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Rtm. Zdzisław Kawecki na Bambino w WKKW na Olimpiadzie w Berlinie w 1936 r .

Wielki sukces drużynowy polskich jeźdźców i koni we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego

Ostatnie 3 dni XI Olimpiady na długo zapiszą się w pamięci Polaków. Nie, nie tylko Polaków — to co
przeżywał  tłum  około  200.000  widzów  (tak,  nie  mniej  200.000!!!  przybyłych  z  całych  Niemiec),
zgromadzonych na trasie próby w terenie, nie należało tylko i jedynie do przeżyć jednej narodowości —
przez długich kilka godzin, od wczesnego ranka do popołudnia, widzowie 19-tu narodowości przywarci
oczami  do  tablic  ogłaszających  co  chwilę  pozycje  odbywających  próbę  kawalerzystów,  wsłuchani
w głos speakerów „sunących" objaśnieniami w ślad za jeźdźcem, przeżywali emocje zupełnie nieznane
najbardziej zapalonym amatorom sportu jeździeckiego.

Doprawdy, było się na co patrzeć — na pięknym terenie poligonu podberlińskiego, w okolicach Dobe-
ritz, terenie usianym łagodnemi wzgórzami, lasami, zagajnikami, podmokłemi łąkami i t. p., można było
obserwować w różnych punktach emocjonujące przebiegi próby w terenie. Ruchliwy amator emocyj
mógł  poobserwować  czas  jakiś  ciekawszą  przeszkodę,  zobaczyć  steeple,  śledzić  lornetką  przebieg
znacznej części cross ’ u usianej przeszkodami. 

Te 8 kim. crossu było właśnie „gwoździem" próby, która zyskała sobie wśród uczestników i znawców
mało smaczną, ale zato bardzo obrazową nazwę szlachtuza koni i ludzi. Na tym odcinku ustawiono 35
przeszkód, oczywiście stałych, niektóre o charakterze wyraźnych „pułapek". Organizatorzy specjalnie
inklinację zdradzali w kierunku rowów z barjerą (z reguły z drzewa w stanie naturalnym) umocowaną
pośrodku rowu. Koń przyuczony do skakania rowu mógł nie dostrzec zdradliwie ustawionej barjery —
rezultat wiadomy...
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To były, nazwijmy je skromnie, pół-pułapki, które przyniosły w efekcie jedną złamaną rękę jeźdźca (por.
v. Wangenheim — Niemcy), jedną złamaną nogę jeźdźca (kpt. Willems — St. Zj.), ciężkie obrażenia
kpt. Feruzzi (Włochy), odwiezionego do szpitala oraz ciężkie okaleczenia 3-ch koni, które trzeba było
końskiem pogotowiem samochodowem wieźć do szpitala.

Djagnoza postawiona przez rtm. Kuleszę przed tą próbą, po obejrzeniu parcoursu poprzedniego dnia —
ta drużyna zdobędzie medal, która ukończy parcours w całości — okazała się słuszna.

Kilka słów należy poświęcić przeszkodzie nr. 4. Była to już stuprocentowa pułapka — dość szerokie
bajorko pokryte zielonym „żabim kożuchem" z miękkiemi brzegami — na pozór przeszkoda prosta
i nietrudna. Ale tylko na pozór, na oko — aby dostrzec jej prawdziwe niebezpieczeństwo, należało przy
oglądaniu przebiegu wziąć drąg i zmierzyć głębokość tego „niewinnie" wyglądającego bajorka. Otóż
okazało się, że już o 1 1/2 metra od płaskiego brzegu woda ma głębokość nie mniej... 1,50 metra! Tego
nikt się nie mógł spodziewać oprócz...  Niemców, którzy jak jeden mąż wolniutko najeżdżali bajoro,
przebywając pułapkę, wszyscy trzej, bez błędu.

Inaczej było z jeźdźcami zagranicznymi — rozgrzane w terenie konie ochoczo skakały do wody, gdzie
chowały się od razu (niejednokrotnie z głową) pod wodę, a jeździec spływał z konia. Nie mniej 75%
uczestników tutaj  robiło właśnie  błędy.  Niektórzy kawalerzyści  niższego wzrostu dosłownie  musieli
ratować się pływaniem, przed napiciem się brudnej wody. Zwłaszcza mali Japończycy byli w opresjach
— na szczęście dobrze pływają...

Jakie wymagania przed koniem i jeźdźcem stawiała próba w terenie pod Döberitz świadczy fakt, że na.
17-cie narodów wystawiających pełne drużyny, próbę w całości przeszły tylko drużyny pięciu państw —
Niemiec, Bułgarji, Polski, Anglji i Czechosłowacji, przyczem jeden z Aglików dostał 2.004,9 punktów
karnych (później mu tę ilość zmniejszono), a najsłabszy z Czechosłowaków ponad 9.090,7 p. k.!!!

Dla widza śledzącego tę najcięższą z międzynarodowych prób terenowych dotychczas rozegranych (tak
zgodnie oświadczyli jeźdźcy francuscy, włoscy, węgierscy i polscy), wobec której, ponoć bardzo ciężką
na.  ówczesne  czasy,  odpowiednią  próbę  na  Olimpiadzie-,  amsterdamskiej  1928  r.,  nazwać  można
„spacerem  w  terenie"  —  i  rozumiejącego  bohaterską  walkę  jeźdźca  i  konia  ze  spiętrzonemi
trudnościami,  śledzenie  poszczególnych  przebiegów  w  męce  oczekiwania  —  „przejdzie  czy  nie
przejdzie", dawało napięcie nerwów 0. ciężarze zupełnie niespotykanym na tego rodzaju zawodach.

Kawalerzyści polscy dosiadający koni urodzonych i wychowanych w Polsce (Arlekin III pół krwi po
Bafur od Bakfisz hod. Alfreda hr. Potockiego — Łańcut, Tośka półkrwi po Kalina od Olga hod. ks.
Lubomirskiego-  z  Przeworska,  Bambino półkrwi,  po Bambino-  od Nokturn hod.  p.  Stan.  Steckiego
z Łańcuchowa — a więc dwa konie małopolskie, jeden z lubelszczyzny), ukończyli tę arcytrudną próbę
w sposób pozwalający twierdzić, że nasz materiał koński tego typu jest najzupełniej pierwszorzędny,
a umiejętności polskich jeźdźców gatunku przedniego.

Próba  w  terenie  składała  się  z  łatwego  przebiegu  drogami  i  ścieżkami  7  km.,  następnie  4  km.
stosunkowo łatwego steeple'u (norma czasu 6:40), na którym większość ieźdźcćw zdobywała punkty
dodatnie za czas (najwyżej 36 p. dod.). Po steeple'u znów łatwe drogi i ścieżki 15 km. i teraz, kiedy koń
miał  już  w  nogach  przebyte  26  km.  następowała  część  najtrudniejsza  —  cross  8  km.  z  35-ma
b. ciężkiemi przeszkodami, do przebycia w czasie 17 min. 46 sek. Za lepszy czas można było wyrobić
punkty dodatnie, jednakże nie więcej niż 72. Po zakończeniu crossu jeszcze 2 km. łatwego przebiegu
drogami i ścieżkami i meta.

Wielką klasę pokazał rtm. Stubbendorff (Niemcy) na wał. Nurmi (ur. w Pr. Wschodnich), wyrabiając 72
p.  dodatnie,,  w  tern  21  na  steeple'u  i  5i  na  crossie.  Podnieść  należy  poświęcenie,  graniczące
z bohaterstwem,  por.  von  Wangenheima,  jadącego  na  wał.  Kurfürst,  który  zwalił  się  na  5-ej
przeszkodzie, potłukł się dotkliwie, łamiąc rękę, a jednak skończył próbę (314 p. k.). Doskonale wypadł
start rtm. Lipperta (Niemcy) na wał. Fasan, który zdobył 30 punktów dodatnich.
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Doskonale wypadł start jedynego jeźdźca cywilnego — p. E. Kahna (Holandja), kupca z zawodu, który
na  swym fenomenalnym wał.  Espoir  (poch.  z  Francji),  przebył  trudną próbę  mając  zaledwie  75  p,
karnych. O każdym przebiegu zresztą można by pisać całe stronice, każdy bowiem parcours był wielkim
wyczynem sportowym.
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