
Nie łatwy był start jeździectwa po wojnie 
Leon Kon

W czerwcu 1964 roku Polski Związek Jeździecki zwrócił się do
majora  Kona  z  prośbę  o  napisanie  do  niniejszej  publikacji
krótkiej historii powojennego polskiego jeździectwa. Przyjął on
tę propozycję chętnie, ale jakże spieszył się z tą pracą, skoro już
w dwa  tygodnie  potem  była  ona  gotowa.  Za  tym  szybkim
wykonaniem  zlecenia  krył  się  nie  tylko  jego  znany  rzetelny
stosunek do pracy, ale wydaje się również, że przeczuwał już iż
dni jego są policzone. Nic dziwnego. 

Od szeregu miesięcy trawiła go ciężka choroba, która w oczach
zżerała  tego  silnego  i  zawsze  pełnego  energii  mężczyznę.
Dzielnie walczył z nią do końca, nie poddawał się słabości i nie
dawał po sobie znać ile go to kosztuje sił fizycznych i siły woli
aby się nie załamać psychicznie.

Jedno z ostatnich zdjęć zmarłego w 1964
roku majora Kona; obok Sekretarz

Generalny FEI pan Henri de Menten de
Horne (CHIO Olsztyn - 1964)

Znaliśmy jego niespożyte siły i surowy stosunek do siebie. Całe życie był żołnierzem z powołania,
a choć od lat wielu nie w służbie czynnej, to przecież przez ponad 50 lat w jak najbardziej czynnej
służbie jeździectwa.

W dniu 24 listopada 1964 roku odszedł od nas na zawsze. On nie mógł umrzeć w innym czasie, jak
tylko po sezonie jeździeckim, aby dopełnić wszystkich swoich normalnych obowiązków. Czynny do
końca swych dni, potrzebny i chętny w służeniu pomocą i radą, centralna osobistość wszystkich
największych imprez sportowych w kraju i wielokrotnie za granicą.

Mógł jeszcze żyć. Miał przecież 76 lat, to jest wiek gdy ludzie tej ruchliwości i energii co on, są
ciągle jeszcze pożyteczni. On był niezbędny. Cóż jest największym dorobkiem jego pracowitego
życia? Niech powiedzą o tym ci, którzy mu tak wiele zawdzięczają - wychowankowie, którzy nie
tylko osiągnęli pod jego okiem wysoką klasę jeździecką, ale którzy pod jego wpływem wyrośli na
ludzi o silnych i prawych charakterach.

Nie można w krótkim wspomnieniu streścić wszystkich jego zasług. Życie jego było silnie związane
z polskim jeździectwem i bez żadnej przesady można powiedzieć, że wiele chwalebnych kart tego
sportu zostało zapisanych jego ręką.  Niech świadczą o tym rozsiani  po całym świecie  jeźdźcy,
którzy  pod  jego  okiem  zdobywali  laury  na  hipodromach  świata,  aby  potem  dzięki  nabytym
walorom charakteru tak dzielnie stawiać czoła najeźdźcy.

Niech o nim świadczą pracownicy stad i  stadnin, których wychowywał po wojnie aż do końca
życia, którym wpoił miłość do konia, umiejętność obchodzenia się z nim i zapał do sportu konnego.
I tych przed wojną i tych obecnie wyszkolił na dobrych jeźdźców i godnych reprezentantów Polski.
Niektórzy z nich mieli zaszczyt walczyć pod sztandarem olimpijskim. Major Kon dobrze rozumiał
i doceniał wartość idei olimpijskiej. Był jej wierny całe życie, nie tylko w okresie Olimpiad, ucząc
swych  wychowanków  amatorskiego  podejścia  do  sportu,  szlachetnej  walki  i  braterstwa
sportowców całego świata.

Dla kolegów z kręgu sportowego i hodowlanego był wyrocznią w sprawach zawodowych. Chętnie
dzielił się z nimi swym doświadczeniem i wielu z nich zawdzięcza mu swoją wiedzę w tym zakresie.
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Na cichym cmentarzu w Kościanie spoczęły jego doczesne szczątki i choć normalnie pogrzeb jest
momentem  odwrócenia  jednej  karty  życia,  która  idzie  potem  w  zapomnienie,  to  w  wypadku
majora Kona czuło się z wypowiedzianych i niewypowiedzianych nad grobem myśli, że ta karta
nie prędko pożółknie, bo długo jeszcze jeździectwo czerpać z niej będzie pożytek, choć ręka, która
ją zapisywała dawno zastygła. Dopóki żyć będzie na świecie choćby jeden człowiek, który go znał,
dopóty doceniana będzie rola mjr Kona w jeździectwie. Tak silną była jego indywidualność.

Mgr Władysław Byszewski i jego ulubieniec Besson zajęli pierwsze miejsca w klasyfikacji jeździeckiej dwudziestolecia.

To co ocalało z przedwojennego jeździectwa po roku 1945 nie wyglądało imponująco. Nie pozostał ani
jeden  koń  z  dawnych  koni  wyczynowych.  Z  działaczy  jeździeckich  pozostała  jedynie  garstka,
a z Polskiego  Związku  Jeździeckiego  — księga  protokołów posiedzeń  Zarządu  i  okrągła  pieczątka.
A więc, jak widać nie dużo.

Nie zginęło natomiast w zawierusze wojennej zamiłowanie do ukochanego sportu i wiara w możliwości
jego odrodzenia. Ale nowe warunki życia wymagały dostosowania do nich również i organizacji sportu
jeździeckiego, tylko nie od razu można się było zorientować jak to uczynić, pod czyją opieką rozpocząć
działalność,  tak  że  wiele  musiało  upłynąć  czasu,  zanim  zaczęły  się  stopniowo  wyłaniać,  czasami
zupełnie niespodziewanie, różne drogi i możliwości rozwoju jeździectwa.

Do takich właśnie niespodzianek zaliczyć należy inicjatywę stworzenia oficerskiej grupy jeździeckiej,
powziętą  przez  generała  brygady  Poliszczuka,  szefa  służby  weterynaryjnej  Ministerstwa  Obrony
Narodowej. Jemu podlegały również resztki jednostek kawaleryjskich.

Do egzystencji  specjalnej grupy jeździeckiej  brakowało wiele podstawowych elementów. Nie brakło
tylko jeźdźców. Zdolniejsze konie wybrano z jednostek wojskowych, a później uzupełniono je jeszcze
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przez konie odstąpione z państwowej hodowli. Razem grupa dysponowała około 30 końmi dosiadanymi
przez  10  oficerów.  Wówczas  chodziło  nie  tylko  o  założenie  ogniska  sportowo-jeździeckiego,  ale
i rozpoczęcie  popularyzowania  samego  jeździectwa  pośród  społeczeństwa,  aby  znaleźć  szerokie
poparcie  dla  jego  istnienia.  Od  wiosny do  jesieni  1947  roku  grupa  organizowała  w  szeregu  miast
pokazowe zawody konne.

Mistrz i wicemistrzowie Polski w ujeżdżaniu konia w 1963 r. w Gnieźnie: Kazimierz Stawiński, Andrzej Kobyliński
i Zbigniew Ciesielski. Dekoruje wiceprezes PZJ inż. B. Berdychowski

Przy tej  właśnie okazji zabłysnęła śmiała inicjatywa generała Poliszczuka. Na skutek jego zabiegów
władze  PKP przydzieliły  grupie  cały zestaw wagonów towarowych  dostosowanych  do przewożenia
koni, do zamieszkania personelu grupy, do zainstalowania kuchni, przewozu przeszkód i paszy dla koni.
Było  to  swego  rodzaju  całe  miasteczko  na  kołach,  gotowe  do  zorganizowania  zawodów  konnych
wszędzie tam, gdzie można było dotrzeć koleją i swobodnie rozładować transport koni i sprzętu. Był to
wędrowny  cyrk,  gdyż  nawet  nie  zabrakło  tam  środków  transportu  z  końmi  taborowymi  jako  siłą
pociągową. Cyrk ten był stale w ruchu i co tydzień, od wiosny do jesieni organizował zawody w coraz to
innej miejscowości.

Grupa  zimowała  w  Warszawie  w  dawnych  koszarach  I  Dywizjonu  Artylerii  Konnej,  korzystając
z tamtejszej krytej ujeżdżalni i placów. Od 1 stycznia 1948 roku zaangażowano do grupy w charakterze
cywilnego  trenera  i  kierownika  technicznego  Leona  Kona,  który  dopiero  co  powrócił  z  niewoli
niemieckiej,  a  do jego pomocy Władysława Tomaszewskiego, którego pamiętamy z jego wspaniałej
jazdy przed wojną na siwym Bąku. Niestety z braku środków p. Tomaszewski mógł pracować w grupie
tylko do wiosny.
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Największą  trudnością  na  większości  postojów było  znalezienie  odpowiednich  stajen  dla  koni.  Nie
można było przecież trzymać koni stale w dusznych wagonach, a nie wszędzie udało się znaleźć dawne
stajnie przykoszarowe. Zaradzono temu zamawiając stajnię— namiot z płótna żaglowego — łatwą do
montowania i demontowania, mogącą pomieścić 30 koni. Tak wyposażona grupa konna zorganizowała
w ciągu 1948 roku szereg dalszych zawodów na terenie całego kraju.

Trzeba nadmienić, że nigdzie nie zabrakło publiczności, tak że zawody w pełni spełniały swoją rolę
propagandy jeździectwa. Obsłużono w ten sposób tyle miejscowości ile było niedziel  od wiosny do
jesieni.

Po przeniesieniu służbowym generała Poliszczuka grupa jeździecka przetrwała tylko do 1 stycznia 1949
po czym została rozwiązana. Tak zakończyła się pierwsza inicjatywa wskrzeszenia sportu jeździeckiego
w  powojennej  Polsce.  Mimo  krótkiego  okresu  działania  grupa  pozostawiła  trwały  ślad  po  sobie,
a mianowicie życzliwy stosunek społeczeństwa do jeździectwa. Stosunek taki ugruntował się również
u władz  wojskowych.  Po likwidacji  grupy nastąpił  dla  jeździectwa  okres  martwy — jak  się  potem
okazało tylko pozornie.

W roku 1948 zaczęło kiełkować nowe życie w Polskim Związku Jeździeckim. Jak powiedziano powyżej
wrócił  z  niewoli  niemieckiej  Leon  Kon  przedwojenny  Sekretarz  Generalny  PZJ  (grudzień  1947)
i nawiązał  łączność  z  Głównym  Urzędem  Kultury  Fizycznej  (obecny  GKKFiT).  Tu  przyznano
Polskiemu  Związkowi  Jeździeckiemu  prawo  istnienia  i  reprezentowania  polskiego  jeździectwa.
Pierwszym skutkiem tego  stanu rzeczy było  asygnowanie  potrzebnej  kwoty na  opłacenie  zaległych
składek  członkowskich  do  Międzynarodowej  Federacji  Jeździeckiej  (FEI)  w  Paryżu.  Fakt  ten
spowodował ponowne oficjalne włączenie PZJ do tej Federacji i tym samym w oczach świata uznany on
został  za  pełnoprawnego  członka  FET.  którym  był  od  1924  roku.  Udział  polskich  delegatów
w Kongresie FEI po wojnie nastąpił doDiero w 1956 roku. Byli nimi dyrektor Centralnego Zarządu
Hodowli Koni Stanisław Kurowski i Leon Kon, delegat przedwojenny. który w 1956 r. jednogłośnie
wybrany został przez Kongres na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej FEI.

Przez kilka lat, w okresie przejściowym, działalnością PZJ kierowała Sekcja Jeździecka przy GKKF,
a w roku 1957 reaktywowano działalność Związku.

Już od samego początku okazało się, że łatwiej jest reprezentować polskie jeździectwo na zewnątrz niż
kierować jego rozwojem w kraju.

Cały materiał koński, przedstawiający przeważnie wartość materiału surowego. Jeżeli chodzi o sportową
przydatność,  znajdował  się  w  dyspozycji  Państwowych  Stad  Ogierów lub  Stadnin  Koni.  Z  bardzo
małymi  wyjątkami  panowały  tam  przestarzałe  pojęcia  o  używaniu  koni  zarodowych  do  sportu,
podsycane  jeszcze  obawą  przed  odpowiedzialnością  za  uszkodzenia,  które  są  niby  nierozłączne
z używaniem koni dla celów sportowych. Dopiero parę wypadków połamania kończyn przez ogiery nie
używane do sportu, a więc zapasione i dźwigające na nogach nadmierny ciężar, posłużyły w Centralnym
Zarządzie  Hodowli  Koni  jako  przesłanka  do  rewizji  dotychczasowych  poglądów.  Zostało  wydane
zarządzenie zezwalające na używanie ogierów 1 jałowych klaczy zarodowych do sportu. Prawda, że na
razie  wysokość  przeszkód  została  ograniczona  do  1  metra,  ale  to  wszystko  poszło  w  zapomnienie
1 powoli  ruch  Jeździecki  zaczął  opanowywać  wszystkie  niemal  jednostki  hodowlane.  Przełomowe
zarządzenie  zawdzięcza  ieżdziectwo  ówczesnemu  dyrektorowi  CZHK  płk.  Stanisławowi
Arkuszewskiemu.

W  taki  to  sposób  władze  hodowlane  dały  impuls  do  poruszenia  jeździectwa  ze  stanu  bezwładu,
a Ludowe  Zespoły  Sportowe  przejęły  tę  dyscyplinę  pod  swoją  opiekę.  Powstały  pierwsze  sekcje
jeździeckie LZS na terenie stad 1 stadnin. Kiedy w roku 1951 odbywała się w Warszawie Ogólnopolska
Spartakiada, pojawili się wśród innych sportowców również jeźdźcy reprezentujący niemal wszystkie
zakątki Polski. Był to Jakby naturalny wybuch sił dotychczas silą tłumionych.
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Natychmiast z pierwszymi odznakami rozwoju jeździectwa dzięki
finansowemu  poparciu  GKKF  oraz  LZS  uruchomiono  kursy  dla
sędziów i trenerów tej dyscypliny sportu. Pomimo, że szkolenie to
nosiło raczej charakter dorywczy i przede wszystkim miało na celu
unifikację  poglądów,  tym  nie  mniej  pozostawiło  ono  w  terenie
bardzo  dodatnie  wrażenie  i  zjednało  wielu  nowych  oddanych
działaczy.

Przy  poparciu  Ministerstwa  Obrony  Narodowej  został  wydany
podręcznik  ..Jazda  konna"  opracowany  przez  niżej  podpisanego,
„Przepisy  jeździeckie”,  a  ponadto  staraniem  PZJ  wydano  dwie
książki  Adama Królikiewicza „Jeździec i  koń w terenie i  skoku”
oraz „Jasiek, Picador i ja”.

Wszystkie te fakty były niezbitym dowodem, że jeździectwo powoli
wkracza na ustabilizowane szlaki działania. 

Ppłk Karol Rómmel udziela wskazówek
aktorom filmu „Krzyżacy", przed szarżą

pod Grunwaldem.

Ambicją  każdego  klubu  lub  sekcji  było  zorganizowanie  własnych  zawodów  konnych,  jeśli  nie
publicznych,  to  bodaj  wewnętrznych.  W  dalszej  konsekwencji  zaczęto  wznawiać  konkursy
o mistrzostwo Polski, nad którymi protektorat objął PZJ.

Pierwsze, powojenne Jeździeckie Mistrzostwa Polski, dziewiąte od ich powstania (1931 r.) odbyły się
w 1953 roku na lorze wyścigowym w Sopocie. Składały się one z działów A (ujeżdżanie) i B (skoki
przez  przeszkody).  Dopiero  w  1956  roku  udało  się  przeprowadzić  na  terenie  Państwowego  Stada
Ogierów w Sierakowie Wlkp dział C(WKKW).

Następnym etapem działalności PZJ było organizowanie Międzynarodowych Zawodów Konnych (CHI).
Pierwsze odbyły się w Sopocie w 1955 r. przy udziale tylko jednego zespołu zagranicznego Dynamo
z NRD.  Po  zakończeniu  zawodów  sopockich  zawodnicy  pojechali  do  Warszawy  i  tam  na  torze
służewieckim odbył się dalszy ciąg imprezy.

W następnych latach CIII przeprowadzano co roku, lecz w rozmaitych miejscowościach i przy wiele
większej  frekwencji  cudzoziemców. Były więc znowu w Sopocie.  Warszawie.  Gnieźnie,  Wrocławiu,
Krakowie  i  Olsztynie.  W  tym  ostatnim  mieście,  dzięki  poważnemu  wkładowi  organizacyjnemu
miejscowych  władz  i  inicjatywie  tutejszych  działaczy  jeździeckich  zorganizowano  w  roku  1964
pierwsze po wojnie a kolejno XIII CHIO — czyli zawody oficjalne, które zaszczycił swoją obecnością
Sekretarz Generalny FEI Henri de Menten de Horne.

W  roku  1956  GKKF  wydelegował  na  Kopne  Igrzyska  Olimpijskie  do  Sztokholmu  dwóch
obserwatorów’, pułkownika, obecnie generała-dywizji Wiktora Ziemińskiego i Leona Kona. Zadaniem
delegatów było wydanie opinii jak dalece jeździectwo w świecie poszło naprzód i czy Polacy w obecnej
sytuacji mogą pokusić się o udział w nich nawiązując do dawnych, pełnych chwały startów olimpijskich
naszych ekip jeździeckich.  Stąd konieczna była obecność L.  Kona,  jako trenera dobrze obeznanego
z przygotowaniami do olimpijskich startów. Był on bowiem instruktorem ekipy, która w Berlinie w 1936
roku zdobyła srebrny medal w WKKW.

Obserwacje  stwierdziły,  że  jeździectwo  w  okresie  1936—1956  uczyniło  poważny  skok,  przede
wszystkim w konkursach skokowych ale i w WKKW. Kiedy więc postanowiono spróbować własnych sił
na Mistrzostwach Europy WKKW w Harewood (Anglia 1959) skorzystano z doświadczeń i obserwacji
olimpijskiego WKKW w 1956 r.

Po  pierwszym,  nieudanym  jeszcze  starcie  w  tej  imprezie  w  Kopenhadze  w  1957  roku,  udział
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w zawodach w Harewood był już sukcesem polskiej ekipy, która na 10 startujących drużyn zajęła IV
miejsce. Sukces ten odbił się szerokim echem w jeździeckim świecie i Polska zaczęła się znów liczyć na
arenie światowej jako groźny partner w tej konkurencji jeździeckiej.

Wicemistrzowie Europy — polscy juniorzy na hipodromie na Lido w Wenecji (1960 r.). 
Antoni Pacyński, Norbert Wieja, Andrzej Szmyrka, Tomasz Pacyński

W Rzymie na Olimpiadzie 1960 roku Marian Babirecki zdobył na koniu Volt indywidualne VIII miejsce,
a  Andrzej  Orłoś  na  Klarysie  XVII.  Zespół  został  niestety  zdekompletowany  w  czasie  próby
wytrzymałości (startowali jeszcze M. Roszczynialski na Gafme i A. Kobyliński na Wolborzu) i nie był
oczywiście  liczony w klasyfikacji  drużynowej,  gdzie  z 18 uczestniczących narodowości  tylko 6 nie
zostało zdekompletowanych.

W roku 1963, na nieoficjalnych Mistrzostwach Europy WKKW w Monachium Polacy zajęli II miejsce
ustępując tylko ekipie W. Brytanii.

Pierwszy powojenny udział w międzynarodowych zawodach konnych w skokach przez przeszkody miał
miejsce  w  1956  roku  (Drezno,  Akwizgran),  a  następnie  w  1957  (Rzym,  Neapol).  Potem  wyjazdy
zagraniczne stają się już. tradycyjne i nasi jeźdźcy pojawiają się na CHI i CHIO zarówno na zachodzie
Europy jak i w krajach demokracji ludowej. Poza wspomnianymi więc wyżej miastami, ekipy polskie
startowały  po  wojnie  w  Nicei,  Lucernie,  Budapeszcie,  Genewie,  Moskwie.  Bukareszcie,  Lipsku,
Londynie, Hanowerze, 'Wenecji, Rotterdamie, Ostendzie oraz na zawodach niższej rangi w mniejszych
miejscowościach (Kowno, Zuidlaren, Piatigorsk).

Osobno  należy  podkreślić  udział  naszego  młodego  pokolenia  na  Mistrzostwach  Europy  Juniorów
w skokach przez przeszkody, które poza startem w Budapeszcie w 1964 roku przysparzały naszemu
jeździectwu  dużo  zaszczytów,  zważywszy  trzy  tytuły  wicemistrzowskie  (w  tym  dwa  indywidualne
Norberta Wieji i Antoniego Pacyńskiego).

Nie  tylko  u  nas,  ale  i  wszędzie,  gdzie  już  nie  istnieją  kolebki  zabezpieczające  utrzymanie  sportu
jeździeckiego na poziomie jaki zapewnia dziś sportowi postęp i nauka — pojawia się poważny problem
szkolenia trenera i jeźdźca. Nie z każdego da się zrobić jeźdźca wyczynowego z prawdziwego zdarzenia.
Bez stałych szkół  jeździeckich,  bez możliwości  długoletniego szkolenia  oraz  praktycznej  pracy nad
przygotowaniem koni, bez możliwości szerokiego udziału w poważnych konkursach międzynarodowych
osiąganie dobrych wyników jest niemożliwe. Wymagania w skali światowej są dziś bardzo wysokie. Do
czołówki trafiają tylko wyjątkowe talenty ludzi i koni, a osiągnąć mogą one szczytowe wyniki tylko
planową i usilną pracą na co dzień pod okiem trenera o wysokiej wiedzy fachowej.
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MISTRZOWIE I WICEMISTRZOWIE POLSKI   (1 — mistrz, 2 — pierwszy wicemistrz, 3 — drugi wicemistrz)

Lp Rok Miejsce Konkurs ujeżdżenia Konkurs w skokach WKKW

I 1931 1
2
3

Wojciech Biliński 
Henryk Roycewicz 
Adam Królikiewicz

II 1932 1
2
3

Jan Mossakowski 
Tadeusz Sokołowski 
Henryk Roycewicz

Zygmunt Ruciński 
Franciszek Mrowec 
Paw. Dąbski-Nerlich 

Adam Królikiewicz 
Józef Najnert 
Wacław Totjew

III 1933 1
2
3

Jan Mossakowski  
Henryk Roycewicz  
Jan Kulikowski

Roman Pohorecki
Józef Trenkwald 
Wilhelm Lewicki

Adam Królikiewicz 
Henryk Roycewicz 
Wilhelm Lewicki

IV 1934 1
2
3

Wilhelm Lewicki 
Stanisław Czarniawski
Seweryn Kulesza

Wilhelm Lewicki  
Paw. Dąbski-Nerlich  
Karol Rómmel

Henryk Roycewicz 
Jan Mickunas 
Seweryn Kulesza

V 1935 1
2
3

Wilhelm Lewicki 
Henryk Roycewicz  
Tadeusz Sokołowski

Karol Rómmel 
Tadeusz Sokołowski 
Stan. Czarniawski

Włodz. Korytkowskl 
Janusz Komorowski 
Henryk Roycewicz

VI 1936 1
2
3

Wilhelm Lewicki 
Seweryn Kulesza 
Tadeusz Szenk

Tadeusz Sokołowski 
Wojciech Biliński 
Wilhelm Lewicki

Seweryn Kulesza 
Henryk Roycewicz 
Leon Burnieuńcz

VII 1937 1
2
3

Seweryn Kulesza  
Tadeusz Szenk  
Ryszard Radzikowski

Karol Rómmel 
Wojciech Biliński 
Józef Trenkwald

Seweryn Kulesza 
Stanisł. Woloszowski
Janusz Komorowski

VIII 1938 1
2
3

Ryszard Radzikowski 
Henryk Roycewicz 
Tadeusz Gerlecki

Bronisław Skulicz 
Karol Rómmel 
Wojciech Biliński

Jan Mossakowski 
Alb. Wojciechowski 
Aleksander Rylke

IX 1953 1
2
3

Kazimierz Stawiński  
Jerzy Jaworski 
Wojciech Zbanyszek

Czesław Matławski 
Kazimierz Szuraj 
Władysław Byszewski

X 1954 1
2
3

Wojciech Zbanyszek 
Kazimierz Stawiński 
Jan Pawłowski

Władysław Byszewski 
Bernard Gellert 
Henryk Demski

XI 1955 1
2
3

Marek Roszczynialskl  
Tomasz Tokarczyk 
Bernard Gellert

Maciej Swidziński 
Władysław Byszewski 
Jan Chruszelewski

XII 1956 1
2
3

Bernard Gellert 
Wojciech Zbanyszek 
Marek Roszczynialski

Władysław Byszewski 
Jerzy Grabowski
i Marian Kowalczyk (ex aeąuo)

Romana Orłowska 
Kazimierz Stawiński 
Kazimierz Buśko

XIII 1957 1
2
3

Wojciech Zbanyszek 
Romana Orłowska 
Feliks Drozd

Marian Kowalczyk  
Antoni Pacyński 
Jan Kubiak

Mar. Roszczynialski 
Jan Kowalski
-

XIV 1958 1
2
3

Feliks Drozd  
Marek Roszczynialski
Wacław Gajda

Władysław Byszewski 
Marian Kowalczyk 
Marian Babirecki

Jan Kowalczyk 
Jan Kowalski 
Andrzej Kobyliński

XV 1959 1
2
3

Andrzej Kobyliński  
Tomasz Tokarczyk  
Andrzej Orłoś

Marian Babirecki 
Romana Babirecka 
Janusz Nowak

Andrzej Orłoś 

(nikt więcej nie ukończył)

XVI 1960 1
2
3

Marian Babirecki  
Marian Kowalczyk 
Andrzej Orłoś

Stanisław Kubiak 
Marian Kowalczyk 
Antoni Pacyński

nie odbyły się

XVII 1961 1
2
3

Andrzej Orłoś  
Marian Babirecki  
Bogdan Kadłubowski

Władysław Byszewski 
Janusz Nowak 
Marian Kowalczyk

Andrzej Kobyliński 
Marian Babirecki 
Stefan Pękala

XVIII 1962 1
2
3

Marian Babirecki  
Andrzej Orłoś  
Kazimierz Stawiński

Stanisław Kubiak  
Janusz Nowak 
Marian Kozicki

Marian Babirecki 
Andrzej Orłoś S
tefan Pękala

XIX 1963 1
2
3

Kazimierz Stawiński  
Andrzej Kobyliński  
Zbigniew Ciesielski

Antoni Pacyński 
Stanisław Kubiak 
Marian Kowalczyk

nie odbyły się

XX 1964 1
2
3

Marian Babirecki  
Janusz Nowak  
Michał Siemion

Andrzej Orłoś 
Franciszek Cieblelski 
Janusz Nowak

Marian Babirecki 
Andrzej Orłoś  
(nikt więcej nie ukończył)
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