
Międzynarodowe zawody konne w Rydze 
Adam Królikiewicz

Ryga — Polski zespół jeździecki po zdobyciu Pucharu Łotwy; stoją od lewej: pieszo szef zespołu mjr. A. Królikiewicz,
konno rtm. Kulesza na Zefirze, rtm. Sokołowski na Zbiegu, por. Komorowski na Dunkanie, por. Gutowski na Warszawiance.

W IX-tych Międzynarodowych Zawodach Konnych w Rydze, które odbyły się w dniach 29.VIII. —
6.IX.1936, brały udział następujące państwa:

Łotwa 12 oficerów 4 panie 29 koni

Norwegia 2 oficerów 2 panie 6 koni

1 cywilny

Gdańsk 1 cywilny - 1 koń

Polska 5 oficerów - 12 koni

Razem startowało 29-ciu jeźdźców i około 48 koni.
Skład naszego zespołu na Rygę był następujący:

Szef Zespołu: mjr. Królikiewicz.

Jeźdźcy:

1) rtm, Kulesza — 10 p. s. k. — konie:
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• Abdel-Krim, 8 lat, po Promień xx i Lugarka, hodowli Cz. Baczyńskiego, własność C. W. Kaw.

• Arka, 8 lat, po Szumka xx i Cyganka, hod. T. Zielonko, własn. C. W. Kaw.

2) rtm. Sokołowski — 1 p. szwol. — konie:

• Zbieg II, 9 lat, po Derwisz x i Brunetka, hodowli Stępczyńskiego, własn. C. W. Kaw.

• Aktor, 8 lat, po Finnländer xx i Bystra, hod. p. Rohlandowej, własn. C. W. Kaw.

3) por. Czerniawski — 17 p. ul. — konie:

• Dion (Tulipan), lat 11, po Lucifer xx i Diana, hod. K. Żychlińskiego, własn. por. Czerniawskiego,

• Andahar, 8 lat, po Bafur xx i Ruby, hod. A. hr. Potockiego, własn. C. W. Kaw.

4) por. Komorowski — 1 p. uł. — konie:

• Dunkan  (Zefir),  9  lat,  po  Amulius  xx  i  Gazlan  IV,  hodowli  K.  Kotlińskiego,  własn.  mjra
Lewickiego z 6 p, uł,

• Zbój IV, 9 lat, po Ad Memoriam xx i Bomba, hod. hr. Łosia, własn. C. W. Kaw.

• Zefir, 9 lat, po Lobengula xx i Rezeda, hod. hr. Szeptyckiego, własn. por. Latawca z 20 p. uł.

5) por. Gutowski — 17 p. uł. — konie własne:

• Warszawianka, 10 lat, po Rittersporn xx i Nadzieja, hod. hr. Szeptyckiego.

• Trawiata, 11 lat, po Aufpasser x i N. N., hodowli K. Chłapowskiego.

• Znachor - II, 9 lat, po Aga x i N. N,, hod. S. Skrzydlewskiego.

Wszyscy jeźdźcy z Grupy Sportu Konnego w Centrum Wyszkolenia Kawalerii Grudziądz.

***

W ciągu 7-iu dni rozegrano 9 konkursów indywidualnych, w tem jeden konkurs zespołowy o „Nagrodę
Łotwy " (Puchar Narodów).

Polski zespół brał udział we wszystkich powyższych próbach, w każdej odnosząc poważne sukcesy.

Zawody  odbywały  się  na  stadjonie,  którego  obwód  zewnętrzny jest  wyścigowym torem kłusaków.
Podłoże  stadionu  dobrze  zadarnione  i  doskonale  zdrenowane,  tak,  iż  mimo codziennych  deszczów,
a nawet ulewy, tor nie tracił wiele na swej elastyczności. Ucierpiały jedynie nasypy (bankiety), z których
jeden z rowem pośrodku, pamiętny z roku przeszłego jako niebezpieczna dla nas przeszkoda w Pucharze
Narodów, mimo poprawienia go, w tym roku również nie wytrzymał próby deszczów i kopyt końskich.
Wszystkie  pozostałe  przeszkody  były  solidnie  zbudowane  i  stawiane  umiejętnie,  nie  nastręczając
żadnych trudności, ani zaskoczeń zarówno jeźdźcom, jak i organizatorom. Ich terenowy typ i rodzaj
utrzymany był we wszystkich konkursach i, w miarę możności, stale urozmaicany. Dużo przeszkód było
koloru  naturalnego,  ciemno-brunatnego.  Umocnienie  nieco  za  lekkie,  a  raczej  drążki  sklejane  puste
wewnątrz, były zbyt delikatne, łamiąc się przy mocniejszym uderzeniu końskich nóg. Trasy przebiegów
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każdorazowo w stopniu znacznie większym kręte, niż u nas i gdzie indziej, wymagały dużej zwrotności
i opanowania konia.

Ryga rtm. Kulesza na „Zefirze“.

Ogólny poziom zawodów dostosowany był, oczywiście, raczej do możliwości gospodarzy. Wyraźnym
było  słuszne,  zresztą,  dążenie  do  nieprzekraczania  wzwyż  najniższych,  przewidzianych  programem,
wymiarów, opracowanym zresztą bardzo skrupulatnie i szczegółowo.

Zawody  urozmaicano  karuzelem  konnej  policji  państwowej,  efektownymi  popisami  woltyżerki,
władania  bronią  białą  i  palną  z  konia,  skoków  posłuszeństwa  i  zręczności,  szeregowych  kawalerii
łotewskiej. Urządzono na stadjonie pokaz natarcia oddziałów piechoty z bronią maszynową, wspartego
ogniem artylerii, oraz szturm, przy wykorzystaniu zasłony dymnej. Wreszcie, w dość pomysłowy sposób
ogniem dział, umieszczonych na jednym końcu stadjonu, przedtym podłożonymi petardami rozbijano
w kawałki  posuwające się  w natarciu sztuczne drewniane czołgi.  Dawało to  publiczności  doskonałe
złudzenie  i  efekt  celnego  strzału  granatem,  niszczącego  w  oczach  widzów  nieprzyjacielski  sprzęt
bojowy.

Z 9 rozegranych konkursów, było 5 klasy półciężkiej, a 4 klasy ciężkiej. W tej liczbie jeden konkurs
zespołowy o puchar Łotwy, oraz jeden kombinowany o nagrodę ministra spraw wojskowych Łotwy,
składający się z dwóch prób, t. j. konkursu klasy półciężkiej i drugiego —- klasy ciężkiej. W każdym
z nich  przewidziano  oddzielne  nagrody,  a  ponadto  jeździec,  który  ukończył  oba  przebiegi,  mógł,
zależnie od zsumowanych błędów i czasu, otrzymać jeszcze dodatkową nagrodę za całość konkursu. Na
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konkursy klasy półciężkiej składało się 12 — 18 przeszkód od 120 do 130 cm wysokości i rowy do 4-ch
mtr.  szerokości.  .Na  konkursy klasy  ciężkiej  składało  się  12  — 20  przeszkód  od 130  — 140  cm.
wysokości,  oraz  rowy do 5-ciu mtr.  szerokości,  z  wyjątkiem pucharu  Łotwy,  w którym przeszkody
dochodziły do 160 cm. wysokości, zgodnie z przepisami Międzynarodowego Związku Jeździeckiego

Z  ilości  9-ciu  konkursów,  gospodarzom  przypadło  w  udziale
trzykrotne zwycięstwo, w tem całość próby w nagrodzie ministra
spraw  wojskowych  (oba  przebiegi  i  nagrody  dodatkowej.
W pozostałych 6-ciu konkursach zwyciężyli Polacy.

We  wszystkich  konkursach,  z  wyjątkiem  jednego  konkursu
szybkości, przy równej ilości punktów, rozstrzygał czas przebiegu,
co stwarzało dość monotonny obraz zawodów i zawsze jednakowe
wymagania, stawiane jeźdźcom i koniom.

Wyniki  kilku  czołowych  jeźdźców  łotewskich,  jak  por.  Ozolsa,
Broksa, Inzbergsa, Regersa i Pencisa (ten ostatni szkoła szwedzka),
świadczą  o  stale  i  poważnie  wzrastającym tam poziomie  sztuki
jeździeckiej,  a przede  wszystkim  o  wybitnie  dominującym
wpływie  naszej  szkoły,  przeszczepionej  na  grunt  łotewski  przez
kpt.  Karklinsa,  ucznia  Grudziądza,  obecnego  kierownika
wyszkolenia  jeździeckiego  i  sportowego  w  wojsku  łotewskim.
Jeźdźców łotewskich cechuje b.  duża pracowitość i  sumienność.
Należy  się  spodziewać,  że  każdy  następny  rok  może  przynieść
naszym sąsiadom coraz większe sukcesy, aż do najpoważniejszych
włącznie, o ile władze wojskowe łotewskie będą, jak dotąd, nadal
dbały o zakup odpowiednich koni, nie ograniczając się jedynie do
nabycia  kilku  już  gotowych  skoczków,  przeważnie  niemieckich,
lecz  zapewnią  sobie  stały  dopływ  lepszego  materiału
remontowego, np. z Polski. 

Ryga - Por. Komorowski na Dunkanie
zdobył po raz pierwszy przechodni Złoty

Puchar miasta Rygi.

Ostatnio  Łotysze  płacąc  dość  drogo,  od  5-iu  do  8-iu  tysięcy  łatów,  zakupili  od  Niemców 3  konie
wschodnio-pruskie,  a mianowicie:  Lustige,  obecnie Jautrite;  In Spe — obecnie Ausekłis  i  Moral  —
obecnie  Morale,  z  których żaden w tegorocznych zawodach ryskich  nie  odegrał  poważniejszej  roli.
Natomiast  doskonałą  opinią  cieszy się  tam nasz  polski  koń,  Owoc (Namejs),  który we  wszystkich
konkursach wykazał swe wielkie wartości, dużo , ambicji i żelazne zdrowie.

Z  powodzeniem,  niezwykle  ambitnie  bronił  Owoc  łotewskich  barw  w  spotkaniach  ze  swymi
czworonożnymi rodakami  polskiego zespołu.  W ostatnim dniu,  w konkursie  zwycięzców, dopomógł
swemu jeźdźcowi,  por.  Broksowi,  do  wyciągnięcia  na  maszt  łotewskich  kolorów,  krótszym czasem
przebiegu, bijąc również bezbłędną Arkę pod rtm. Kuleszą, oraz Dunkana i Zbiega, mających po jednym
strąceniu.

W konkursie zespołowym o nagrodę Łotwy, którą po raz trzeci i ostatni w tym roku dla Polski zdobył
nasz  zespół,  Owoc  był  najlepszym koniem łotewskiej  drużyny.  Mając  12  punktów karnych  w obu
przebiegach, otrzymał 3-ią nagrodę indywidualną, uległszy tym razem najlepszemu z pośród wszystkich
w tym konkursie Zbiegowi pod rtm. Sokołowskim, mającemu 4 punkty karne, oraz drugiemu naszemu,
również z punktami, lecz o krótszym czasie w obu przebiegach, Dunkanowi pod por. Komorowskim. Za
to  okazał  swą  przewagę  Owoc  nad  Warszawianką  pod  por.  Gutowskim,  której  dostało  się  czwarte
indywidualne miejsce w łotewskim pucharze.

Wraz z  końmi naszego zespołu,  z  których tym razem ani  jeden nie  wrócił  bez nagrody,  Owoc jest
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i będzie na Łotwie doskonałą reklamą polskiej hodowli szlachetnego konia remontowego i nie będzie
wcale godna potępienia sprzedaż niektórych naszych dobrych koni za granicę, szczególnie wtedy, gdy
sami nie odczujemy ich braku.

Norwegowie pokazali nam jazdę „do tyłu“. Mimo dobrych, masywnych koni niemieckiego pochodzenia
o  dużych  możliwościach,  uzyskali  minimalne  sukcesy,  jeżdżąc  bez  temperamentu,  flegmatycznie,
w tempie zanadto zwolnionym i przeszkadzając koniowi w skoku spóźnionym, wzgl. odwalonym w tył
tułowiem,  wysuniętymi  przed  łopatki  konia  nogami,  niespokojnym,  nieutrwalonym  dosiadem,
spowodowanym zbyt długimi strzemionami. Za to zupełnie dobrze przedstawiały się ich amazonki.

Jedyny reprezentant wolnego miasta Gdańska, p. Braunschweig, któremu w dniu otwarcia zawodów
grano niemiecki hymn państwowy z racji, iż nie zna innego, a zapytany o- to, nie wiedział, jaki jest mu
przynależny — wystąpił na znanym nam z gdyńskiego toru Johaniterze, koniu wschodnio-pruskim. Jego
stan przygotowania nie usprawiedliwia go w żadnym razie do występów zagranicznych, a tym bardziej
w poważnej konkurencji. Jest to doskonały, lecz zupełnie nie ujeżdżony i nie opanowany, surowy koń,
dziko skaczący.

***

W drugim dniu zawodów odpadły nam, na skutek upadku, 3 konie, t. j. Abdel-Kriili, Dion i Trawiata,
które już do końca zawodów nie mogły się ukazać na torze. Wszystkie te trzy konie, a szczególnie dwa
pierwsze,  miały wiele  do powiedzenia na ryskim stadjonie.  Pozostałych 9 koni,  z wyjątkiem wyżej
wspomnianych, bez żadnej przerwy brało udział we wszystkich konkursach w Rydze, skąd wróciły do
kraju zdrowe, całe i bez żadnego szwanku.

Jeźdźcy nasi  zdobyli  ogółem 56 nagród,  w tem 7  — pierwszych,  łącznie  z  Pucharem Łotwy,  oraz
indywidualną pierwszą w tym konkursie (rtm. Sokołowski — na Zbiegu), 7 — drugich, 6 — trzecich,
oraz 35 — dalszych nagród.

Z tego na rtm. Sokołowskiego przypada: 3 pierwsze nagrody, t.  j.  nagroda naczelnego wodza armii
łotewskiej na Zbiegu (konkurs klasy ciężkiej).

,, indywidualna pierwsza w Puharze Łotwy na Zbiegu (klasa ciężka), oraz

,, w konkursie szczęścia (klasa pół ciężka) na Aktorze, pozatem nagrody: dwie — drugie,

jedna — trzecia, dwie — szóste i jedna — dziewiąta.

Razem 9 nagród indywidualnych.

Por. Gutowski ma wygrane: 

dwie — pierwsze nagrody w konkursie szybkości „Perkonis" i w konkursie „Łiepins" — obydwa klasy
półciężkiej na Warszawiance.

jedna — druga nagroda 
jedna — trzecia nagroda 
dwie — czwarte nagrody 
dwie — szóste nagrody 
jedna — ósma nagroda 
dwie — dziesiąte nagrody 
dwie — dwunaste nagrody
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= razem 13 nagród indywidualnych.

Por. Komorowski wygrał:

Pierwszą nagrodę i złoty puhar przechodni Miasta Rygi, w konkursie klasy ciężkiej, na Dunkanie, oraz
na tym samym koniu drugą nagrodę indywidualną w Puharze Łotwy (klasa ciężka):
cztery — trzecie nagrody
dwie — czwarte nagrody
dwie — siódme nagrody 
dwie — ósme nagrody 
dwie — dziewiąte nagrody
dwie — dziesiąte nagrody 
jedna — jedenasta nagroda 

= razem 17 indywidual. nagród

Rtm. Kulesza wygrał:

Jedną — drugą nagrodę w konkursie zwycięsców klasy ciężkiej — na Arce,
trzy — czwarte nagrody 
dwie — piąte nagrody 
trzy — szóstse nagrody  
jedna — siodma nagroda  
jedna — dziewiątą nagroda 

= razem 11 indywidual. nagród.

Por. Czerniawski wygrał:

Dwie  drugie  nagrody,  z  tego  jedną  na  młodym  Andaharze,  w  konkursie  klasy  ciężkiej  o  nagrodę
naczelnego wodza (za Zbiegiem).

jedna — siódma nagroda 
jedna — ósma nagroda 
jedna — dziesiąta nagroda 

= razem 5 indywidual. nagród.

***

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI KONKURSU ZESPOŁOWEGO O „PUHAR ŁOTWY“ (Puhar Narodów)

Nr.
kolejny

JEŹDZIEC KOŃ I Przebieg II Przebieg Razem Uwagi

punkty czas punkty czas punkty czas

POLSKA

1 por.
Komorowski

Duncan 8 1'40 1/5 4 1'41 4/5 12 3'22 II nagr. indyw.

2 rtm. Kulesza Zefir 12 1'56 2/5 20 1'42 2/5 32 3'37 1/5 odlicza się

3 por. Gutowski Warszawianka 16 1'47 3/5 16 1'50 32 3'37 3/5 IV nagr.
indywidualna
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4 rtm. Sokołowski Zbieg 0 1'38 4/5 4 1'39 4 3'18 4/5 I nagr. indywidualna

POLSKA Razem 48 I nagr. zespołowa

ŁOTWA

1 por. Ozols Morale 20 1'40 2/5 dyskwalifikacja odlicza się

2 por. Pencis Indulis 31 1/2 2'13 2/5 19 1'51 1/5 50 1/2 4'04 3/5

3 por. Insberg Auseklis 20 1'47 20 1'42 40 3'29

4 por. Broks Namejs 8 1'47 4 1'41 3/5 12 3'28 3/5 III nagr. indyw.

ŁOTWA Razem 102 1/2 II nagr. zespołowa

NORWEGIA

1 kpt. Sabo Incitatus 32 1'51 Zespół norweski po
pierwszej turze

wycofał się z dalszej
rozgrywki.

2 kpt. Petterce Athlet zdyskwalifikowany

3 rtm. Quist Notatus 14 1/2

4 Petterce Schamyl 52

Polski zespół w Puharze Łotwy. Stoją w/g kolejności startu od lewej: por. Komorowski DUNKAN, rtm. Kulesza ZEFIR,
por. Gutowski WARSZAWIANKA, rtm. Sokołowski ZBIEG.

Puhar  Łotwy był  dwukrotnie  zdobyty przez Polski  Zespół  Jeździecki  w latach  1933-im i  1934-ym,
w roku ubiegłym dostał się Łotyszom.

W bardzo niekorzystnych dla siebie warunkach znalazł się por. Czerniawski, któremu w drugim dniu
zawodów odpadł okulawiony Dion, koń bardzo ważny w naszym zespole. Por. Czerniawski pozostał
więc  do  końca  jedynie  z  młodym,  nie  doświadczonym  jeszcze,  lecz  bardzo  zdolnym  Andaharem,
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dostawszy go po powrocie  z  Berlina  na  dwa dni  przed  wyjazdem do Rygi.  Mimo to  w nagrodzie
naczelnego wodza por. Czerniawski w bardzo ładnym stylu zdołał bezbłędnie przeprowadzić Andahara
w tym ciężkim konkursie. Spokojnie jechany, młody Andahar, rzecz jasna, nie mógł być wyciskany na
tempo,  i  musiał  z  tego  powodu  zadowolić  się  bardzo  zaszczytnym  drugim  miejscem,  oddając
pierwszeństwo starszemu, rutynowanemu Zbiegowi pod rtm. Sokołowskim.

Porucznik Gutowski na ZNACHORZE był drugim w konkursie miasta Rygi. Foto: N. Pełczyński — Warszawa.

Nie mniej należy tu podkreślić zasługę rtm. Starnawskiego, który Andahara, jako przydzielonego sobie
zupełnie surowego konia, zakupionego dla celów naszej reprezentacji sportowej, potrafił doskonale do
skoków przygotować i dać mu odpowiednie ku temu początki.

Pierwszy  międzynarodowy  występ  Andahara,  jego  umiejętność  zachowania  równowagi,  zarówno
fizycznej, jak i psychicznej, łatwość i chęć do skoków, oraz duże możliwości rokują temu synowi Bafura
przyszłość wielkiego skoczka, o wcale nieprzeciętnych zdolnościach.

Duże postępy zrobił Znachor por. Gutowskiego, który poszczycić się może drugą nagrodą w ciężkim
konkursie miasta Rygi. Jednakże słabą stroną Znachora są odkryte szerokie rowy z wodą, przed którymi
koń ten czuje lęk.  Gdy się z nimi otrzaska i  na-bierze „serca",  Znachor może być również cennym
skoczkiem.

Warszawianka,  aczkolwiek  ma  na  swym  rachunku  obecnie  w  Rydze  zapisane  dwa  zwycięstwa
w konkursie  klasy  półciężkiej,  jednakże  ze  swej  winy nie  mogła  się  zdobyć  na  efekt  o  większym
znaczeniu. Widać, że jej właściciel i jeździec, por. Gutowski, po tegorocznym ciężkim złamaniu nogi,
nie jest jeszcze w zupełnym porządku.

Zefir okazał się bardzo szczerym, równym i pracowitym skoczkiem. Dzielnie bronił barw naszych i hr.
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Szeptyckiego  ten  niepozorny,  okrągły  konik  z  renomowanego  stada  Łabunie.  Nie  stety,  siłą
konieczności,  na  skutek  odpadnięcia  innych  koni,  oraz  dla  właściwego,  celowego  rozłożenia  szans
ogólnych dla  dobra  wspólnej  sprawy,  zmuszony był  Zefir  do zastępstwa,  a  tern  samem do zmiany
jeźdźca.  Szczęśliwe,  zgodne  i  łatwe  usposobienie  tego  konia,  nie  nastręczało  żadnemu
z dotychczasowych jego jeźdźców specjalnych trudności. Nie mniej należy przyznać, iż nie poprawiało
mu to jego szans.

Rtm. Sokołowski na ZBIEGU zdobył nagrodę Naczelnego Wodza armii łotewskiej i pierwszą indywidualną 
w Pucharze Łotwy.

Wybitnie poprawił się w skoku Dunkan, dosiadany przez por. Komorowskiego, który zdołał wreszcie
całkowicie  zrozumieć  i  wyczuć  tego  nadzwyczajnie  zdolnego,  o  ogromnych,  wszechstronnych
możliwościach, lecz wcale niełatwego konia.

Dunkan od dawna objawiał wstręt do rowów z wodą. Mając tę bolączkę na uwadze, pracowaliśmy nad
nim szczególnie dużo, uważnie, badając przyczynę tego niedomagania.

Dzisiaj Dunkan bez zająknięcia „pyli" najpoważniejsze rowy nie tylko zakryte, lecz gole i otwarte, nie
robiąc sobie nic z najszerszej wody.

Dunkan,  podobnie jak Zbieg,  przysporzył  nam wiele  pięknych sukcesów i  dał  nam przeżyć  emocję
wyższego  rzędu.  Dalsze  życie,  los  i  przeznaczenie  tego  konia  powinno'  być  bacznie  strzeżone  i
poświęcone  wielkiej  sprawie  naszej  reprezentacji  w  przyszłych  zawodach  międzynarodowych  i
olimpijskich.

Właścicielowi Dunkana, mjr. Lewickiemu należy się uznanie i wdzięczność za zrozumienie potrzeby
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czasowego oddania Dunkana do Rygi. To samo odnosi się do por. Latawca z 20 p. uł„ właściciela Zefira.

Ryga. Por. Komorowski na ZBÓJU. Skok przez mur ustawiony w dole.

Drugim z kolei koniem, na którego były, są i będą zwrócone oczy, oraz pokładane nadzieje wszystkich
znawców i miłośników sportu konnego nie tylko u nas w kraju, jest niesłychanie ambitny, o potężnej
budowie i możliwościach, Zbieg.

Ten młody czworonożny zawodnik, przeważnie czysto skaczący, nadzwyczaj staranny w niedotykaniu
przeszkód, lecz nieco chimeryczny, znany nam z zażartej  tegorocznej rozgrywki w konkursie potęgi
skoku  w Łazienkach,  gdzie  pod rtm.  Sokołowskim wykruszył  sporo  najlepszych  niemieckich  koni,
dostarczy nam również w przyszłości niejednego wspaniałego wzruszenia.

Zbieg był najlepszym z pośród wszystkich w pucharze Łotwy i będzie nim na pewno jeszcze nie raz
w przyszłości.

1-mu pułkowi szwoleżerów, z którego szeregów wyszedł już niejeden wielki skoczek i zawodnik, a teraz
nowa gwiazda Zbieg, należy przypisać wyłowienie tego wyjątkowego talentu końskiego. Przygotowanie
Zbiega  do skoków i  jego dobre  początki  są  szczególną  zasługą  byłego właściciela  i  jeźdźca,  mjr-a
Dziadulskiego,  który sam,  ze  względów służbowych,  zrezygnowawszy z uczestnictwa w zawodach,
odstąpił Zbiega na stałe Ministerstwu Spraw Wojskowych dla celów naszej reprezentacji sportowej.

Zupełnie  spokojna,  nigdy  nie  odmawiająca  skoku,  o  dużej  potędze,  lecz  mało  szybka  klacz  Arka,
powinna być  w przyszłości  naszym trzecim,  razem z Dunkanem i  Zbiegiem,  niezawodnym koniem
pucharowym. Odbiła się na niej niekorzystnie z konieczności kilkakrotna w tym roku zmiana jeźdźca.

Arka pod rtm. Kuleszą, który temu koniowi specjalnie odpowiada,  ostatnio ogromnie się poprawiła.
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Bardzo ładnie i umiejętnie przeprowadzona przez swego jeźdźca, potrafiła Arka bez błędu ukończyć
przebieg w ciężkim konkursie „Zwycięzców", długi czas utrzymując nasze kolory na głównym maszcie.
Zepchnął ją na drugie miejsce krótszym czasem przebiegu, ostatni koń w programie dnia, polski Owoc,
pod' por. łotewskim Broksem.

Łotysz por. Broks na koniu NAMEJS (Owoc).

Trzeba zaznaczyć, że rtm. Kulesza otrzymał Arkę dopiero po powrocie z Olimpiady na 2 dni zaledwie
przed wyjazdem do Rygi, podobnie jak por, Czerniawski „Andahara".

Zbój por. Komorowskiego wszędzie, gdzie brał udział, z wyjątkiem konkursu naczelnego wodza, osiągał
płatne,  jednak  dalsze  miejsca.  Jeden  raz  tylko  zdołał  się  zahaczyć  o  drugą  nagrodę  w  II-giej  serii
(ciężkiej),  konkursu ministra spraw wojskowych. Chodził  trochę niespokojnie,  przez co zdarzały się
błędy, które pociągały za sobą inne.

Bardzo radosne zaskoczenie sprawił nam pod rtm. Sokołowskim Aktor, wygrywając jako jedyny nasz
uczestnik  tego dnia,  „konkurs  szczęścia"  w ostatnim dniu zawodów ryskich,  skoczywszy bez  błędu
największą 'ilość 22 przeszkód.

W ten miły sposób, najmłodszy nasz, debiutujący za granicą skoczek, zamknął cykl konkursów w Rydze
dla nas tak pod każdym względem przyjemnych.

Na zakończenie  muszę  podkreślić,  że  zarówno  organizatorzy,  jak  i  społeczeństwo łotewskie,  mimo
niejednokrotnie przykrych niepowodzeń swoich jeźdźców i wyraźnej w tym roku naszej przewagi, ani
razu  nie  stracili  spokoju,  zachowując  się  nadzwyczaj  solidnie  i  sympatycznie.  Na  każdym  kroku
okazywano  wielką  uprzejmość  i  wprost  wyjątkową  opiekę.  W  miarę  możności,  bardzo  chętnie
uwzględniano wszystkie nasze wymagania.  Nigdy przez cały czas  zawodów nie było najmniejszego
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tarcia lub zadraśnięcia kogokolwiek. Wytworzył się nastrój nietylko wysoce sportowy w najlepszym
tego słowa znaczeniu, lecz również wielkiego dla nas szacunku, uznania i bardzo serdecznej, szczerej
gościnności.

Wynieśliśmy z Rygi nie tylko pewność wzajemnego zbliżenia się i szacunku, lecz zarazem doznaliśmy
b. miłego uczucia odwiedzin u dobrych, prawdziwych naszych przyjaciół — sąsiadów, których, miejmy
nadzieję,  zobaczymy  w przyszłym  roku  w  jeszcze  lepszej  formie  na  naszym  stołecznym stadionie
w Łazienkach Królewskich.
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