
Jan Kowalczyk i Artemor
Antoni Święcki

Wszystkich  miłośników  koni  i  jeździectwa  ogromnie  ucieszył
fakt,  że  jednym  z  trzech  bohaterów  Igrzysk  Olimpijskich
w Moskwie  był  nasz  od  lat  najlepszy  jeździec,  chorąży  Jan
Kowalczyk z Sekcji Jeździeckiej CWKS Legia-Warszawa, który
na wał. Artemor wywalczył dla barw polskich trzeci złoty medal.
Czytelnicy  Konia  Polskiego  znajdą  opis  występów  naszych
skoczków w artykule E. Brabeca (str. 17), dlatego obecnie zajmę
się jedynie osobą naszego mistrza Jana Kowalczyka i jego konia
—  wał.  Artemora,  na  którym  osiągnął  on  największy  sukces
swego życia — złoty medal olimpijski.

Bogata kariera jeździecka J. Kowalczyka zaczęła się dawno, bo
już w 1954 r., kiedy to jako 14-letni chłopiec zaczął jeździć konno
w rodzinnym Drogomyślu na ogierach z tamtejszego stada. Już w
następnym  roku  na  pokazie  w  Drogomyślu  odniósł  pierwsze
zwycięstwo w konkursie skoków. W 1957 r. przechodzi półroczny
kurs  jeździecki  dla  pracowników SK i  PSO,  zorganizowany w
Sierakowie.  Prowadził  ten  kurs  mjr  Mossakowski,  który
zaproponował Kowalczykowi pozostanie w Ośrodku Jeździeckim
Poznań-Wola w celu dalszej nauki jazdy konnej. 
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Z propozycji  tej  Kowalczyk  skorzystał  i  w tymże  roku startował  w Poznaniu.  Dalsze  starty  miały
miejsce w 1958 r.; J. Kowalczyk wygrał wtedy m. in. mistrzostwo Polski WKKW na koniu pełnej krwi
Dotti,  hod.  SK Moszna.  Startuje  też  w tym czasie  z  powodzeniem w NRD i  RFN.  Cały czas  jest
trenowany przez mjr. J. Mossakowskiego. W 1958 r. startuje w drużynie polskiej, która na ME Juniorów
w Hanowerze zajęła VI miejsce. Rok później startuje w drużynie polskiej, która wywalczyła na MEJ
w Londynie  IV  m.  W  1960  roku  wygrał  pierwszy  konkurs  na  zawodach  KDL.  W  następstwie
nieporozumienia z władzami Poznańskiego Ośrodka J. Kowalczyk wyjeżdża w 1961 r. na Śląsk i przez
pół roku pracuje w kopalni, do czasu powołania go do wojska jesienią tegoż roku. Wiosną następnego
roku zostaje skierowany do Legii i rozpoczyna służbę wojskową na ul. Kozielskiej.

Przybycie do SJ CWKS Legia, W-wa, rozpoczęło drugi okres w karierze jeździeckiej Jana Kowalczyka,
okres sukcesów krajowych i zagranicznych. Przez cały czas pobytu w Legii trenowany był przez mjr.
Wiktora Olędzkiego, któremu bardzo dużo zawdzięcza.

W 1963  r.  J.  Kowalczyk  zaczął  jeździć  na  Drobnicy,  klaczy  rasy  wlkp.,  a  w  roku  następnym  na
Roncevalu  xo.  Na tych  koniach  osiągnął  największe  sukcesy na  hipodromach Europy,  rozsławiając
w tym  okresie  polskie  jeździectwo.  I  tak  w  1966  r.  w  konkursie  o  Wielką  Nagrodę  Akwizgranu
J. Kowalczyk na Drobnicy zajął V m. W 1967 r. na CHIO w Londynie w konkursie zwycięzców para ta
zajęła II m. W roku następnym na CHIO w Akwizgranie ta sama para zajęła w Konkursie Mistrzów I m.;
na zawodach tych J. Kowalczyk wygrał ponadto 2 konkursy. W 1967 r. na ME w Rotterdamie para
Kowalczyk — Drobnica zdobyła ex aequo IV/V m. W 1968 r. Drobnica i Ronceval zakończyły karierę
skoczków.  Brak  Drobnicy  uniemożliwił  Kowalczykowi  uzyskanie  sukcesów  na  IO  w  Meksyku.
Pechowo zakończył się też występ na IO w Monachium w 1972 r., gdzie na 3 godz. przed startem padł
doskonały koń sportowy Kowalczyka — wał. Chandżar.

A oto sukcesy zagraniczne J. Kowalczyka w ostatnich latach: 1978 — I m. na CSIO w Rotterdamie,
1979 — II m. w Akwizgranie, 1980 — 1x1 i 1x11 m. na CSIO w Rzymie.
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Obok wymienionych już ważniejszych sukcesów za granicą należy wspomnieć o występach na CSIO
w Olsztynie. Otóż w latach 1965—1979 J. Kowalczyk wywalczył tam 21 razy I m. oraz 4 razy był
w reprezentacji  Polski,  która  zajęła  w  Pucharze  Narodów  I  m.  W  swej  trwającej  25  lat  karierze
jeździeckiej J. Kowalczyk był 12 razy mistrzem Polski w konkurencji skoków (1965—1967, 69, 70,
1973—75, 1977—1980) i raz wicemistrzem (1972). Miał też wiele sukcesów w rozgrywanych w Polsce
innych konkursach międzynarodowych, a także w obsadzie krajowej. Poza wymienionymi już końmi
jeździł  on  m.  in.  także  na  takich  wierzchowcach  jak  :  Blekot,  Brzeszczot,  Orbis,  Brzask,  Argus,
Chandżar, Darlet, Murzynek, a ostatnio Artemor.

Sukcesy jeździeckie J. Kowalczyka nie były dziełem przypadku. Złożyło się na nie szereg okoliczności,
a  więc  talent  jeździecki,  odwaga  i  pracowitość,  doskonałe  opanowanie  i  umiejętność  koncentracji,
możliwość dosiadania doskonałych i utalentowanych koni oraz wszechstronna pomoc i serdeczna opieka
ze strony macierzystej Sekcji Jeździeckiej CWKS Legia, Warszawa.

Sukces  osiągnięty  na  IO  w  Moskwie  na  pewno  nie  jest  ostatnim  i  wierzymy,  że  Jan  Kowalczyk
przysporzy jeszcze wiele chwały sobie i polskiemu jeździectwu, czego mu szczerze życzymy.

A teraz kilka słów o współuczestniku sukcesu — wałachu rasy małopolskiej 11-letnim Artemorze (Eros
xx — Arte-miza po Equator xo). Urodził się on w SK Janów Podlaski w 1969 r. Jego ojciec — pełnej
krwi angielskiej Eros —jest bratem znakomitego ogiera czołowego Erotyk (ojca og. Czubaryk). Eros
wywodzi się z linii klaczy Efforta, z której to linii pochodzi Effort — ojciec znanego skoczka Nortona.
Z tej  samej  linii  pochodziła znakomita Biszka.  Matka Artemora — kl.  Artemiza jest  klaczą półkrwi
angloarabskiej, córką og. Equator z rodu Schagya. Natomiast babka Artemora — kl. Artemis xo była
córką Wielkiego Szlema, doskonałego ogiera czystej krwi arabskiej.

Artemor z uwagi na nieduży wzrost (162 cm) nie został zakwalifikowany na ogiera. Natomiast z racji
cennego  pochodzenia  poszedł  na  tor  wyścigowy,  gdzie  w  wyścigach  płaskich  biegał  jeden  sezon,
startując 7 razy (raz wygrał, 2 razy był III i 2 razy IV). Po zakończeniu sezonu wyścigowego został
zakupiony do treningu sportowego w JLKS w Sopocie. W krótkim czasie wykazał się dużą skocznością
i szybkością  oraz  dokładnością  i  inteligencją.  Prędko też  przeszedł  przez  klasy sportowe  L,  P i  N,
a wystartowawszy w kl. C pod Franciszkiem Szyszkowskim zwrócił na siebie ogólną uwagę. Liczne
sukcesy w ZOO, z potęgą skoku włącznie, skłoniły Zarząd Klubu CWKS Legia, Warszawa, do kupna
tego  konia  dla  Jana  Kowalczyka.  Kierownictwo  JLKS  w  Sopocie  w  obliczu  zbliżających  się  IO
w Moskwie zdecydowało się konia tego odstąpić Legii.

Już pierwsze starty J. Kowalczyka na Artemorze zakończyły się sukcesami. Zdobył na nim mistrzostwo
Polski i kilka razy zajął dobre miejsca na CSIO w Akwizgranie i Eckeren. Start na ME był niestety nieco
przedwczesny i na skutek niepełnego zgrania para ta nie mogła bezbłędnie wywiązać się z tak trudnego
zadania.

Ale już okres zimy 1979/80 wystarczył na dopasowanie się J. Kowalczyka do Artemora. Wiosną 1980 r.
na CSI w Walldorf Baden Kowalczyk wygrał jeden konkurs i raz był IV, a na CSIO w Rzymie 1x1
i 1x11; wysoko też plasował się na CSIO w Lucernie i Akwizgranie.

Największym dotąd sukcesem pary Kowalczyk Artemor było naturalnie I miejsce i złoty medal na IO
w Moskwie,  przypieczętowane  w  końcu  sezonu  1980  mistrzostwem  Polski  wywalczonym
w hipodromie Legii na ul. Kozielskiej w Warszawie.
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