, ZSRR 12 i Anglik 0 pkt.k.

Po przejeździe trzech koni Anglicy są lepsi od nas o 3 3/4 pkt., wszystko więc zależy od przebiegu
ostatnich koni.

Zdając sobie sprawę z ogromu odpowiedzialności, wyjeżdża na stadion Kowalczyk, bardziej niż zwykle
spokojny i  skupiony.  Ten zawodnik o żelaznych nerwach jeszcze raz udowodnił,  że  w najcięższych
sytuacjach nie zawodzi. Poprowadził Blekota nienagannie, łapiąc jedynie wodę, i zakończył przebieg z 4
pkt. k.. Polska zatem ma w II nawrocie 12 pkt., a łącznie 28, NRD — 12, czyli łącznie 66 3/4, Rumun —
nieliczony, łącznie 64 3/4, Pamela znów 8 ~ CSRS łącznie aż 105 3/4, RFN 8, łącznie 50 1/4, Belg 12,
łącznie 48, ZSRR 12 1/4, łącznie 56 1/4. I teraz losy Pucharu zależą od przebiegu pary angielskiej. W
wypadku bezbłędnego przebiegu czy

z  jedną  zrzutką  wygrywa  zespół  W.  Brytanii.  Wynik  8-punktowy  daje  rozgrywkę  między  Polską
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a Wielką Brytanią, zaś 12-punktowy przesądza zwycięstwo na naszą korzyść.

I los tak widocznie chciał, śliczna African Rose robi 12 pkt.k. Tak więc konkurs o Puchar Narodów
zakończył  się  zwycięstwem jeźdźców polskich  i  po  raz  piąty  po  wojnie  przy  dźwiękach  Mazurka
Dąbrowskiego flaga polska zostaje wciągnięta na maszt. Po tym najważniejszym konkursie zapanowała
wśród  olsztyńskiej  publiczności  wielka  radość.  Najbardziej  jednak  cieszyli  się  nasi  jeźdźcy,  którzy
wystawieni zostali do ciężkiej walki z tak silnymi zespołami jak ekipy RFN, W. Brytanii, Belgii oraz
NRD i  ZSRR.  Była  to  również satysfakcja  dla  kierownictwa ekipy i  trenerów,  którzy dali  z  siebie
wszystko aby ten wynik uzyskać.

Analizując przyczyny naszego zwycięstwa należy stwierdzić, że zespół RFN nie był w takiej formie,
jaką obserwowaliśmy w ciągu początkowych trzech dni.  Przypuszczalnie zwycięstwa w poprzednich
konkursach musiały kosztować dużo wysiłku ich znakomite konie.

Opłaciło się zatem zaoszczędzenie sił i zrezygnowanie z walki w konkursie o Wstęgę Bałtyku. Mamy
niewiele koni pucharowych i tym bardziej sztuką jest odpowiednie nimi manażowanie. 

Z przykrością ekipa polska przeczytała w prasie dosyć chłodne potraktowanie jej wielkiego zwycięstwa i
przypisanie go niepowodzeniom przeciwników, wtedy kiedy fachowa prasa RFN z uznaniem napisała
o zaskoczeniu, jakie zrobili Polacy swym pięknym zwycięstwem w Pucharze Narodów.

Ponieważ bezpośrednio z Olsztyna ekipa nasza miała się udać na CSIO do NRD, gdzie również miała
poważne szanse na zwycięstwo w Pucharze Narodów, zdecydowano aby konie idące tam zaoszczędzić,
wyłączając je z udziału w konkursie zwycięzców. W takiej sytuacji ciężar walki z czołówką zagraniczną
w konkursach rozgrywanych ostatniego dnia zawodów miały przejąć Via Vitae pod W. Dziadczykiem,
Wąż pod K. Ferensteinem i Farsa pod R. Mrugałą.

W rozgrywanym w niedzielę Konkursie Zwycięzców startująca jako pierwsza Via Vitae przeprowadzona
była  nerwowo i  niespodziewanie  zarobiła  aż  201/4  pkt.k.  Dla  Węża  parcours  okazał  się  za  trudny
i ukończył go z 21 3/4 pkt. Farsa natomiast czuła chyba trudy dnia poprzedniego i zrobiła dwie zrzutki
oraz błąd na rowie inkasując 12 pkt.k. 

Niespodziankę w tym konkursie zrobili Belgowie, którzy pojechali znakomicie. Zwyciężył F. Tyteca na
Exact, uzyskując 1/4 pkt.k., przed H. Roeder (RFN) na Rebell — 1/2 pkt. Na trzecim miejscu uplasował
się również Belg H. Daout na Zerra — 11/2 pkt., przed jeźdźcem RFN T. Ernst na Perlmutt z 5 1/2 pkt.

Pisząc te słowa znamy już wynik z CSIO w NRD i wiemy, że rezygnacja z ostrej walki opłaciła się.
Ekipa polska zwyciężyła w NRD w Pucharze Narodów, zarabiając tak cenne punkty, o które zabiegają
wszystkie kraje, a po które zespół RFN przyjeżdża tak często do Olsztyna.

Tradycyjnie  na  zakończenie  został  rozegrany  konkurs  szybkości  w  dwóch  seriach  1,40  i  1,30  m.
W pierwszej z nich J. Kowalczyk na Murzynku uzyskał doskonały czas 82,5 sek., jadący po nim U. M.
zu  Bexten  (RFN)  na  Pro  Dorno  poprawia  wynik  na  77,8  sek.,  ale  palmę  zwycięstwa  odebrał  mu
najlepszy jeździec z ekipy brytyjskiej T. Grubb na Marie Celeste, uzyskując 76 sek.

W drugiej serii startowały konie, które nie zdobyły na CSIO sumy nagród 500 zł. Startujący jako drugi
S.  Migdalski  na  młodziutkiej  pełnej  krwi  Nimfie,  narzucił  ostre  tempo  i  przeszedłszy  parcours
bezbłędnie, wynikiem 74,8 sek. wyciągnął polską flagę na maszt. Powiewała tam ona długo i dopiero
jadący w drugiej połowie konkursu Rumun A. Bozan na Calin poprawił wynik na 68,9 sek., uzyskując
dla  swej  ekipy  jedyne  zwycięstwo.  Na  trzecim  miejscu  uplasował  się  również  jeździec  rumuński
D. Valea  na  Sonor,  ex  aequo  z  amazonką  belgijską  I.  Hertog  na  olimpijskim  Antaris.  Hymnem
rumuńskim zakończona została sportowa batalia jeździecka.
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Najlepszym  zawodnikiem  CSIO  został  pierwszy  w  Konkursie
Zwycięzców F. Tyteca, natomiast o przyznaniu tytułu najlepszego
jeźdźca polskiego musiał zadecydować lepszy wynik w Pucharze
Narodów, bowiem Kowalczyk i Mrugała mieli  identyczną liczbę
zdobytych  punktów.  Nagrodę  dla  najlepszego  konia  polskiego
przyznano Farsie, córce Szczecina xx i Fanfaronady, hodowli SK
Moszna.

Podsumowując  wyniki  CSIO  systemem  punktowym,  na  czoło
wysuwa się ekipa RFN, która zdobyła 169 pkt. i bez wątpienia była
zespołem najlepszym. 

Dalej  uplasowali  się  Polacy,  uzyskując  125  pkt.,  Belgowie  91,
W. Brytania,  mająca  wspaniałe  konie,  ale  młodych
i niedoświadczonych jeźdźców — 78 pkt., dalej Rumunia 32 pkt.,
NRD, której  przedstawiciele nie  mając sukcesów jeździli  bardzo
nerwowo  i  znacznie  poniżej  swych  możliwości,  zdobyła  26,
Węgrzy, mając tylko dwóch jeźdźców, uzyskali 16 pkt., a ZSRR —
15  pkt.  Bez  żadnych  sukcesów  pozostał  sympatyczny  zespół
CSRS, który tak dzielnie bronił honoru w Pucharze Narodów.

Rumun C. Vlad na koniu Sandor wygrał
w Warszawie Konkurs Łazienek

I  znów  na  zakończenie  nasuwa  się  wniosek  powtarzany  co  roku.  Bez  centralnego  ośrodka
szkoleniowego nie może być mowy o postępie.

Ciągle obserwujemy, zwłaszcza u młodych jeźdźców, domorosłe metody szkolenia, a obiecujące konie
są niewłaściwie pracowane i eksploatowane.

Wyniki CSI w Warszawie 7—9. VI. 74

Konkurs Nr 1 — „Konia Polskiego“ (dokładności): 1. W. Katiatkin (ZSRR) — Bieglec 0—40,9; 2. S.
Grodzicki (LKS Liski) — Glejt 0—43,4; 3. K. Ferenstein (WKS Legia W-wa) — Wąż 0—46,9; 4. W.
Nena-chow (ZSRR) — Salus' 4—46,3; 5. R. Schierle (NRD) — San Remo 9—95,6; 6. J. Kowalczyk
(WKS Legia W-wa) — Rosomak 12—44,0.

Startowało 44 koni, ukończyło 40.

Konkurs  Nr  2  —  „Mazowsza4’ (spec,  na  2  koniach):  1.  J.  Kowalczyk  (WKS  Legia  W-wa)  —
Murzynek/Blekot 0—85,9; 2. J. Broh-mann (NRD) — Alachir II/Abu Achill 0—105,2; 3. H. Hucz (LKJ
Rzeczna) — Ornament/Bertyn 0—107,6; 4. R. Mrugała (LZS Moszna) — Desant/Farsa 4—84,6; 5. R.
Beerbohm (NRD) — Ingolf/Melo-die 4—104,9; 6. K. Andrzejewski (BKJ Bogusławice) August/Dalton
7—107,8.

Startowało 12 par koni, ukończyło 10.

Konkurs Nr 3 — „Łazienek“ (dokładności):  1.  C. Vlad (Rum.) — Sandor 0—83,1 (7—41,3);  2. V.
Geschwandtner (NRD) — Dukat 0—83,3 (7,5—43,5); 3.  J.  Kowalczyk  (WKS  Legia  W-wa)  —
Blekot 4—71; 4. R. Mrugała (LZS Moszna) — Farsa 4—71,9; 5. W. Dziadczyk (LKS Kozienice) Via
Vitae 4—76,1;6. D. Valea (Rum.) — Sonor 4—79,9.

Startowało 29 koni, ukończyło 25.

Konkurs Nr 4 — „Rzeki Wisły“ („Potęga Skoku4’): 1. J. Kowalczyk (WKS Legia W-wa) — Murzynek
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0—0—0; 2—3. H. Hucz (LKJ Rzeczna) — Ornament 0—0—8 i K. Ferenstein (WKS Legia W-wa) —
Wąż 0—0—8; 4. Z. Ciesielski (WKS Legia) — Tenor 0—4; 5. R. Przedpełski (WKS Legia) — Cyrano
0—rez.; 6. H. Hucz (LKJ Ręczna) — Bertyn 0—nie rozgr.

Startowało 16 koni, ukończyło 16.

Konkurs Nr 5 — „Nagroda Warszawy“ (zespołowy): 1. Polska I 4+16=20: Cz. Konieczny (Sambor)
16+8, S. Migdalski (Balsam) 0+8, W. Dziadczyk (Via Vitae) 4+8, J. Kowalczyk (Blekot) 0+0; 2. NRD
16+20=36: R. Beerbohm (Ingolf) 4+8, J. Brohmann (Abu Achill) 4+8, W. Geschwandtner (Dukat) 8+8,
R. Schierle (San Remo) 8+4; 3. Polska II 24+32=56: K. Tomaszewski (Haust) 8+16, W. Dąbrowski
(Babinicz) 8+4, Z. Ciesielski (Derkacz) 8+12.

Startowało 5 zespołów (19 koni).

Najlepszy jeździec konkursu: Jan Kowalczyk (WKS Legia).

Konkurs Nr 6 — Kuriera Polskiego (szybkości): 1. R. Mrugała (LZS Moszna) — Desant 66,1; 2. J.
Kowalczyk (WKS Legia) — Murzynek 67,4; 3. T. Pacyński (LZS Sopot) — Herwin 70,2; 4. A. Bo-zan
(Rum.) — Calin 71,4; 5. D. Valea (Rum.) — Albinata 74,2; 6. K. Andrzejewski (BKJ Bogusławice) —
Sezam 74,4.

Startowało 46 koni, ukończyło 44.

Wyniki XXIII CSIO w Olsztynie 13—16. V. 74

Konkurs Nr 1 — Nagr. Miasta Olsztyna (dokładności); 1. L. Gössing (RFN) — Urquell 0—33,5; U.
Meyer zu Bexten (RFN) — Pro Dorno 0—33,8; 3. W. Katiatkin (ZSRR) — Bieglec 0—35,6; H. G.
Bruynings (Bel.) — Magnus 0—36,5; 5. H. Hucz (Pol.) — Ornament 0—36,8; 6. P. Pacyński (Pol.) —
Italiana 0—37,5.

Startowało 60 koni, ukończyło 58.

Konkurs Nr 2 — Nagr. Ministerstwa Handlu Zagranicznego (zwy-kiy): i. j. Ernst (RFN) — Gerry 0-
71,0; 2. R. Mrugała (Pol.) — Farsa 0—71,4; 3. G. Billington (W. Bryt.) — Talk of the North 0—78,6; 4.
J. Ernst (RFN) — Perlmutt 0—80,1; 5. H. Roeder (RFN)— Rebell 0—81,7; 6. U. Meyer zu Bexten
(RFN) — Floto 83,8.

Startowało 39 koni, ukończyło 37.

Konkurs Nr 3 — Nagr. Wojewody Olsztyńskeigo (zwykły): 1. J. Kowalczyk (Pol.) — Blekot 0—69,6; 2.
L. Gössing (RFN) — Spitfire 0—69,8; 3. R. Beerbohm (NRD) — Ingolt 0—71,6; 4. R. Mrugała (Pol.)
— Farsa 0—72,3; 5.  T.  Grubb  (W.  Bryt.)  — Marie  Celeste  0—73,6;  6.  G.  Bruynings  (Bel.)  —
Magnus 0—73,7.

Startowało 52 koni, ukończyło 49.

Konkurs Nr 4 — Nagr. Ministra Rolnictwa (specjalny): 1. R. Mrugała (Pol.) — Desant; 2. P. Szeplaki
(Węgry) — Kodokoze; 3— 4. F. Tyteca (Bel.) — Balli i K. Andrzejewski (Pol.) — August; 5—8. J.
Ernst (RFN) — Hegedorn, L. Gössing (RFN) — Urquell, W. Dąbrowski (Pol.) — Babinicz i E. Wauters
(Bel.) — Salvador.

Startowało 30 koni, ukończyło 30.
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Konkurs Nr 5 — „Potęga Skoku“ (Nagr. GKKFiT): 1—3. E. Wauters (Bel.) — Salvador, G. Ahlmann
(RFN) — Almhirt i T. Grubb (W. Bryt.) — Arksey 0—0—0—4; 4. U. Meyer zu Bexten (RFN) — Floto
0—0—0—8; 5—6. U. Meyer zu Bexten (RFN) — Wembley i T. Grubb (W. Bryt.) — Marie Celeste 0—
0—4 i wył.

Startowało 32 koni, ukończyło 32.

Konkurs Nr 6 — „Wstęga Bałtyku“ (specjalny): 1. L. Gössing (RFN) — Urquell/Spitfire 0—118,1; 2.
H. Daout (Bel.) — San Soussi/ Zerra 0—136,7; 3. M. Goddard (W. Bryt.) — Red Warios/True Grit 4—
122,5; 4. F. Tyteca (Bel.) — Exact/Balli 4—129,7; 5. A. v. Buchwaldt (RFN) — Prims/Larendo 4—
130,9; 6. R. Rowe (W. Bryt.) — Times Square/African Rose 4—131,6.

Startowało 25 par. ukończyło 18.

Konkurs Nr 7 — Nagr. PZHK (z wyboru): 1. H. Roeder (RFN) — Rebell 960; 2.  J.  Kowalczyk  (Pol.)
— Murzynek 910; 3. W. Dziadczyk (Pol.) — Via Vitae 890; 4. J. R. Deschamps (Bel.) — Storm 820;
5. K. Ferenstein (Pol.) — Wąż 820; 6. G. Bruynings (Bel.) — Magnus 820.

Startowało 38 koni, ukończyło 29.

Konkurs Nr 8 — „Puchar Narodów“ (Nagr. Prezesa R. M.):

I. Polska 16+12=28 — S. Migdalski (Balsam) 4+8, H. Hucz (Bertyn) 8+0, R. Mrugała (Farsa) 4+12 i J.
Kowalczyk  (Blekot)  8+4;  2.  W.  Brytania  16+161/4=32  1/4  — T.  Grubb  (Arksey)  0+4,  M.  Bowey
(Partington)  12+12  1/4,  M.  Goddard  (True  Grit)  4+0  i  R.  Rowe (African  Rose)  24+12;  3.  Belgia
20+28=48 — E. Wauters (Salvador) 17+271/4, F. Tyteca (Balli) 8+8, G. Bruynings (Magnus) 8+8 i H.
Daout  (Zerra)  4+12;  4.  RFN  26+24  1/4=50  1/4  — L.  Gössing  (Spitfire)  16  1/2  +  elim,.  J.  Ernst
(Perlmutt) 12+12 1/4, G. Ahlmann (Almhirt) 6+4 i U. Meyerzu Bexten (Wembley) 8+8; 5. ZSRR 28+28
1/4=56 1/4 — G. Zotowa (Ples) 4+4, G. Samosiedenko (Aksai)  16+20, W. Nenachow (Szlus) 8+12
i W. Katiatkin (Bieglec) 24+12 1/4;  6.  Rumunia 36 3,4+28=63 3/4 — A. Bazan (Baiazid)  8+12, D.
Walea (Sonor) 12+12, C. Vlad (Son-dor) 16 3/4 i O. Rätcher (Banchet) 20+rez.; 7. NRD 34 3/4+32=66
3/4; 8. Czechosłowacja 32+73 3/4=105 3,4.

Konkurs Nr 9 — Zwycięzców (dokładności): 1. F. Tyteca (Bel.) — Exact 4—99,3; 2. H. Roeder (RFN)
— Rebell 1/2—100,6; 3. E. Laert (Bel.) — Zerra 1 1/2—104,8; 4. J. Ernst (RFN) — Perlmutt 51/2—
102,2; 5. A. v. Buchwaldt (RFN) — Larendo 5 3/4—104,1; 6. M. Goddard (W. Bryt.) — True Grit 61/2
—109,0.

Startowało 17 koni, ukończyło 15.

Konkurs  Nr  10A — „Pożegnania“  (Nagr.  PZJ):  1.  T.  Grubb  (W.  Bryt.)  — Marie  Celeste  76,0;  2.
U. Meyer  zu  Bexten  (RFN)  —  Pro  Dorno  77,8;  3.  J.  Kowalczyk  (Pol.)  —  Murzynek  82,5;  4.
J. Brohmann (NRD) — Abu Achill 87,3; 5. J. Ernst (RFN) — Gerry 88,3; 6. F. Tyteca (Bel.) — Balii
88,7.

Startowało 22 koni, ukończyło 17.

Konkurs Nr 10B — Pożegnania (Nagr. Gazety Olsztyńskiej)

I. A. Bozan (Rum.) — Calin 68,9; 2. S. Migdalski (Pol.) — Nimfa 74,8; 3—4. D. Walea (Rum.) —
Sonor 76,5 i J. Hertog (Bel.) — Askaris 76,5; 5. G. Vlad (Rum.) — Spirt 77,3; 6—7. A. Akos (Węgry)
— Terike 79,2 i J. Kowalczyk (Pol.) — Darlet 79,2.

Startowało 45 koni, ukończyło 40.
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