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Artemor i Jan Kowalczyk stanowili idealną parę (fot. D. Kędzierski)

Pamiętam,  jak  wiosną  1978 r.  rozmawiałem z  Marianem Kozickim o  tym,  które  pary mają  szansę
wystartować w skokach przez przeszkody na zbliżającej się Olimpiadzie w Moskwie. Marian Kozicki
wymienił wtedy Krzysztofa Ferensteina z Kobryniem, Wiesława Hartmana z Nortonem, nie pamiętam
kto był trzeci, a czwartą parę należało zdaniem tego doświadczonego zawodnika, dwukrotnego (wtedy)
olimpijczyka,  dopiero  stworzyć.  Oczywiście  trudno  sobie  wyobrazić  polską  reprezentację  bez
najlepszego zawodnika — Jana Kowalczyka. Ale Kowalczyk nie miał wtedy olimpijskiego konia. Darlet
i Radar, na których wówczas jeździł, nie wchodziły w rachubę. Zdaniem Kozickiego był w Polsce koń
już  z  pewnym  doświadczeniem,  mający  na  swoim  koncie  starty  w  MP  i  na  zawodach
międzynarodowych,  sprawdzony  jeśli  chodzi  o  możliwości  skokowe  (pokonywał  już  190  cm
w konkursie  potęgi  skoku),  który  powinien  idealnie  odpowiadać  Kowalczykowi.  Miał  na  myśli
Artemora.

Również działacze Jeździeckiego Ludowego Klubu w Sopocie, którego własnością był Artemor, zdawali
sobie  sprawę,  że  tylko  Kowalczyk  będzie  umiał  w  pełni  wykorzystać  możliwości  tego  konia.
Z inicjatywy Andrzeja Orłosia, ówczesnego trenera kadry WKKW, klub sopocki przekazał jesienią 1978
r. Artemora Legii Warszawa w zamian za trzy inne konie. Czas pokazał, jak trafna była to decyzja.

Na  Igrzyskach  Olimpijskich  w  Moskwie  w  1980  r.  najpierw  polska  ekipa  zdobyła  srebrny  medal
drużynowo, a najlepszą parą w zespole byli Jan Kowalczyk i Artemor. Potem był pamiętny konkurs
indywidualny, rozegrany ostatniego dnia Igrzysk na Wielkim Stadionie w Łużnikach. Konkurs, który
dostarczył niezapomnianych przeżyć wszystkim miłośnikom jeździectwa w Polsce.

Pamiętam,  w  jakim napięciu  i  z  jakimi  nadziejami  oglądaliśmy transmisję  telewizyjną  z  Moskwy.
W pierwszym  nawrocie  (parkur  A)  Kowalczyk  startował  przedostatni.  Prowadził  Artemora  bardzo
pewnie i zdecydowanie. Artemor zdawał się fruwać nad przeszkodami i gdy już wydawało się, że jako
jedyny pokona cały parkur na czysto — pechowa zrzutka na ostatniej,  13. przeszkodzie.  W drugim
nawrocie (parkur B) 14 jeźdźców startowało w odwrotnej kolejności do zajmowanych miejsc. Na końcu
czterech potencjalnych złotych medalistów, którzy mieli po 4 pkt. karne. Kowalczyk na Artemorze znów
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jechał przedostatni, trzynasty. Startujący przed nim Wiesław Hartman robi 3 błędy na Nortonie, a Wiktor
Paganowski  (ZSRR)  na  Topkij  ma  zrzutkę,  wyłamanie  i  przekroczoną  normę  czasu.  Kowalczyk
prowadzi  Artemora  w  charakterystycznym  ostrym  tempie,  wszystkie  kombinacje,  wysokości
i szerokości  pokonuje  bez  problemów,  a  jednak  wszyscy oglądający  transmisję  wydają  w  pewnym
momencie jęk rozpaczy — błąd na rowie z wodą. Mimo to srebrny medal jest już pewny, ale nie ma
czasu  o  tym  myśleć,  bo  już  za  chwilę  jedzie  Nikołaj  Korolkow  na  doskonałym  Espadronie.  Ten
wspaniały  potężny  kasztan  majestatycznie  galopuje  i  pewnie  pokonuje  jedną  przeszkodę  za  drugą.
Wydaje się, że jedzie po pewny zloty medal, ale to jest sport: błąd na rowie, przekroczenie normy czasu
o koniec marzeń o zlocie.

Trzynastka okazała się szczęśliwa dla Jana Kowalczyka i Artemora — złoty medal przypadł im. Potem
była uroczysta dekoracja: chorąży Jan Kowalczyk na najwyższym podium, polska flaga wciągana na
najwyższy maszt, polski hymn i wzruszenie ściskające gardło. Wszystko to zawdzięczamy Artemorowi.

Artemor urodził się w 1969 r. w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim. Był koniem rasy małopolskiej.
Jego ojcem był ogier pełnej krwi Eros (Turysta — Eroika po Aquino) hod. SK Golejewko, po którym
odziedziczył zapewne zdolności do skoków. Eros pochodził z rodziny klaczy Efforta, z której to rodziny
pochodziła doskonała Biszka czy Effort — ojciec Nortona, Imposta i paru innych dobrych koni. Matką
Artemora była malutka (152 cm wzrostu) klacz półkrwi angloarabskiej Artemiza xo (Equator — Artemis
o  po  Wielki  Szlem  oo).  Artemor  wyrósł  na  niedużego  (163  cm)  drobnego  konia.  Nie  został
zakwalifikowany na ogiera do zakładu treningowego, więc jak to często w takich przypadkach bywa,
trafił na tor wyścigowy. Biegał przez jeden sezon, w wieku 3 lat, ale bez sukcesów.

Potem trafił do klubu w Sopocie, gdzie zaczął go dosiadać Franciszek Szyszkowski. Startował na nim
głównie  na  konkursach  skoków,  chociaż  próbował  również  szczęścia  w  WKKW.  Na  wukakawistę
Artemor  się  jednak  nie  nadawał  ze  względu  na  nerwowość  i  dużą  pobudliwość.  Jak  wspominał
Franciszek Szyszkowski, podczas któregoś startu w tej konkurencji prawie cały kros przejechał kłusem,
gdyż w galopie Artemor nie dal się prowadzić i ponosił. Szyszkowski jeździł na Artemorze przez 5 lat
(1973— 1977).  Jak wynika  z  danych Zakładu Hodowli  Koni  SGGW-AR, wygrał  w tym czasie  14
konkursów w skokach przez przeszkody od klasy P do CC, w tym 2 na zawodach międzynarodowych
(CHI) w Pradze.  Sześć razy startował  na zawodach rangi  CSI:  w Sopocie,  Warszawie i  Pradze (po
2 razy); raz na CSIO w Olsztynie (1977). Dwukrotnie startował (1976, 1977) w mistrzostwach Polski,
dwukrotnie zajmując 8 miejsce.

Cały sezon 1978 Artemor startował przed nowym jeźdźcem, Stanisławem Kuśmirkiem, który wówczas
zakwalifikował się do kadry narodowej. Podstawowym koniem tego zawodnika był Bor, który startował
w trudniejszych konkursach, ale i Artemor miał trudne zadanie, gdyż na CSIO w Olsztynie, Antwerpii
i Laxenburgu nie było już łatwych konkursów. Poza tym para ta wystartowała na CSI w Kishunhalas
i Berlinie. W całym sezonie nie wygrali żadnego konkursu, tylko w kilku plasowali się w pierwszej
dziesiątce. Również mistrzostwa Polski nie były dla tej  pary zbyt udane 11 miejsce. Widać było, że
możliwości konia są większe niż umiejętności jeźdźca. Jesienią tego roku zapadła decyzja, o której już
wspomniałem, przekazania Artemora do CWKS Legia Warszawa z myślą o Janie Kowalczyku.

Z tą  chwilę  zaczęło  się  pasmo sukcesów. Znajdująca  się  w sekretariacie  klubu przy ul.  Kozielskiej
kartoteka Artemora z wpisanymi ręką pani Jadwigi Łuczyńskiej wszystkimi ważniejszymi startami jest
bardzo długa. Gdyby próbować je wszystkie wyliczyć, zajęłoby to dużo miejsca i było nużące. Podam
tylko końcowe liczby obrazujące karierę sportową Artemora, na którym Jan Kowalczyk startował przez
6 sezonów (1979—1984). W tym czasie Artemor startował na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie,
gdzie  zdobył  2  medale:  złoty  —  indywidualnie  i  srebrny  —  zespołowo.  Dwukrotnie  startował
w mistrzostwach Europy: Rotterdam 1979 (31 m.) i Monachium 1981 (24 m.). Na zawodach rangi CSIO
startował 12 razy, wygrywając 8 konkursów i 8 razy reprezentując polskie barwy w Pucharze Narodów;
17 razy startował na CSI, wygrywając 14 konkursów. Pięć razy startował w mistrzostwach Polski: 3 razy
(1979,  1980,  1982)  wywalczył  na  nim  Kowalczyk  tytuł  mistrza,  raz  (1981)  — tytuł  wicemistrza,
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a w 1984  r.  wygrywając  I  półfinał  dopomógł  Kowalczykowi  w zdobyciu  14.  tytułu  mistrza  Polski.
Wygrał 31 konkursów na zawodach krajowych (łącznie z półfinałami czy finałami MP). W sumie przez
6 lat Kowalczyk wygra! na Artemorze 55 (!) konkursów.

W ostatnich  dwóch  sezonach  Artemor  startował  już  głównie  w łatwiejszych  konkursach  szybkości,
w których był niezrównany. W 1984 r. ten 15-letni koń przeżywał jakby drugą młodość.  Wygrał 13
konkursów, a ostatni start na CSI w Tripoli był bardzo udany: 2x1, 1x11 i lxV. Kowalczyk liczył na
niego jeszcze i w tym sezonie, zwłaszcza na zwycięstwa w Spartakiadzie Armii Zaprzyjaźnionych, która
odbędzie  się  w sierpniu  w Warszawie.  Niestety,  w grudniu  ubiegłego  roku Artemor  zachorował  na
zapalenie mózgu i musiał być uśpiony.

Jaki był Artemor? Jan Kowalczyk scharakteryzował go następująco: „Artemor był przede wszystkim
bardzo  szczery.  Gdy  wjeżdżałem  na  parkur,  miałem  wrażenie,  że  chciałby  pokonać  wszystkie
przeszkody naraz. Jego skoki były bardzo dynamiczne i szybkie, tak że nieraz trudno było nadążyć za
nim z ciałem. Mimo że był nieduży, nie miał kłopotów nawet z bardzo trudnymi szeregami. Trzeba było
nawet uważać, aby nie wjechać za ostro, gdyż zyskiwał dużo terenu w skoku i w ten sposób szereg mógł
się  stać  dla  niego „za  ciasny”.  Był  łatwy w prowadzeniu,  skręcał  „na  ogonie”.  Miał  bardzo dobry
charakter. W stajni był łagodny i spokojny.”

Należałoby  do  tego  dodać,  że  to  tylko  zdaniem naszego  mistrza  olimpijskiego  Artemor  był  łatwy
w prowadzeniu.  Tzn.  był  łatwy dla  niego,  gdyż  bardzo mu odpowiadają  idące  do  przodu,  nieduże,
skoczne konie, o krótkim foulée, które potrafią gwałtownie przyspieszyć czy „odpowiedzieć”, gdy się je
zmusi do skoku z dalszej odległości. Jazda na takim koniu wcale nie jest łatwa, ale jeśli do tego dodać
dużą  pobudliwość  nerwową Artemora,  to  oka-że  się,  że  określenie  „był  łatwy w prowadzeniu”  jest
pojęciem względnym.

Truizmem jest stwierdzenie, że koń i jeździec muszą stanowić zgraną parę, aby mogli odnosić sukcesy.
Największy sukces polskiego jeździectwa po II wojnie światowej — złoty medal olimpijski — jest tego
potwierdzeniem. Artemor i Jan Kowalczyk stanowili idealną parę.
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