
Przedolimpijskie zawody konne w Gdyni 
Ignacy Wieleżyński

Gdynia — Wręczanie nagród zwycięzcom konkursu Miasta Gdyni.

W piękne upalne  popołudnie lipcowe,  rozpoczęły się  na cudownie  położonym stadjonie  sportowym
Miasta Gdyni doroczne zawody konne, Pom. Tow. Zach. do Hod. Koni.

Z  trybun,  otoczonych  z  trzech  stron  wzgórzami,  a  z  jednej  strony  lasem,  poprzez  piękny  plac
konkursowy widać dal błękitnego morza.

Pogoda słoneczna, tylko wiatr porywisty pędzi porozrywane chmury po. jasnem niebie.

Konkurs otwarcia rozpoczęty.

Parcours  trudny,  z  dwiema kombinacjami  na  7  m.  stawia  jeźdźcom i  koniom poważne  zadanie  do
pokonania.

Przeszkody naturalne, mocno stojące, z dobrymi najazdami.

Szereg koni' już przeszedł.

Nagle,  jakby  iskra  elektryczna  przebiega  przez  zebranych  wstrząsająca  wiadomość  o  tragicznym
wypadku ś. p. Generała Orlicz-Dresaera i Jego Towarzyszy.

Na trybunach przestają się zajmować przebiegiem zawodów, ludzie skupiają się, rozmawiają szeptem.
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Przebiegi trwają.

Gdynia — Kpt. Dąbski-Nehrlich na Polasiu w konkursie szybkości im. Min. Spraw Zagr. J. Beck‘a.

Wtem od strony Orłowa ukazuje się płynący wolno, poważnie, trawler Marynarki Wojennej.

Powoli przesuwa się w kierunku Oksywia,

Podświadomie,  intuicją  wiedzeni  wyczuwają  wszyscy,  że  to  na  wieczny spoczynek płyną  doczesne
szczątki Tych, którzy przed chwilą nie ledwie zginęli śmiercią lotników.

Przebiegi wstrzymanie. Wszyscy wstają, wojskowi salutują, mężczyźni odkrywają głowy.

Długo,  powoli  przechodzi'  O.  R.  P.  „Czajka"  przed  zebranymi  na  torze  konkursowym,  którzy
w wielkilem skupieniu  i  głębokiej  ciszy oddają  hołd  świetlanemu Duchowi  — bohaterskiej  Postaci
Generała  Dreszera.  Wnikają  w  siebie,  szukają  siły,  aby pozwoliła  opanować  ból  i  bunt  przeciwko
niezrozumiałym wyrokom, aby pozwoliła nile osłabiać natężenia pracy.

Statek znikł, przeszedł do portu.

Rozpoczęto dalsze przebiegi. Konkurs imienia i o nagrodę honorową Miasta Gdyni, dla Pań i Jeźdźców
Cywilnych wygrywa p. inż. Grabianowski w pięknym stylu na Latawcu, zajmując na Gembusie drugie
miejsce. Trzecim był p, Dumont na Polo z Gdańskiego Zw. Jeździeckiego.

Konkurs  otwarcia  im.  „Polskiego  Morza"  — otwarty  dla  koni,  które  w  pierwszym konkursie  nile
startowały o nagrodę honorową pp. H. i J. Wieleżyńskłch zdobywa por. Gutowski na Traviacie, drugim
byi rotmistrz Sokołowski na Zbiegu.

Pierwszy dzień zawodów zakończony. Wszyscy są pod wrażeniem przemożnem tragicznego wypadku
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lotniczego przed plażą Oriowa.

Z powodu odbywanych w Gdyni uroczystości żałobnych, przełożono następne dni zawodów z soboty
i niedzieli 18 i 19 lip ca na wtorek i środę, 21 i 22.

Gdynia. — rtm. Sokołowski na Zbiegu.

W drugim dniu rozegrano dwa konkursy:

Jeden szybkości, imienia i .o nagrodę honorową Pana Ministra Spr. Zagr. J. Becka. Parcours składał się
z 18 przeszkód do 1 m. 20 wys. — 4 m. szer.; w tern były trzy kombinacje po dwa wzgl, trzy skoki.
Trasa  urozmaicona  wjazdem  na  wzgórze  poza  terenem  konkursowym,  dosyć  długa,  wymagająca
dobrego wygalopowania konia w terenie. Konkurs ten najlepiej się podobał publiczności.

Wygrał go por. Gutowski na Traviacie, mając jedyny bezbłędny przebieg w czasie 2'40%" przed rotm.
Szoslandem, który na Zapale z jednym błędem zrobił najszybszy przebieg dnia i miał czas po dodaniu
15" za błąd — 2'46% .

Drugi konkurs Im. I. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i o nagrodę honorową Prezesa Pom. Tow.
Zach. do Hod. Koni Pana Ministra Papee składał się z 12 przeszkód do 1.50 m. wys. i 4,5 m. szer.
Parcours poważny, utrudniony znowu kombinacjami na 5 i 7 nr.  Pez błędu przeszły go dwa konie.:
Warszawianka pod por. Gutowskim i Zbieg pod rotm. Sokołowskim.

Konkurs  ten  po  rozgrywce  bez  definitywnego  rezultatu  wygrali  i  nagrody  I  i  II  .podzielili  rotm.
Sokołowski  na  Zbiegu  i  po*.  Gutowski  na  Warszawiance.  Nagrodę  honorową  wylosował  rotm.
Sokołowski.

Nagrody  od  III  do  VIII  podzielili,  mając  po  4  p.  k.  pkt.  Dąbski-Nehrlich  na  Polasiu,  Przybyszu
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i W Księcu, rotm. Szosland na Zapale i por. Czerniawski na Dionie.

Trzeci dzień zawodów obejmował w programie konkurs ciężki, imienia i o nagrodę przechodnią Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej, —— nagrody indywidualne ofiarowali: Pani Ministrowa L. Papee, oraz
Pan Minister A. Roman. Następnie był .Konkurs Pożegnania“ o nagrodę honorową Polskiego Klubu
Morskiego w Gdańsku.

Konkurs  ciężki  Im.  Pana Prezydenta R.  P.  składał  się  z  14 przeszkód do 1.40 m.  wys.  i  4,5  szer.,
przeszkody poważne, wymagały potęgi skoku od konia, a wprowadzone znowu kombinacje na 7 m.,
a w tern  ostatnia  przeszkoda  —  dwa  oxery  w  odległości  7  m.  wymagały  również  umiejętnego
prowadzenia i wygimnastykowania konia.

Parcours był rzeczywiście ciężki. — Jedyny bezbłędny przebieg wykonał Zbieg pod rotm. Sokołowskim
w czasie 2‘ 04", drugim był z 4 p. k. por. Gutowski na Zefirze w czasie 2‘01"- trzecim por. Burniewicz
C. W. Kaw. na Aresie z 4 p. k. w czasie 203".

Konkurs „Pożegnania" wygra por. Burniewicz na Beduinie II, przed por. Komorowskim na Zbóju IV
i por. Mossakowskim ma Bohunie.

Tegoroczne konkursy w Gdyni, odbywały się pod znakiem eliminacji olimpijskiej. I tu, jeżeli chodzi o
ocenę naszych możliwości berlińskich, to. trudną mieli decyzję kierownicy naszej ekipy. Jedynie drwa
konie: Zbiega i Warszawiankę można wstawić bez poważniejszego ryzyka, ale nie bez zastrzeżeń, do
ekipy skoczków. Dumkan pod por.  Komorowskim chodził  w Gdyni  źle.  Jednego dnia  w konkursie
Marszałka  Piłsudskiego  był  wydzwoniony  — po  konkursie  wyłamywał  na  rowie,  a  drugiego  dnia
w konkursie  P.  Prezydenta  R.  P.  zrobił  19  błędów,  cztery  strącenia  i  wyłamanie.  Zbój  IV  por.
Komorowskiego  zrobił  w  poważnych  konkursach  szereg  błędów.  Zefir  chodził  w  Gdyni  pod  por.
Gutowskim dobrze, ale czy da sobie radę z przeszkodami olimpijskiemi w Berlinie?

Cywilni jeźdźcy gdańscy, tradycyjnie już startujący w Gdyni, w tym roku na ośmiu koniach, wykazali
pewien postęp w jeździe od zeszłego roku — szczególnie p. Braunschweig na Johanniter miał lepsze od
swoich kolegów klubowych szczęście i wygrał dwie nagrody, przeznaczone dla jeźdźców cywilnych,
startujących w konkursach: „Szybkości" i „Pożegnania" — ofiarowane przez F-mę „Gazioliia", S. A.

Z jeźdźców cywilnych polskich  jedynie  p.  inż.  Grabianowski  startował  i  to  tylko  pierwszego dnia,
z dużą  werwą  zdobywając  .dwa  pierwsze  miejsca.  W następnych  konkurencjach  niestety,  nie  brał
udziału z powodu dawnej kontuzji nogi. Pomorskie i Poznańskie jeździectwo cywilne, jak można sądzić
po zapisach gdyńskich prawie nie istnieje.

Publiczności,  jak  na  powszednie  dnie,  dosyć  dużo  i  zainteresowanie  zawodami  znaczne.  Wzgórza,
okalające  tor  konkursowy,  tak  malownicze,  rujnująco  wpływają  na  kasę,  bo  znaczna  większość
publiczności .oklaskuje .jeźdźców z trybun „zielonych. Ale i to dobrze, bo przynajmniej są .oklaski —
jest czasem śmiech.

Piękne nagrody homarowe zwycięzcom wręczał Prezes Towarzystwa, Min. Papee, Komisarz Generalny
R. P. w Gdańsku, oraz ofiarodawcy.

Na zawodach byli obecni liczni przedstawiciele Władz wojskowych i cywilnych gdyńskich i stołecznych
— wszystkich wymienić nie sposób.

Zawody obesłane były stosunkowo słabo, zarówno z powodu konkurencji „Grupy Olimpijskiej", jak
i równocześnie odbywających się zawodów w Baranowiczach. — Na przyszły rok liczymy na znacznie
liczniejszy zjazd.
                                                           Gdynia, w lipcu 1936.
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