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Zbrosławice 5.01.1978
Za przekroczenie punktu czwartego regulaminu 
ośrodka zawiesza się Kol. Wojciecha Rogowskie- 
w jazdach na okres trzech miesięcy.
Przypominamy wszystkim, że nadużywanie napój> 
alkoholowych na terenie ośrodka jest zabroni' 
i karane będzie bezwzględnie..
Za Zarząd AKJ
Marek Brożyźski
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I to nam wszystkim dedykuję tę książkę.

Wojtek Ginko

To, co napisałem, nie jest kroniką, 
ale moimi subiektywnymi wspomnieniami 
czasów, kiedy zbrosławickie jeździectwo 
zajmowało mnie bez reszty.

„Jeździecką dolinę Zbrosławice” pisałem 
ładnych kilka lat, bo zawsze kiedy 
mi się wydawało, że kończę, przychodził 
dawno niewidziany gość i opowiadał 
coś niezwykłego. Trudno żeby tak nie było, 
bo pojawialiśmy się tu w różnych latach 
i z niczego tworzyliśmy jeden z najbardziej 
funkcjonalnych ośrodków jeździeckich w kraju.
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Zobaczyłem ją w siedzibie Zrzeszenia Studentów Polskich 
w Katowicach, gdzie urządziła karczemną awanturę swojemu 
chłopakowi. To, jak ciosała mu kołki na głowie, było zachwy
cające. Ruda i piegowata jak Irlandia, do tego taka awantur
nica - niebywałe! W dodatku z kłótni wynikało, że jeździ 
konno w Koźlu - a ja o koniach marzyłem. Kiedy temperatura 
sporu opadła, opowiedziałem jej swoją historię, uzasadnia
jąc tym konieczność przyjęcia mnie do Akademickiego Klu
bu Jeździeckiego. Był w tej historii dziadek i karmienie 
koni suchym Chlebem z małej chłopięcej rączki (wzruszają
ce), były konie od pługa na oklep (odważne), był wreszcie 
tata partyzant i koń, który uratował mu życie, bo parsk
nął, kiedy trzeba, i ostrzegł przed Niemcami (wzniosłe 
i patriotyczne).

To wszystko się zdarzyło, tyle że z opowieści mogło 
wynikać, że mam doświadczenie jeździeckie. Prawda wyszła 
na jaw, kiedy włożyłem w strzemię nie tę nogę. Ale Luśka, 
udając, że tego nie widzi, potraktowała mnie tak, jakbym 
rzeczywiście coś potrafił. Skończyło się na zakrwawionych 
kolanach i zakwasach, których jej zdaniem można było po
zbyć się na kolejnej lekcji, bo „co się na koniu stało, na 
koniu odstać się musi”.

Trudno się dziwić, że zawładnęła mną bez reszty, a po 
każdym z jej poważniejszych wypadków (jedenaście szwów na 
głowie po spotkaniu z drzewem czy upadek, po którym koń 
wlókł ją z nogą w strzemieniu, dopóki nie udało jej się 
zrzucić buta) kochałem ją coraz bardziej. I nie zgadza
łem się z jej rodzicami, którzy marzyli, że po urodzeniu 
dziecka wreszcie przestanie jeździć, a po doktoracie to 
już na pewno... Na szczęście nie tylko nie przestała, ale 
nasza córka dostała imię po jej ukochanym koniu, a Luśka 
do dziś jest spiritus movens moich kolejnych jeździeckich 
przedsięwzięć. Prac nad „Jeździecką doliną” także.





Taki stan trwał do połowy 
lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku, kiedy to 
studenci wspierani przez 
Almatur i magazyn „ITD" 
zaczęli „dobierać się" 
do jeździectwa.
Fot. Archiwum AKJ Wrocław

Prolog
W latach powojennych hodowla koni w Polsce to przede 

wszystkim konie pospieszno-robocze, które nadawały się 
do pługa, ale nie pod wierzch. Być może był to skutek 
nacisku naszych wschodnich sąsiadów albo nadgorliwo
ści ich polskich przyjaciół. Na przeglądach hodowlanych 
żądano rugowania z hodowli ogierów „za bardzo w typie 
wierzchowym”. Jeździectwo niby istniało, ale władze ro
biły wszystko, żeby było go jak najmniej. Taki swoisty 
cenzorski zapis na jazdę konną. Na wszelki wypadek, żeby 
nie powtórzył się Cud nad Wisłą.

Konie biorące udział w zawodach były własnością pań
stwowych stadnin koni lub stad ogierów. Przepisy Pol
skiego Związku Jeździeckiego (PZJ) nie dopuszczały moż
liwości, by zawodnik startował na własnym koniu. Jazda 
konna była uważana za przedwojenną fanaberię, a jeździec 
kojarzył się z dziedzicem patrzącym z góry na zgarbione 
plecy chłopa.

Taki stan trwał do połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, 
kiedy to studenci wspierani przez Almatur (dział turystyki Zrzeszenia 
Studentów Polskich) i tygodnik „ITD - Ilustrowany Magazyn Studencki” 
zaczęli „dobierać się” do jeździectwa. Z pomocą światłych dyrek
torów stad ogierów od Książa do Starogardu i od Gniezna do Białki 
kruszyli zabetonowane w głowach towarzyszy z Polskiej Zjednoczonej 

Partii Robotniczej przekonanie o elitarności 
jeździectwa. Odium towarzyszące jeździe kon
nej znikało przez kilkanaście lat, aż w końcu 
stało się coś, o czym nikt wcześniej nie mógł 
nawet pomarzyć. W połowie lat siedemdziesią
tych jeździectwo trafiło do programu nauczania 
śląskich uczelni (w ramach wychowania fizycz
nego), potem do wielu innych w całej Polsce, 
a jazda konna stała się atrakcyjną formą re
kreacji.

Jak do tego doszło w szarej socjalistycznej 
rzeczywistości?

To, o czym chcę opowiedzieć, to pomysłowość 
i aktywność młodych ludzi, dla których nie 
było rzeczy niemożliwych.



WAKACJE
W
SIODLE

Dyrektor, Koniuszy, Masztelarz i Kelner
ka z Gospody mówię o tej imprezie

Dyrektor PSO L>ąck — inż. S. Tomaszewski — 
Pracując w zeszłym roku w Kwidzyniu, nie mia
łem możliwości zetknięcia się z akcją ,,Wakacji w 
siodle“ ale słyszałem o niej wiele pochlebnych 
słów. Gdy w tyir. roku BWiT ZSP zwróciło się do 
mnie o wyrażenie zgody na zorganizowanie turnu
su i w tym roku w Łącku, chętnie przystałem na 
to. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że młodzież nasza 
tak garnie się do koni, bo przecież jeździectwo to 
piękny sport, a konie, to jedne z najmilszych i naj- 

I piękniejszych zwierząt.
Chcielibyśmy. aby młodzież nie tylko wypoczy

wała po swej trudnej i męczącej pracy, ale by
I pokochała nasze konie i ucząc się jeździć dopomo*
II gła nam przy wszelkich pracach związanych z u- 

trzymaniem koni, przy obrokowaniu, pojeniu i 
czyszczeniu ich, bo wtedy i do naszych ulubień
ców najbardziej się przywiąże.

oś^sław Olszowski 
Roberto Casnati, 
u^gn.lew Dąbrowski, 
Henryk Geringer 
d Oedenberg 
Grzegorz Zyndwalewi 
Hot. Jerzy Olek

Czekamy na pierwsze turnusy, życząc uczestni
kom przyjemnego i pożytecznego spędzenia czasu 
podczas tegorocznych ..Wakacji w siodle“.

Koniuszy PSO Książno p. Józef Nawrocki - obec
nie pracujący w Łącku, wyraża się z wielkim ap
lauzem o akcji „Wakacji w siodle“. Ten rodzaj wy
poczynku studentów, bardzo mu się podoba. Stwier
dza. że w Książnic, podczas trwającego tarr. turnu
su. panował niepodzielnie humor i dobry nastrój, 
a studenci zaprzyjaźnili się z miejscową ludnością, 
poznali wiejskie żyiie, tak odmienne od życia w 
mieście i mającego swoiste uroki. „Nie będę ukry
wał, że będę bardzo surowy (z przymrużeniem 
oka!), ponieważ chcę. aby młodzież nauczyła się 
dobrze jeździć i naprawdę pokochała konie“.

Masztalerz Wiktor Mikołajczyk z PSO Starogard 
Gdański — zadowolony, że wkrótce znowu zawitają 
studenci. Wniosą oni ze sobą inne życie, humor, 
ruch i wiele radości. Radzi, by każdy z uczestni
ków przywiózł ze sobą spodnie i buty, ponieważ 
te które ewentualnie mogliby w Ośrodku wypoży
czyć, nic będą może dla wszystkich pasowały.

Gospoda „Pod Kasztanami“ w Łącku — p. Janecz
ka — kelnerka, cieszy się iuż z góry z przyjazdu 
studentów, z którymi tak było wesoło. Personel gos
pody korzystał z miłych zaproszeń studentów i ba
wił się z nimi wesoło. Często, odwdzięczając się 
za naszą pracę, pomagali nam studenci w sprząta
niu i uporządkowaniu gospody. Czekamy na tego
rocznych uczestników „Wakacji w siodle“ i obiecu
jemy jedzenie i warunki tak sarr.o dobre, jak w 
ubiegłym roku.

Jak wynika z tych wypowiedzi, obserwatorzy 
zeszłorocznych obozów wynieśli jak najlepsze wra
żenie. Postarajcie się Koledzy podtrzymać tę dobrą 
opinię o naszych wakaciach. Chcemy, by nas mile 
wspominano i szanowano na wszystkich turnusach.
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Marek Roszczynialski
i parówki

Marek Roszczynialski na czele ułanów 
w paradzie 1000-lecia

"’r'k ~ 4rloi -

W państwowych stadninach i stadach obowiązywała organizacja 
pracy podobna do tej z koszar dawnej kawalerii, co nie pozo
stawało bez wpływu na porządek i zdyscyplinowanie pracowników. 
Obowiązywały też mundury, które jakimś cudem udało się upodob
nić do przedwojennych mundurów ułańskich. Niestety w socjali
stycznej Polsce, w której wszystko było centralnie przydziela
ne, do ich produkcji przeznaczono taki sam materiał jak ten, 
z którego szyto mundury strażników więziennych.

Pierwszymi wspierającymi marzenia studentów z południa Polski 
byli Zbigniew Dąbrowski - dyrektor Państwowego Stada Ogierów 
w Książu - i Marek Roszczynialski (Roszczyn) - dyrektor takie
go samego stada ślązaków w Koźlu i absolwent słynnego Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Roszczyn był ułanem wal
czącym w kampanii wrześniowej 1939 roku, potem więźniem oflagu, 
z którego trafił do pracy z końmi w niemieckim gospodarstwie 
rolnym, po wojnie zaś kilkukrotnym mistrzem Polski w ujeż
dżeniu i WKKW (Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego). 
W tej najtrudniejszej jeździeckiej konkurencji, składającej 
się z ujeżdżenia, crossu (próby terenowej) i skoków, repre

zentował także Polskę na XVII Letnich Igrzy
skach Olimpijskich w Rzymie (1960 r.). Z notki 
w Wikipedii można się dowiedzieć, że nie ukoń
czył crossu. Ale autor hasła nie napisał, że 
świetny wierzchowiec Roszczyna, Ariol, jeszcze 
w Polsce okulał i Roszczyn startował na Gafme, 
która była koniem rezerwowym. Zabrano ją do Rzy
mu tylko dlatego, żeby spełnić wymogi formal
ne, a wcześniej w Polsce pod nikim nie doszła 
na crossie dalej niż do trzeciej przeszkody. 
Roszczyn przejechał na niej całą próbę tere
nową, aż do przedostatniej przeszkody - rowu 
z wodą. Gwałtowne schłodzenie zgrzanej klaczy 
spowodowało, że do mety nie można było doprowa
dzić jej nawet w ręku.

Stado w Koźlu tworzyło sto czterdzieści po
tężnych, budzących respekt ogierów śląskich 
i kilkanaście niewysokich grubych mur-insulanów.



Dorota

Codziennie rano, kiedy Roszczyn szedł w stronę stajni, spotykał przed nią ko
niuszego, który stojąc na baczność, salutował i recytował: „Panie dyrektorze, 
koniuszy Mysiak Stanisław melduje: stan ogierów sto pięćdziesiąt dwa, w tym 
sto pięćdziesiąt zdrowych i dwa okulawione”. Uścisk dłoni i ruszali na przegląd 
stajni. Przy każdym boksie rzut oka na kratki wytrzepanego ze zgrzebeł łupieżu 
- czy są wystarczająco pełne. Inne kratki można było podziwiać na zadach ogie
rów - wykonane szczotką na koniec czyszczenia. Dowodem wyjątkowej pracowitości 
bywała też przetarta szmatką nasączoną w oliwie sierść - lśniła. Wszystkie 
bite drogi wygrabione w odpowiedni wzorek, a korytarze w stajniach wymiecio
ne - ani źdźbła słomy. Mundury czyste, buty jak lustro. Na głowach furażerki 
albo czapki. Dyscyplina - tak. Porządek - tak. A poza tym? Dla kawalerzysty 
i olimpijczyka - nuda.

Do takiego miejsca jesienią 1967 roku trafili studenci śląskich uczelni pod 
dowództwem Doroty Kabiesz i Tomka Jury. Plastycy, poeci, przyszli lekarze i in
żynierowie, którzy chodzili po górach, żeglowali, grali całymi nocami w brydża 
i marzyli o koniach. Rok później powstał Akademicki Klub Jeź
dziecki. Najpierw rotmistrz zgodził się, żeby studenci jeździli 
na parówkach, ale po jakimś czasie porwany ich entuzjazmem sam 
zaczął prowadzić dla nich treningi, za które nikt mu nie płacił.

Na parówkach?
Wszystkie ogiery muszą dla zdrowia codziennie chodzić. Powinny 

pod siodłem, ale że masztalerzy za mało, na jednego konia się wsia
da, a drugiego bierze się do ręki na krótkiej lonży. I tak zastęp 
złożony z kilkunastu par (stąd te „parówki") porusza się - głównie 
kłusem - przez pół godziny. W tym czasie jurne ogiery prowadzone 
w ręku „kryją” te znajdujące się w zastępie przed nimi. A na jednych 
i drugich siedzą przerażeni, ale i szczęśliwi studenci pobierający 
pierwsze lekcje od jadących obok masztalerzy. Zewsząd słychać:

- Raz, dwa, raz, dwa. -
- Pętla wodzy na prawo, 
nie do tyłu, bo jak się
- Łyda, łyda!
- Nie szarp za pysk!
- Panie koniuszy, ratunku! - To ktoś z ogierem na plecach.
- Jak się boisz, to z konia i bierz go do ręki!
Żeby z Katowic zdążyć na parówki, trzeba było wstać o wpół do trzeciej 

wsiąść do pociągu o wpół do czwartej, na piątą dojechać do Kędzierzyna 
i stamtąd autobusem do Państwowego Stada Ogierów na wyspie w Koźlu. 
Potem pomóc masztalerzowi wyczyścić kilka przydziałowych koni, a od 
szóstej jeździć na parówkach. Na jednym, dwóch, a najbardziej zapaleni 
na trzech koniach. Powrót na wykłady w takim dniu na ogół się nie udawał.

To nauka anglezowania.
bo cię stary opierdoli, prosto siedź 
zacznie wspinać, to nie wysiedzisz.
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Po jakimś czasie rozstawaliśmy się z parów
kami i dosiadaliśmy samodzielnie potężnych ślą
zaków, aż w końcu realizowało się nasze marze
nie - treningi sportowe z samym Roszczynem, 
a po każdym z nich gniada herbata i niekończące 
się pytania zadawane głównie przez damską część 
zastępu.

Kilka miesięcy później mieliśmy już maszta- 
lerskie mundury i buty od tych, którzy nie zu
żywali ich tak szybko, a napić się musieli. 
Wrócić w takim stroju pociągiem do Katowic, 
a potem iść przez całe miasto w błyszczących 
oficerkach, najlepiej z ostrogami, to dopiero 
była frajda.

Po roku zdobywaliśmy za Roszczynem Górę Świę
tej Anny, pokonując po drodze rowy melioracyjne. 
Galopowaliśmy po trawiastych wałach nad Odrą 
i po oblodzonych drogach, spadaliśmy i łapaliśmy 
rozbiegane konie. Dla Roszczyna nie było rzeczy 
niemożliwych. I miał żelazną zasadę, chyba po 
czasach ułańskich. Nigdy nie wycofywał się z pod

jętych decyzji, więc i my nie mogliśmy. Najbardziej szalony 
pomysł realizowany był natychmiast. Wyścigi z pociągiem? Jasne! 
Skończyły się tak, że trzech z nas wbiło się na koniach między 
dwa stojące blisko siebie drzewa. Nikt nie zwolnił, każdy chciał 
być pierwszy. Nic nam się nie stało, bo zdążyliśmy zarzucić 
nogi na zady koni, a Dryf (jeden z trójki koni) przestał od tej 
pory ponosić. Obdarł sobie skórę z zadu w chwili, kiedy pomysł 
poniesienia zaświtał mu w głowie. Kara wymierzona w najlepszym 
z możliwych momentów wyleczyła go na zawsze.

Treningi z Mistrzem mieli ci, którzy po pierwsze, jakoś so
bie radzili, a po drugie, akceptowali przejęte z Grudziądza 
kawaleryjskie zasady i żelazną dyscyplinę. Błyszczące wędzi
dła i strzemiona szorowane piaskiem (kto wtedy słyszał o nie
rdzewnych?), lśniące rzędy i buty, staranne oporządzanie konia 
i właściwe zachowanie podczas jazdy. Niewyobrażalne było 
zapalenie papierosa na koniu, nawet po zakończeniu treningu. 
I ani sekundy spóźnienia. Mogliśmy wspólnie z Roszczynem 
balować do czwartej nad ranem, ale o szóstej musieliśmy stać 
w szeregu z końmi w ręku, czekając na komendę „na koń”, poprzedzo
ną kontrolą czystości wszystkiego, co miało lśnić. Najmniejsze



spóźnienie oznaczało utratę treningu i obowiąz
kowe oprowadzanie konia w ręku po stadzie. 
Punktualność nie dotyczyła tylko Ryśka Tań
skiego, który dowoził termosy pełne ulubionych 
lodów Roszczyna z rodzinnej firmy w Gliwicach. 
W jego przypadku padało tylko pytanie: „Rysiek 
jest? Bo jak jest, to znaczy, że wszyscy są!”. 
Taka zafajdana wojskowa sprawiedliwość.

Jakiś czas potem doszła nauka władania sza
blą i ułańska woltyżerka. Roszczyn był dla nas 
niekwestionowanym autorytetem. Szablą kręcił 
centymetr nad głową takie młynki, że podno
siły mu się resztki włosów. My podczas nauki 
cięcia łoz, których nad Odrą nie brakowało, 
trafialiśmy się w buty albo w kolana.

Po dwóch latach działała już studencka 
baza w biurowcu na wyspie i stały letnie domki 
campingowe nad cuchnącą ściekami Odrą, w które zainwestował studencki Almatur.

To Roszczyn rozpalił w nas jeździecki ogień, który nie wygasł do dziś. 
Dla jednych rotmistrz, dla innych dyrektor Marek Roszczynialski, dla nas po 
prostu Roszczyn. Kochaliśmy go nie dla zalet, lecz pomimo wad, których mu nie 
brakowało. „Regularnie jak zegarek do raportu staje Marek” - to żurawiejka o nim 
z przedwojennego Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Zadziorny, nie
pohamowany w złości i niepohamowany w miłości. Opór koni i uczniów łamał, 
jeśli nie sposobem, to konsekwencją, uporem i zaciętością. Niejeden raz wra
cał z treningu na koniu z pokrwawionymi bokami, ale potrafił też żądać od nas 
przejścia wielu kilometrów z końmi w ręku, kiedy uznawał, że są zmęczone. 
Z jednej strony dawał nam taką szkołę, że z jazdy na jazdę rośliśmy psychicz
nie i fizycznie, z drugiej, potrafił za drobne błędy zgnoić i zabrać konia dla 
aktualnej pupilki, któregoś z nas wsadzając na trupa, z uzasadnieniem, że to 
dla naszego dobra.

Powiedzenie „rzucić serce za przeszkodę” pasowało do niego jak ulał. Nie było 
konia, który nie skoczyłby pod nim nowej przeszkody. Konie wyczuwały pewność, 
z jaką najeżdżał, czuły w nim psychiczne oparcie i wiedziały, że jego bezbłędny 
dosiad i wyczucie równowagi wyklucza jakikolwiek ból w czasie skoku czy lądowa
nia. My, uczniowie, także byliśmy zawsze pewni, że jeśli każę nam skakać jakiś 
kolejny „wagon”, to znaczy, że i koń, i my jesteśmy do tego przygotowani.

Najbardziej do skóry dobierał się nam po wakacjach, kiedy pewni siebie, 
z apetytem na sport, rozentuzjazmowani rajdami i pławieniem koni w jeziorach 
wracaliśmy „do domu”. Szybko przywracał nam porządny dosiad, przyłożoną łydkę 
i równowagę w skoku, skutecznie pleniąc wakacyjne zło.

Punktualność 
nie dotyczyła 

tylko Ryśka Tańskiego, 
który dowoził termosy 

pełne ulubionych 
lodów Roszczyna...



Był świetnym jeźdźcem, któremu talent podpowiadał, co i jak ma robić. 
Szkoda, że miewał kłopoty z przekazywaniem wiedzy. Na pytanie bladego 
ze strachu ucznia, który nie radził sobie z koniem: „To jak ja 
właściwie, panie dyrektorze, mam mu ten łeb opuścić...?", Roszczyn 
rozglądał się wokół w poszukiwaniu aprobaty słuchaczy, dla których 
pytanie powinno być równie absurdalne jak dla niego, i odpowiadał: 
„Ręką, kurwa, ręką!". Po prostu.

Wreszcie skoki

Pamiętam pierwszą sportową jazdę, na którą dostałem świetnego 
nauczyciela, Lewiatana. Jeździło mi się doskonale. Roszczyn przykła
dał się, żeby mnie czegoś nauczyć. Stawiał kolejne szeregi niższych 
i wyższych stacjonat, które pokonywałem bez strzemion, bez wodzy 
i z rękami na biodrach. Kiedy wreszcie skończyliśmy i podjechałem po 
końcowe uwagi, spytał:

- Jak koń?
- Świetny, panie dyrektorze!
- Skoro poradziłeś sobie z nim i w stajni, i na treningu, 
to będziesz go miał przez najbliższe trzy miesiące.

Trzy miesiące na wspaniałym Lewiatanie. Marzenie! Tylko dlaczego 
miałbym sobie nie radzić z nim w stajni? Rzecz wyjaśniła się, kiedy 
po chwili któryś z masztalerzy powiedział:

- Tak krótko jeździsz, a Roszczyn dał ci tego skurwiałego Cieszyna. 
Rzeczywiście. Lewiatan stał w swoim boksie, a boks Cieszyna był pu
sty. Czyli Roszczyn nie powiedział mi, że przez pomyłkę osiodłałem 
innego i że jeżdżę na najbardziej złośliwym w stajni i trudnym na 
parkurze koniu. Na szczęście moja wiara w Lewiatana spowodowała, że 
Cieszyn był jak baranek. Zapamiętałem tę zasadę na całe życie.
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sportu

Bolszewika

Ambicje olimpijczyka i nasze postępy spra
wiły, że w stadzie pojawiły się tak zwane 
konie sportowe - wałachy innych ras niż 
potężne ogiery. Z trabantów przesiedliśmy 
się do mercedesów. Od tej pory marzyliśmy 
o jazdach na folblucie Jasieniu, półkrew- 
kach Rodanie, Remisie, Biboszu i Henolu, 
przeszkody poszły w górę, a Roszczyn do
szedł do wniosku, że możemy spróbować zdawać 
egzamin wstępny na kurs instruktora spor
tu. Egzaminem tym było pokonanie parkuru 
w dobrym stylu. A potem czekały nas wykła
dy i jazdy z legendą - Janem Mickunasem - 
i z naszym Markiem Roszczynialskim. Pierw
szy kurs instruktorów sportu firmowała kato
wicka Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego.

gon, gon, goń!
Wiedzy o tradycjach ułańskich przybywało nam z każdym dniem, a że rotmistrz 

za kołnierz nie wylewał, to wieczorne powroty z restauracji „Oaza” ze śpiewa
niem żurawiejek w fontannie na kozielskim rynku stały się standardem. 
Lokalizacja fontanny vis-à-vis siedziby Komitetu Miejskiego Polskiej Zjed
noczonej Partii Robotniczej nie zwróciła naszej uwagi. Ale uwagę na dyrek
tora Państwowego Stada Ogierów, śpiewającego wspólnie ze studentami „lance 
do boju, szable w dłoń, bolszewika goń, goń, goń”, zwróciła przewodnia siła 
narodu, która zapewne do późnych godzin omawiała w komitecie rozwój przyjaź
ni ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Właśnie zdobyliśmy instruktorskie patenty, właśnie zaczynaliśmy startować 
w zawodach i nasze apetyty rosły, kiedy Roszczyn poinformował nas, że został 
zwolniony i w ciągu miesiąca opuszcza PSO Koźle.

Rozpacz i powszechna mobilizacja. Potem ostatnie jazdy z naszym idolem, a jesz
cze później długie wieczory, w trakcie których przysięgaliśmy sobie, że stwo
rzymy najwspanialszą stajnię i zatrudnimy go. leszcze ostatnia impreza 
we wrześniu 1971 roku - mój ślub z Luśką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Koźlu, 
z Markiem Roszczynialskim i Andrzejem Pawłowskim w roli świadków, Jechaliśmy 
do urzędu wierzchem, w asyście przyjaciół. Luśka na Rodanie, ja na Hawaj- 
czyku. Goście potężnymi brekami ciągniętymi przez czwórki śląskich ogierów. 
Potem tylko zawody o pocałunek panny młodej, zabawa do białego rana.

I koniec.
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Z prestiżowej wtedy funkcji 
dyrektora państwowej firmy (służ
bowa warszawa z kierowcą) Marek 
został zesłany do konsultowania 
kręconego wtedy filmu „Potop” - 
co i tak w tamtych czasach było 
aktem łaski dla olimpijczyka. 
A my opuściliśmy Koźle, które bez 
niego niewarte było funta kłaków, 
żeby po kilku latach, tak jak 
sobie obiecywaliśmy, zaprosić go 
do naszego ośrodka jeździeckiego 
w Zbrosławicach, gdzie pracował 
jako trener i tłumacz literatury 
hippicznej tak długo, jak długo 
starczyło mu sił.



Ewa. baba Jest, możliwa, 
Lecz za bardzo pobudliwa. 
Ciągle, krzyczy i pyskuje, 
Lecz to w sumie nie skutkuje

Rano w. stajni się zbieramy 
i koniki »ozozyszczamy, 
Dziuba» ciągle, konie maca 
Do czyszczenia nas nawraca.

Robert wciąg się z Kopą kłóci 
Omal jmj w błoto jej nie. wrzuci 
Czemu kłócisz się kutasie 
Skrzynkę piwa na tarasie .

Na początku było nudno 
Jeźdź ió także, było trudno 
Ale gdyamy gazowali 
To i kontakt nawiązali.





CZAS . > 
POSZUKIWAŃ

Prawie dwa lata (1971-1972) szukaliśmy miejsca na konie, a na spotkaniach 
wykłócaliśmy się o szczegóły funkcjonowania przyszłego ośrodka, zawsze zo
stawiając puste krzesło dla Roszczyna. Już wtedy postanowiliśmy, że imiona
mi koni będą nazwy kwiatów, ziół i postaci z „Władcy pierścieni” Tolkiena, 
w którym akurat wtedy zaczytywała się polonistyczna część klubu. Skąd bez
mierny konie i kto za to wszystko zapłaci? Tym sobie głów nie zaprzątaliśmy. 
Mieliśmy najważniejsze - pasję, odwagę, determinację i pewność, że się uda. 
Wiedzę, umiejętności i mandat formalny, czyli tytuły instruktorów sportu, 
zdobyliśmy podczas czteroletniej nauki w Koźlu.

Ówczesny prezes klubu Kazik Wańdyga, Andrzej Pawłowski z żoną Grażyną, 
Jurek Żagiell, Zbylutek Lyszczyna, moja żona Luśka, Zbyszek Jawor, Jaś Nowak, 
profesorowie Uniwersytetu Śląskiego - Alicja Glińska z synem Maćkiem, 
August Chełkowski z synem Jędrkiem i ci wszyscy, dla których koniec Koźla 
nie był końcem jeździeckiej przygody, stanowili nasz nieoceniony kapitał.

W ciągu tych dwóch lat jeździliśmy, gdzie się dało, ale najczęściej w stad
ninie koni w Mosznej, na treningach Marka Małeckiego - utytułowanego zawod
nika Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego, doskonałego nauczyciela 
i słynnego spóźnialskiego. Prosty i logiczny sposób, w jaki uczył nas 
Marek, wynagradzał nam kilkugodzinne oczekiwania, zwłaszcza że mogliśmy 
zawsze liczyć na doskonałą kuchnię Jasia Żyłki, który leczył moszneńskie 
konie. Czekając na Marka, szliśmy na poszukiwania obiadu, a potem zajadali
śmy się kotletami z kani przyrządzanymi przez doktora. Prawdziwych przyja
ciół poznaje się... a takim był Jaś od czasu naszych wspólnych wrocławskich 
rajdów. Jeździliśmy w Kamieńcu, gdzie po utracie Koźla działał Akademicki 
Klub Jeździecki Politechniki Śląskiej (z niezapomnianym Danaosem, Andrze
jem Gawronem, radosną Dziuśką i zawsze uśmiechniętym Januszem Wacykiem). 
PGR-em (Państwowym Gospodarstwem Rolnym) kierował miłośnik koni Paweł Fabian. 
Organizowaliśmy też letnie stanice, wciąż szukając miejsca na własny ośrodek.

Na pierwszą z nich zagospodarowaliśmy Promnice - opuszczoną leśniczów
kę w lasach pszczyńskich. Konie do niej chcieliśmy pożyczyć z PGR-ów, 
które wtedy używały ich jeszcze do pracy, bo ciągników było mało. Wie
lokrotnie odprawiani z kwitkiem trafiliśmy w końcu do Ośrodka Hodowli 
Zarodowej w Koszęcinie, gdzie dyrektor Zbigniew Kulikowski, porwany naszym 
entuzjazmem i uporem, zdecydował: „Jak sobie połapiecie konie z pado- 
ku, to możecie je zabrać”.



Skompletowanie ekipy gotowych na rodeo jeźdź
ców zajęło dwa dni. Kolejne dwa - przeprowadze
nie tego tabunu z Koszęcina do Promnic. To około 
siedemdziesięciu kilometrów głównymi drogami, 
a my musieliśmy przecież omijać aglomerację, 
w dodatku jadąc na oklep. Nic dziwnego, że naj
popularniejsza żurawiejka na trasie brzmiała 
tak: „Mają dupy jak z mosiądza, to ułani są 
z Grudziądza”.

Stanica ruszyła i trwała całe lato, a my wciąż 
szukaliśmy stałej bazy. Na poszukiwania jeź
dziłem syrenką, a Kazio Wańdyga swoim „mobil- 
kiem”, czyli czeską motorynką. Efekty były 
mizerne. Pałacową ujeżdżalnię w Brynku władza 
ludowa zmieniła w Technikum Leśne, do ujeż
dżalni tak zwanego Małego Wersalu w Świerklańcu 
wprowadziła Agromę, do cudownych koszar w Sie
mianowicach - zakłady zbożowe, do zamku w Tar- 
nowicach Starych - PGR, a do książęcych stajni 
w Pszczynie - straż przeciwpożarową. Wresz
cie dzięki podpowiedzi Emila Saleja - doradcy 
rolniczego gminy - znaleźliśmy puste obory 
u zbrosławickich zakonnic. Siostry zaaprobo
wały pomysł przekształcenia tych pomieszczeń 
w stajnie, ale pod warunkiem, że zgodę na taką 
zmianę wyrazi przełożona z klasztoru w Trzeb
nicy za Wrocławiem. No i klops.



zrezygnowała^ sylwet- 
trzycylindrowwm silni-

-- samochód o smutnej, 
~ce, najczęściej szary, z

kiem od strażackiej motopompy. Żebyclostać na 
nią talon, musiałem jakiś czas popracować jako 
monter w Eldomie - czyli naprawiać lodówki w _ '» 
w śląskich domach. Dzielnie służyła w trakcie bu- _ .
dowy klubu, jeździli nią wszyscy - kluczyki zawsze — 
tkwiły w stacyjce. Woziła piasek, siano, dzieci 
do przedszkola i kontuzjowanych do szpitali. Jak 
każdy dwutakt, smrodziła słodkawym niebie
skim dymem, a wrzucenie jakiegokolwiek biegu 
wymagało dużych umiejętności. Psuło się w niej 
wszystko. Wycieraczki napędzał pasażer, ciągnąc 
wte i wewte za sznurek przechodzący przez małe * 
okienka. Kierunkowskazy działały po zetknięciu ; 
odpowiednich drutów. Drzwi i stacyjkę urucho
mić można było dwudziestogroszówką, kluczyk 
nie był potrzebny. Żeby syrenki nie ukradli, wkła
dałem do klaksonu aluminiową pięciozłotówkę 
(włączała klakson) albo zabierałem ze sobą usma- 
rowany towotem lewarek zmiany biegów - bez 
niego trudno było odjechać (mieszkaliśmy wtedy 
w katowickim akademiku). W bagażniku trzyma
łem zapasowe przeguby, bo rozlatywały się wy
jątkowo szybko. Na większych dziurach konstruk
cje obydwu siedzeń pękały na kolejnych spawach 
z dokładnością do paru minut jeden po drugim. 
W końcu sprzedaliśmy syrenkę mechanikowi.
Cena samochodowych trupów była wtedy tak 
wysoka, że pieniędzy wystarczyło na dwutygo
dniowe rodzinne wczasy nad Morzem Czarnym.



Sacrum i profanum
Na szczęście rodzice wsparli mój pomysł rozwijania pasji 

jeździeckiej. Może dlatego, że ojca (w czasie wojny szefa 
służb medycznych Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej, majo
ra Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”) przed śmiertelną 
zasadzką uratował prychający partyzancki koń. Wsparli, no 
i znaleźli rozwiązanie naszego problemu. Do katowickiego 
biskupa wydelegowali zaprzyjaźnioną hrabinę - Różę Łu
bieńską - z prośbą, żeby coś wspólnie wymyślić. Róża i jej 
siostra Halszka znały biegle kilka języków; pozbawione 
przez władzę środków do życia musiały nawet w podeszłym 
wieku dorabiać tłumaczeniami tekstów medycznych w klini
ce prowadzonej przez mojego ojca. Zasługi tego rodu dla 
Kościoła stanowiły o wyjątkowej wartości listów poleca
jących od Marii Łubieńskiej do duchownych, którzy mogli 
pomóc w naszej sprawie.



CZESt-AW DOMIN 
BISKUP SUFRAGAN KATOWICKI

Katowice, dnia 4 stycznia 1973r.

Czcigodna Matka de Paula B A K S I K
Generalna Wikaria Sióstr Boromeuszek

trzebnica
30ul. Wolności

Katowiccy studenci zrzeszeni 
zwrócili się do mnie z następującą

pragną od Sióstr Boromeuszek _____ __
wynająć stodołę, stajnię oraz jeden pokoik w budynku gospo
darczym. Chcą tam umieścić swoje konie. Wobec tego, że jako 
studenci nie dysponują zbyt wielką gotówką, proponują za wy
najem płacić pracą fizyczną wskazaną przez Siostry. Budują 
już swoje własne stajnie na 30 koni w Swierklańcu pod Byto
miem i do czasu ich wybudowania pragną gdzieś na tymczasowo 
umieścić wierzchowce.

Końmi opiekować się będą sami studenci według przypada
jących na każdego dyżurów. Z tego powodu potrzebny jest pokoik 
dla dyżurującego w budynku gospodarczym.

Oddawca niniejszego listu, pan Wojciech Ginko, syn 
profesora Akademii Medycznej w Katowicach dr med. Tadeusza 
Ginki, wytłumaczy pozostałe szczegóły osobiście. Klubowi 
Jeździeckiemu zależy bardzo na pośpiechu, dlatego uprzejmie 
proszę Czcigodną Matkę Generalną o rychłe omówienie v n—a- _ ---

w Klubie Jeździeckim 
prośbą:
w Zbrosławicach k.Gliwic

Zaopatrzony w listy pojechałem do klasz
toru. Po kilkunastu minutach pojawiła się 
siostra sekretarz, za pośrednictwem któ
rej miałem rozmawiać z - jak się okaza
ło - chorą siostrą generalną. Przekazałem 
prośbę, siostra sekretarz zniknęła, by 
pół godziny później zjawić się i powie
dzieć: „Siostra generalna mówi, że tak 
nie wolno...”. Przedstawiałem więc kolej
ne zawczasu ułożone w głowie rozwiązania 
i procedura się powtarzała. Około połu
dnia dowiedziałem się, że w rozmowach bę
dzie przerwa na Anioł Pański. Żeby zadbać 
o swój wizerunek jako przyszłego najemcy, 
poprosiłem o możliwość skupienia się wraz 
z Pańskim Aniołem w ich pięknej kaplicy, 
o której tyle słyszałem. Przyjęcie z sym
patią mojej prośby potraktowałem jako dob

rą wróżbę.
Po godzinie zostałem zaproszony na 

obiad, po nim zapadła decyzja. Siostra 
generalna zgodzi się pod warunkiem, że 
zgodzi się biskup z Opola. No i masz!

sprawy
oraz z Waszym radcą prawnym.

e Zgrcmadze-

z Radą, z Siostrami z Zbrosławic <--------

W nowym roku 1973 niech Jan Bóg obdarza cał 
nie pokojem, łaską oraz licznymi powołaniami.
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"Szczęść Boże"
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Zdesperowany postanowiłem w drodze powrotnej pojechać do kurii opolskiej. 
Sekretarzowi, który powątpiewał, czy biskup znajdzie czas dla studenta, wręczyłem 
wszystko, co miałem - listy polecające i moją wizytówkę prezesa Akademickiego Klu
bu Jeździeckiego Katowice. Po chwili na schodach pojawił się uśmiechnięty biskup 
w purpurze i zawołał: „Wojtuś, dziecko moje!”.

Jak się okazało, był to przyjaciel moich rodziców, o którym nieraz opowiadali - 
w czasie wojny, w konspiracji „Chrząszcz”. Kiedy rodzice mieszkali jeszcze w Wil
nie, udzielił im ślubu, a całą naszą czwórkę chrzcił. Siostrę w czasie okupacji 
w Wilnie, mnie w Toruniu, a obydwóch braci już na Śląsku, w Rokitnicy niedaleko 
Zbrosławic. Oczywiście pismo wspierające nasze starania zostało sporządzone na
tychmiast i jeszcze tego samego dnia dostarczone do Trzebnicy.

Pewnie od tej wizyty powinienem zacząć, ale który niemowlak pamięta chrzest, 
wodę święconą i księdza, który przyjmował go do wspólnoty chrześcijańskiej?

No i zaczęło się
Siostry boromeuszki wydały nam klucze do chlewików na 

świnie i węgiel, a my wykonaliśmy pierwszą z heroicz
nych prac.

Opróżnialiśmy pomieszczenie z gnoju, błota i resz
tek tynku, żeby przygotować miejsce godne pierwszych 
koni. Dostaliśmy też jeden pokoik w zrujnowanym mły
nie na działalność klubową. Remontował go kto tylko 
mógł w czasie wolnym od studiów lub pracy. Pomagali 
także rodzice. Pamiętam tatę Ani Karbowskiej, jak ma
chał pędzlem, i mojego teścia z heblem w ręku. Jesz
cze tylko umowa dzierżawy zgromadzenia sióstr borome- 
uszek ze Zrzeszeniem Studentów Polskich (Akademicki 
Klub Jeździecki nie miał osobowości prawnej) i nerwowe 
oczekiwanie na konie, które miały nam spaść z nieba - 

Pierwsze konie. 
Fot. Roman Mirek

i wreszcie spadły.
Późną jesienią 1972 roku przyjechał do nas rozentuzjazmowany dyrektor Kuli

kowski, któremu dopiero co zwróciliśmy konie po letniej stanicy w Promnicach. 
W tamtych latach Polska była liczącym się eksporterem koni rzeźnych, ale coraz 
częściej pojawiali się cudzoziemcy chętni do kupowania koni wierzchowych. Podjeż
dżone przez nas w lecie konie zostały sprzedane na jesiennej aukcji za nieocze
kiwanie duże pieniądze - a co najważniejsze, w najlepszej, bo twardej, walucie.



I tak dyrektor Kulikowski po zauważonym w centrali sukcesie finansowym 
wszedł z nami w korzystny układ. My dostawaliśmy pieniądze na zakup 
koni i ich utrzymanie, a dyrektor nasze umiejętności i dzięki nim 
bardzo wówczas pożądany „odpis dewizowy”, czyli część zapłaty w wa
lucie. I właśnie ta część decydowała o atrakcyjności sprzedaży koni 
na eksport, bo w czasach pustych półek i wszechobecnej reglamenta
cji, kartek, talonów i przydziałów każdy, kto miał dewizy, mógł za 
nie kupić wszystko, o czym marzył.

Umowę z siostrami podpisaliśmy z końcem 1972 roku. Minęło trochę 
czasu, zanim chlewiki zmieniliśmy w stajnie. Pierwsze konie na chłop-



skich spędach kupował na przełomie lutego i marca 1973 roku Kazik 
Wańdyga. Był wśród nich niezapomniany Estragon, który, tak jak dziś 
konie szkolone metodami naturalnymi, biegał za Kazikiem po ujeżdżal
ni i skakał wszystko, co pokonał przed nim Kazio.

Na wieść, że „już są”, wybraliśmy się z Luśką do Zbrosławic, ale 
w drodze okazało się, że na świat pcha się nasze pierwsze dziecko, 
zawróciliśmy więc do katowickiego szpitala. Luśka szczęśliwie i szybko 
urodziła, a ja zostałem dumnym ojcem Agnieszki, która po ukochanym 
ślubnym koniu Łucji - Rodanie - musiała zostać Agnieszką Rodeną.

Obowiązek zgłoszenia urzędniczce w urzędzie stanu cywilnego imion 
dziecka do metryki przypadł w udziale mnie. Rozmowa nie była łatwa.

isze ko 
■c 1973 
Roman

1
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Ona: Imiona?
la: Agnieszka, Rodena.
Ona: Agnieszka jest, Rodeny w spisie nie ma...
Ja: Ale to tradycyjne imię w naszej rodzinie... po babci. 
Ona: No tak, ale ja muszę mieć podstawy, jakie to imię? 
Ja: Francuskie. Babcia była Francuzką i pozowała wielkiemu 

rzeźbiarzowi do słynnego „Pocałunku”, chyba słyszała pani 
o Auguście Rodinie? On na cześć babci przyjął taki pseudonim.

Ona: No oczywiście, o nim słyszałam. Dobrze. Pierwsze Agnieszka, 
drugie Rodena.

Opowiadanie bajek - w przyszłości nie tylko dzieciom - oka
zało się przydatną umiejętnością. A nasza Agnieszka Rodena, 
wkrótce po tym, gdy zaczęła chodzić, dotarła do stajni, gdzie 
w koniach rozkochał ją Dziubas, czyli Andrzej Pawłowski.

Agnieszka Rodena Ginko 
na Donie (SK Michałów)



Zaczęła od sierściuchów, a potem pod okiem trenerów Darka Poręby i Andrze
ja Sałackiego przechodziła kolejne szczeble jeździeckiego wtajemniczenia, 
aż do dwukrotnego wicemistrzostwa Polski juniorów w ujeżdżeniu. Syn Kuba 
karierę jeździecką zaczynał od woltyżerki prowadzonej przez dorodną tre- 
nerkę Halinkę (kochali się w niej wtedy wszyscy klubowi macho w wieku od 
ośmiu do dwunastu lat). Porzucił jeździectwo dla tenisa wraz z odejściem 
Halinki Bogackiej do innego klubu.

Frodo, Nazgul 
i Łastoczka kontra 
Sekretarz Generalny PZJ 
Eryk Brabec

Rodena nie była jedynym nietypowym imieniem w naszym ośrodku. W staj
niach, tak jak wcześniej postanowiliśmy, pojawili się bohaterowie „Władcy 
pierścieni” Tolkiena - Złota Jagoda, Nazgul, Tom Bombadil, Frodo. Były też 
zioła i kwiaty: Kminek, Jaskier, Szałwia, Rozchodnik, Stokrotka, Czarny 
Bez, Kardamon, Rumianek, Jałowiec. Nie wszystkie nazwy były powszechnie 
znane, kiedy więc na aukcji w Koźlu po podprowadzeniu do miejsca licytacji 
Łastoczki spiker zaoferował ją jako Łechtaczkę, Sekretarz Generalny PZJ 
o mało nie zszedł na zawał. Sympatyczny Eryk Brabec wciąż straszył odmową 
rejestrowania naszych wychowanków (oficjalnie imię konia powinno zawierać 
elementy imion ogiera i klaczy) i na nic zdawał się argument, że matki i oj
cowie byli NN, czyli nieznani, a konie wierzchowe jakieś imiona muszą mieć.
W ciągu kilku lat do zbrosławickich stajni trafiło kilkaset koni. Kupo

waliśmy je na spędach w Skaryszewie, Kole, Piątku, Złoczewie. Większość 
koni służyła do nauki, te najlepsze kierowaliśmy do treningu sportowego, 
z nadzieją na dobrą sprzedaż na aukcji. Kiedy my - studenci - sprze
daliśmy na jednej z aukcji karego Donalda za trzy tysiące pięćset do
larów (przy średniej cenie sprzedaży - tysiąc), wśród dyrektorów stad 
i stadnin zawrzało. Odpisy dewizowe chcieli mieć wszyscy, bo wszyscy 
marzyli o pozakładaniu do nysek i żuków ekonomicznych silników Diesla, 
o maszynkach elektrycznych do strugania racic i inteligentnych dozow
nikach, które same dopasowują ilość oprysku do prędkości traktora. 
Na spędach zrobiło się ciasno i ceny poszły w górę. Gdy tylko pojawiał się 
ładniejszy koń, zaczynała się regularna licytacja, na której korzystał 



sprzedający. Szybko jednak dyrektorzy wymyślili, że każdy z kupujących będzie 
miał do kolejnego konia prawo pierwokupu. W ten sposób konie nie będą licytowane 
i zamiast chłopów, zarobi skarb państwa, czyli zapanuje socjalistyczna sprawie
dliwość .

Zmowa zadziałała, ceny spadły. Tylko dyrektorzy nie mogli zrozumieć, dlaczego 
kiedy na ring wprowadzają ładniejszego konia, to akurat prawo pierwokupu przypada 
„studentom”. Nigdy nie zauważyli, że ja stoję z kupującymi, a ze sprzedającymi 
kolejną flaszkę opróżnia Zbyszek Jawor, z którym jeździłem na spędy. I to on przesta
wia konie w kolejce tak, żeby najlepsze trafiały pod młotek wtedy, kiedy prawo 
pierwokupu przypadało mnie.

Krzysztof Malec
0 kupnie dobrego konia decydowała wiedza i umiejętność dogadania się z właści- 1 «oltyżer Bimber 

cielem. Ale trafiały się też pudła lub wygrany los na loterii. Z chłopskiej ho
dowli nie eliminowano koni złośliwych i kiepskiej jakości tak rygorystycznie jak 
z hodowli państwowej, dopiero w stajni okazywało się więc, że chwytający za serce 
wierzchowiec to złośliwa bestia.

Do owianych czarną legendą zbrosławickich koni należał miłośnik damskich pier
si, urodziwy kasztanek Czarny Bez. Nie wiem, czy ktoś liczył, do ilu pań się 
dobierał. Najpierw wzbudzał zaufanie, zachowując się potulnie jak baranek, by 
w chwili, gdy ofiara traciła czujność, zaatakować zębami jej biust - błyskawicznie 
jak kobra i bardzo boleśnie. Pewnie zyskałby image maniaka seksualnego, gdyby



w końcu nie odgryzł brwi naszemu koledze Andrzejkowi, a potem nie zmiażdżył 
zegarka razem z nadgarstkiem masztalerza Pietrasza. Czym prędzej wystawiony 
na sprzedaż, nie został nawet po niej załadowany do koniowozu, tak boleśnie 
pogryzł Fina. W końcu kupił go znany włoski handlarz Simonacci, z którym 
podobno się zaakceptowali - na kolejnych aukcjach Włoch opowiadał nam, jak 
wspaniałe życie Czarny Bez wiedzie w ogródku. Znając kulinarne upodobania 
Włochów, podejrzewam, że ten ogródek mógł sąsiadować z restauracją. Tak 
przecież skończył nawet słynny Pikador Królikiewicza, który trafił do Ita
lii, by szczęśliwie i długo żyć, ale po śmierci opiekunki zjedli go włoscy 
stajenni.

Czabaraszkę kupiliśmy jako łagodną, dorodną karą klacz (miała ponad 170 cm 
w kłębie). Wyglądała jak rycerski koń. Podczas pierwszego czyszczenia Aśka 
Kotowska (Asica) trafiła na niewidoczny przy kupnie drut kolczasty, którym 
skręcona była nasada ogona. Drut działał jak dutka. Po jego wyjęciu klacz 
ganiała ludzi zębami w stronę zadu, żeby tam ich skutecznie kopnąć. Nie
stety drut spowodował zgorzel i po paru dniach Czabaraszka padła, a sekcja 
pokazała, że była źrebna. Szkoda jej i szkoda źrebaka.

W porównaniu z tymi naprawdę groźnymi końmi nie robiły wrażenia te, które 
podszczypywały czy przyciskały do przedzielnika - a tak wyglądały próby 
uzyskania dominacji w wykonaniu Nazgula, Kardamona czy Złotej jagody. 
Nic więc dziwnego, że dla instruktorów przydzielających konie równie ważna

pod siodłem, była wiedza o jego „możliwo-jak opinia o zachowaniu konia 
ściach” w stajni.

Wśród kupowanych koni zdarzały się perły 
- utalentowane, urodziwe, z wyrazistymi 
charakterami, odważne i mądre albo po pros
tu kochane. Pamiętane na zawsze, jak siwy 
Kminek - ulubieniec początkujących, pewnie 
ze względu na niebywały spokój i toleran
cję. Kiedy był starszy i cierpiał na reu
matyzm, wysłaliśmy go kolegom z toruń
skiego klubu i jeszcze przez kilka lat 
dzielnie służył. Suche lasy i piaszczyste 
dukty były dla niego jak balsam. Do naj
bardziej przydatnych koni należały Bimber 
i Frodo. Przed południem udeptywały prze
znaczony do sprzedaży obornik (żeby nie wy
sychał), a popołudniami zmieniały się w ko
nie do woltyżerki.

No i sierściuchy.

Bimber i, jak ustaliliśmy po daktyloskopii, 
szczęśliwy instruktor Leszek Tarski





__________________

Przyszły do nas w latach osiemdziesiątych, kiedy stać nas już było 
na kupowanie koni w stadninach. Były wynikiem eksperymentu hodow
lanego Kazimierza Bobika z Nowielic - krzyżówką prymitywnego, 
wytrzymałego fiorda i szlachetnego araba. Miba, Banał, Dyskobolka, 
Sobór, Tobór i Wybór - małe, bułane, szczeciniaste, bez wyraźnego 
typu, w różnym stopniu podobne do taty albo mamy, ale wszystkie 
temperamentne. Po prostu sierściuchy.

Szybko okazało się, że są nie tylko dzielne, ale i tanie w utrzy
maniu. Zjadały wszystko: i ściółkę, i miotły. Chodziły - z krótkimi 
przerwami na pastwisko - nawet po sześć jazd dziennie i do ostatniej 
z nich zachowywały wigor, a rano w boksie był tylko czysty nawóz, 
bo cała słoma znikała. Wprowadziły do jazd konnych wiele urozma
icenia, stały się tematem niejednej opowieści, a nawet wiersza:

sierściuchów z SK Nowielice 
Szeryf Marek Brożynski i czw
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Na ujeżdżalni siersciuchów szereg, 
w środku instruktor ostrzy siekierę. 
A na sierściuchach siedzą studenci 
i dobrze wiedzą, że coś się święci. 
Uch - jak gorąco!
Puff - jak gorąco! 
Uch - jak gorąco!
Stoją i myślą, myślą i stoją, 
jedne się cieszą, a inne boją.
Stoją i myślą, i nie są w błędzie... 
Bo dobrze wiedzą, co zaraz będzie. 
Uch - jak gorąco!
Puff - jak gorąco! 
Uch - jak gorąco!
Studentów do nich podoczepiali, 
wcześniej tłumacząc, by sie nie bali.
Na Mibie siedzi panna Agnieszka, 
co w Zbrosławicach na stałe mieszka. 
A na Wyborze pręży się Jurek
- ten od „ogórek, kiełbasa, sznurek”. 
Pod grubą Kaśką plecy prostuje 
Sobór, co wiosnę już chyba czuje.
Jest jeszcze Tobór i Dyskobolka, 
ta, co ostatnio kopnęła Bolka.
Stoi i stoi, i ciężko dyszy 
na ujeżdżalni w złowrogiej ciszy...

Uch - jak gorąco! 
Puff - jak gorąco! 
Uch - jak gorąco! 
Nagle gwizd, 
nagle świst, 
sierściuch w ruch, 
student - buch.
Najpierw powoli, a już w chwilę potem 
wszyscy na piasek polecą z łomotem. 
I walą się, walą jak ci w trzecim domku, 
nieprawdaż, Basiu, Jurku i Tomku? 
I walą się, walą i lecą w trociny 
chłopaki - junaki i śliczne dziewczyny. 
A sierście wciąż pędzą i pędzą na wprost 
po piachu, trocinach, asfalcie na most. 
A z mostu do stajni, do boksu, do siebie, 
bo tam ci, Banale, już będzie jak w niebie. 
A skądże to, jakże to, czemu tak gna? 
A co to to, co to to, co to tak pcha?
Że pędzi, że wali, że bucha - buch, buch? 
To pora obroku wprawiła je w ruch.
To owies i siano, i woda, i boks 
w ruch małe koniki wprawiła jak koks. 
To owies i woda, i słoma, i sianko, 
i spokój, i cisza, i spanko, i sranko. 
To tak, to to tak, to to tak.

Andrzej Pawłowski, Mirek ^U^zalkoholowym piwie. 
Wojciech Ginko, byc może przy



Jednym z najdłużej działających 
wachmistrzów był Adam Kopiński

Wachty i wachmistrze
Zanim jednak pojawiły się pierwsze konie, opracowaliśmy system dyżurów w stajniach, 

czyli wacht. Przez pierwsze lata nie mieliśmy pieniędzy na żadnego pracownika, 
nikomu nie przyszło też do głowy, że ośrodek aż tak się rozwinie. Na początek 
więc ustaliliśmy, że studenci jeżdżą w zamian za pracę. Kiedy były już konie, 
mianowaliśmy trzydziestu najbardziej doświadczonych jeźdźców na wachmistrzów. 
Każdy z nich miał dyżur tego samego dnia każdego miesiąca. Przyjeżdżali po po
łudniu albo wieczorem, robili wszystko, co było do zrobienia przy koniach, sko
ro świt jechali w teren albo ćwiczyli na ujeżdżalni, potem wracali na zajęcia. 
Od tego, czy wachmistrz był fajny i prowadził dobre jazdy, zależała liczba pomoc
ników (wachtyrzy), którzy chcieli z nim pracować. Rekordziści mieli ich po kil
kunastu. Wachty stały się świetnym sposobem na integrację doświadczonych jeźdź
ców z początkującymi. Trzeba było nauczyć młodszych solidnej opieki nad końmi 
- czyszczenia, pojenia, karmienia i wzywania lekarza weterynarii wtedy, kiedy 
rzeczywiście trzeba było, a nie kiedy koń spał na boku z półprzymkniętymi oczami 
i chrapał. Podczas wacht powstawały też dzieła literackie, muzyczne i plastyczne. 
Każdy z wachmistrzów miał obowiązek wpisu do „Dziennika wacht” (szybko nazwane
go nocnikiem wacht). Dzięki temu przetrwała pamięć o wielu wydarzeniach. Naj
zdolniejsi z wachtyrzy byli awansowani na wachmistrzów i tworzyli swoje wachty, 
ale do dziś pamiętają, u kogo zaczynali swoją przygodę.

36
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Jednym z najdłużej działających wachmistrzów 
był Adam Kopiński. Innym rekordzistą był Genek 
Cofała. 0 zwolnienie z tego obowiązku poprosił 
dopiero wtedy, kiedy po nocnym dyżurze w stajni 
przy koniu cierpiącym z powodu kolki zasnął na 
sesji rady miejskiej, a był wówczas wiceprezyden
tem Katowic. Liczne były wachty trzech przyjaciół: 
Mirka Majkuta, Irka Glensczyka i Tadeusza Ziętka 
vel Heńka czy Zbyszka Lyszczyny vel Zbyluta.

W ciągu dnia kozielska kadra instruktorska 
prowadziła jazdy i kierowała wszystkimi zajęciami 
w stajniach. Po jakimś czasie zaczęły pojawiać 
się dochody umożliwiające zatrudnianie pracowni
ków, ale noce zawsze należały do wacht.

Prezentujemy poniżej 
ludzi. Prosili, aby nie p. 
charakter odbioru poezji nrzcz 

dziwimy.

Tango tango pijane, 
ściany roztańczone 
a v/ środku komin fofctcpian szczerzący zębj 
óółtc od nikotyny zachrypnięte dźwięki 
obijają się o ściany 
gorące cielska 
porwane tangiem i te żółte zęby fortepianu 
i te ż^łte zęby fortepj.anu 
wykrzywione ironicznie 
patrzące z pogardą 
juk trzeźwy

,żcj 2 witrsze głęboko zr.kon.spi_■ .nemaj -:wójki młodych 
•»daweń nazwisk. Biorąc pod uwagę zróżnicowany 

ogół przebywający w 7-Tl woale się nic

XXX.
kiedy będę źd< »łern trawy 
a czas obszarem 
wyrosnę na tym mi 
gdzie moje życie 
na maleńkim spłachetku 
pod tabliczką;nio deptać trawników1.
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/Młyn/ Wstęp po 250 zł. od osoby-2. Od 24-I.-15.il- .'przerwa semestralna/ można przyleźdżac do klubu 
na jazdy. Spanie' ża darmo. Obowiązkowe prace w stajni.

3. A oto i najnowszy okład Zarządu Federacji Akademickich Klubów Je' 

dzieckjch /po połączeniu Klubów/.
V Krzysztof Solanc ■ P

Marek Bcdnarok 
Tadeusz Ziente'.-. 
Tadei’sz Garżel 
Gosia Tomaszewska 
Lidie Zimny 
Jon Gil
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■ Prezes Federacji• Prezes AKJ nrzy Uniwersytecie $1. 
Prezes SKJ przy Akademii Ekonomicz. 
Prezes SKJ przy Akademii Medycznej

• skarbnik
• Szef propagandy Szof Rady wachmistrzów

- Informujemy uprzejmie, że legitymacje do klubu wielbicielek Zygi 
¡iandrelli nic będą już w tym roku wydawąnc. Miejcie litość koleżr,-ai.

- KrzyaŁe* Skorupski,państwowy instruktor jazdy konnej, doktor wetery
narii oraz Dyroktor ZTK-Zbrooćawico postanowił przypiąć jeszcze jeden 
liść do wieńca swej chwały i zakłada kabaret rozrywkowo-widowiskowy. 
Bo współpracy nie zaprosił jedynie: Pindla, Staszka Szczechowskiego
i małego Jarka Nowaka. Tak więo grozi nam premiera. Sprawą spodzi cwa
nych bmw i owacji zajął się nasz Marek Broniuszy. Ma’być taniec 

Zośki Tumy i śpiew Iwony Broniuszowc j.- Na pytanie Ryśka Matlęgi czy jest chleb lub coś do Chleba pan XhJtKX'h 

Zbyszek tylko się zaśmiał.- Jak donoszą, Prczosi klubowi liczą nr to. iż na zakończenie swych 
kadencji spotKa ich jakieś nieoczekiwane powołanie do wojska i 
uchroni od mordobicia, Właśnie wtedy wróci z wojska Rysiek, ha, ha.
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Paragraf czwarty
Hipokryzją byłoby nie napisać w tym miejscu o napojach energetycznych. Ich nad

używanie miał eliminować słynny § 4 regulaminu klubowego, zgodnie z którym delik
went przebywający na terenie ośrodka w „stanie wskazującym na spożycie alkoholu” 
był zawieszany w jazdach na okres wprost proporcjonalny do stopnia upojenia. 
Zbiorowy rozsądek pozwalał tę granicę wyraźnie wyznaczać. Ale zdarzało się i tak, 
że nietrzeźwy delikwent wstawał od ogniska, zawieszał się na tydzień w jazdach, 
po czym wyciągał piersiówkę i zapraszał do „samozawieszania się” innych.

lednym z regularnie karanych na podstawie § 4 był miłośnik koni, a potem koniuszy 
Romek Welz. W większości przypadków był pozbawiany jazd przez własną żonę Tyśkę, 
która wykorzystywała każdą okazję, żeby zwalczać jego alkoholowe skłonności. 
Romek i Tyśka zaczęli u nas jeździć, kiedy on był jeszcze inżynierem do spraw tą
pań w kopalni „Rozbark”, a ona była żoną górnika, marzącą o tym, żeby nie tąpnęło. 
Ale że z wykształcenia Tyśka była zootechnikiem, zaczęła odpowiadać u nas za 
jakość paszy. Dostawcy robili, co mogli, żeby przyjechać w jak najmniej spo
dziewanym momencie, ale Tyśka miała chyba szósty zmysł, bo wyrastała spod ziemi 
(dojeżdżając z odległego o 15 km Bytomia), wyłapywała stęchły owies, zleżałe sia
no albo ukryty na dnie przyczepy krawężnik zwiększający masę dostawy. Na repry
mendę Tysi dostawcy mieli w pogotowiu odpowiedź: „A widziała pani kiedyś grabie, 
co by grabiły od siebie?”.

Tysia dbała i o nas, wykorzystując zapamiętane za młodu na Wschodzie przepisy. 
Takich ruskich pierogów, jakie robiła, nie jedliśmy nigdy i zawsze było ich za mało.

Zaraz po przejściu na emeryturę Romek został koniuszym i instruktorem. Kiedyś 
prowadził rajd konny po zakrapianym alkoholem ognisku i rozbił się tak skutecznie, 
że wylądował w szpitalu. Odwiedziliśmy go i podrzuciliśmy mu świeże wydanie 
„Skoków przez przeszkody” AnthonyJego Paalmana. Niestety w trakcie karambolu 
Roman stracił okulary. Po powrocie ze szpitala poprosiliśmy Tyśkę, żeby mu zawiozła 
nowe, ale usłyszeliśmy kategoryczną odpowiedź: „On nie ma czytać. Ma leżeć i myśleć, 
co zrobił!”. Prawdziwa żona prawdziwego górnika.



Maniuś Bronowicz 
Zbyszek Kwiecień 
Marysia Komędera 
Zofia Koehler, 
Grażyna Kras, 
Ola Fichna, 
Tysia Welz, 
Ewa Czakańska, 
Basia Turek 
i Ula Pułka

Młody Ginc i Maleta tuż przed zawieszeniem 
za łamanie §4 regulaminu ośrodka



Naj
więcej 

koni sprze
dawaliśmy w la
tach 1973-1977. Szły 
do Włoch, Niemiec, krajów 
skandynawskich, Szwajcarii 
a nawet do Brazylii i Libii.
Mieliśmy już dobrą markę i stałych 
odbiorców, jednak konieczność sprzedaży 
najlepszych koni uniemożliwiała nam rozwój 
w sporcie. Musieliśmy znaleźć inne źródła finansowania 
marzeń o startach w zawodach.
Niespodziewanie pojawiła się nadzieja - ważny telefon od ważnego 
klubowicza, Genka Cofały.
- Słuchaj, stary. Dowiedziałem się, że w Warszawie powstaje milicja 
konna. Myślę, że nasi śląscy towarzysze też będą chcieli taką założyć. 
Może klub zarobiłby wreszcie na konie sportowe?

- OK - mówię - z kim i gdzie mam rozmawiać?
- Umówię cię - kończy Eugeniusz.
Kilka dni potem staję przed obliczem generała Benedykta Cadera. Siedzi za biur 
kiem-amboną, o pół metra wyżej niż ja, i patrzy z góry na mnie, nędznego robaka. 
Jego spojrzenie mówi „Mogę z tobą, Ginko, zrobić, co zechcę”. W dodatku mówiąc 
do mnie, używa mikrofonu i wzmacniacza, chociaż jesteśmy w 
dwóch.

gabinecie tylko we

Taka generalska ambona ze wzmacniaczem to fajny wynalazek. Ma sprawić, żebym 
czuł się zaszczycony tym, że trafiłem przed oblicze, i okazywał należny szacunek. 
Żartów nie będzie. Jak takiego przekonać, że dostawcą koni dla powstającej for
macji (za dobre pieniądze, oczywiście) powinien być nasz zbrosławicki ośrodek? 
- No, to co tam macie? - mówi przez głośnik generał.
Przełykam więc ślinę i zaczynam:
- Słyszałem, panie generale, że jest decyzja, że w Warszawie... a jak w Warszawie, 
to na Śląsku na pewno... nawet pomyślałem, że może na Śląsku wcześniej ta konna 
milicja... a my i szkolenia, i dobry kowal, i nie za daleko od Katowic.
- Tak - mówi z ambony nade mną niebieski generał - u nas też milicja konna będzie, 
już to z towarzyszem Grudniem ustaliliśmy. Będziemy szkolić, będziemy kupować 
i siodełka, i koniki. A jakie wy te koniki macie?
- Doskonałe, panie generale - odpowiadam. - Ujeżdżone, niczego się nie boją, 
skaczą w ogień.
• Takich, jakich my potrzebujemy, to na pewno nie macie.



- Ależ mamy, panie generale. Mamy ponad siedemdziesiąt koni w stajniach, 
coś się wybierze.
- Bo my, wiecie, potrzebujemy samych czarnych, żeby się na Śląsku zbytnio 
nie brudziły, bo kto to, kurwa, będzie czyścił?

I generał uśmiecha się tak przyjacielsko, że gdyby nie odległa ambona, to 
klepnąłbym go w plecy. Od razu robi się cieplej, ambona mniejsza, generał to 
fajny gość. Co taka jedna przyjazna „kurwa” potrafi zdziałać!

- My akurat - mówię, z największym trudem powstrzymując wybuch śmiechu - mamy 
w Zbrosławicach same czarne. - I teraz ja, kurwa, myślę nerwowo, na jakim 
spędzie i kiedy my te karę ze Zbyszkiem kupimy... a kiedy zajeździmy?
- Bo tak jak wy, my też na Śląsku jesteśmy i też nie chce nam się ich w kółko 
czyścić. Ale ile to tych karych, to znaczy czarnych, potrzeba? - dodaję.
- Bo jakby to na przykład miało być dwadzieścia, to tak naprawdę potrzeba 
kilka więcej. - I głośno liczę:
- Coś zakuleje, coś się zapopręży, coś będzie miało kolkę - no, to ze dwadzieś
cia pięć trzeba by szykować, co?
- Już wy się nie bójcie - mówi głos z głośnika - jak dwadzieścia ma być 
w służbie, to dwadzieścia wystarczy. U nas chorować nie będą.

W jakiś czas potem, szczęśliwy, że do transakcji nie doszło, słyszę, że do 
Racotu zwrócili jednego milicyjnego konia z adnotacją: „Koń jest krnąbrny, 
zrzucił funkcjonariusza na służbie”.



05
ru Wkrótce potem zarząd PZJ wpadł na pomysł, który 

w dodatku zrealizował. Załatwił pieniądze dla 
klubów - nisko oprocentowany kredyt bez wyraź
nego terminu spłaty. Marzenie. Środki miały być 
wykorzystane na rozwijanie sportu - czyli kupno 
dobrych koni. Skorzystaliśmy z tego.

Dzięki pomocy PZJ trafiło do nas kilkanaście 
dobrych koni. Wśród najlepszych skoczków był 
Jaskier. Zasłynął tym, że na Akademickich Mi
strzostwach Europy w Olsztynie (na koniach loso
wanych) zostawił na pierwszej przeszkodzie Niem
ca, a następnie, rozglądając się, wybierał w dob
rej kolejności następne przeszkody i samodziel
nie skończył parkur, za co otrzymał rzęsiste 
brawa i specjalną nagrodę jury. Na co dzień star
tował na nim Jasiu Nowak.

Dyngusa lubiliśmy za serce do wszystkiego, o co 
prosił go jeździec, a ceniliśmy za talent do 
potężnych skoków. Był ulubionym koniem Sylwii 
Niemiec. Gdy miał dziewięć lat, potrafił pokonać 
pojedynczą stacjonatę ustawioną na wysokości 190 cm.

Piękny kalibrowy Donald skakał doskonale 
i pewnie - nic więc dziwnego, że zabłysnął dosko
nałą wtedy ceną na aukcji.

Silny ślązak Werdykt wprowadził juniora Manfre
da Słodczyka na sportowe wyżyny. Do dziś Manek 
pamięta trudny cross w Jaroszówce (do którego 
przygotowywał go Krzysztof Skorupski) przeje
chany na czysto - niestety we właściwym dla tej 
rasy czasie. Potężny Werdykt nie lubił pośpiechu, 
ale miał duże możliwości. Pod Markiem Godziną 
wygrał akademickie mistrzostwa Polski w skokach 
i w ujeżdżeniu. Ten odważny koń najwięcej nauczył 
się pod Romkiem Wilkiem (naszym sportowcem, kie
rowcą koniowozów i doskonałym prezenterem koni 
na aukcjach). To Romek wyciągnął Werdykta z jazd 
rekreacyjnych i przygotował do sportu.

Była jeszcze piękna, odważna i skoczna Malwa, 
najczęściej prezentowana przez Sylwię Niemiec, 
Anię Karwowską albo Marysię Komęderę. Wszystkie po 
nieznanych rodzicach, czyli NN - ale w ich przy
padku oznaczało to „Nierodowodowe Niezawodne”.



W ujeżdżeniu wyróżniały się Agresor ze stadniny w Udorzu, Haszysz z Walewic, 
Pad, Manewr, Piłka i Obiekt, ale konkursy chodziły także inne.

Jednym z najbardziej utytułowanych reprezentantów Zbrosławic był Mirek Majkut. 
W latach 1981, 1982, 1983 dwa razy indywidualnie i trzy razy zespołowo stawał na 
pudle akademickich mistrzostw Polski w jeździectwie. Wraz z nim startowali Anna 
Małecka, Basia Paździora, Krzysztof Solana, Marek Brożyński, Jurek Skrzypczyk, 
Janusz Wierzchosławski i Krystian Zięba. Dla Mirka pamiętne pozostanie drugie 
miejsce w Olsztynie, które zajął (wieść niesie, że po ciężkiej nocy) przy dwóch 
pomyłkach na dobrze przygotowanym Agresorze. Jego trener, Marek Roszczynialski, 
wściekłość z powodu głupio przegranego złota wyładował na własnym kapeluszu, 
wdeptując go w ziemię. Na szczęście był także wygrany kur (dowolny program ujeż
dżenia z dowolną muzyką), w którym Mirek pokazał maksimum możliwości - i konia, 
i swoich.

Pełne pochodzenie, wspaniały charakter, niebywały talent i waleczne serce skoczka 
miał malutki walewicki Malgasz liczący zaledwie 154 cm, kupiony w pakiecie z Jaro
sławcem i Atestem. Szkoda było jego wielkiego talentu, bo wystarczająco dobrego 
juniora dla tak doskonałego konia nie mieliśmy. Pomimo licznych protestów kocha
jących go amazonek (Ulka i moja żona pewnie do dziś mi nie wybaczyły) zaproponowa
łem go Jaroszówce, gdzie trenerem skoków i WKKW był utytułowany sportowiec Andrzej 
Sałacki. Wierzyłem, że tam będzie miał szansę na rozwój, i nie myliłem się. Kiedy 
zobaczył go dyrektor stadniny, kazał „kurdupla” zwrócić, ale w końcu dał się An
drzejowi przekonać, że warto go zostawić. Wkrótce potem Malgasz pod Krzysiem Bort- 
ką zdobył mistrzostwo Polski juniorów 
w WKKW i trafił do kadry narodowej. 
Jego największym sukcesem było piąte 
miejsce na mistrzostwach Europy ju
niorów, także w WKKW.

Najlepiej ujeżdżonym i najbardziej 
pechowym koniem był folblut 
(kupiony z Kwidzyna). Wkrótce 
graniu pod Zbyszkiem Jaworem 
mickich mistrzostw Polski w 
dżeniu na nocnej jeździe w terenie 
nadział się piersią na ostry ster
czący korzeń wywróconego pnia, który 
wbił mu się prosto w serce.

To tylko kilka koni, które się pa
mięta. Każdy z nas ma opowieści o swo
ich ulubieńcach. Luśka o Rozchodniku, 
Malgaszu i Donie, Agnieszka o Soborze 
i Pasażu, ja o Maderze i wszystkich 
końskich łobuzach.

Namir
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Pułka niestety 
nie na Malgaszu
Roman Mirek

Agnieszka Ginko 
i Tomasz Kowalski

las Nowak, Manek Słodczyk i Mundek Pośpiech



Pieniądze
Pierwsze dochody pozwalające na zatrudnienie pracowników pojawiły się, 

kiedy podpisaliśmy umowę na zajęcia z hipoterapii dla pacjentów Górni
czego Centrum Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej w Reptach koło Tar
nowskich Gór. Jeździliśmy tam w kilka spokojnych koni (przez pola i lasy 
była to dobra godzina jazdy), potem na rozluźnionych jazdą w terenie 
wierzchowcach prowadziliśmy rehabilitację osób po amputacjach kończyn - 
hipoterapia ułatwiała im znalezienie nowej równowagi i odbudowanie wiary 
w siebie. Zajęcia prowadziła nasza klubowa koleżanka Ania Miklewska, 
która pracowała w Reptach. Trwały ładnych kilka lat - do zmiany dyrekcji. 
Nowy dyrektor uznał, że jazda konna jest zbyt niebezpieczna, choć nie zdarzył 
nam się żaden wypadek ani nawet upadek z konia.

W dalszym ciągu sprzedawaliśmy konie na aukcjach, ale już nie tak często 
i nie te najlepsze sportowe. Konie sprawdzone, zdolne cierpliwie znosić 
początkujących sprzedawaliśmy innym klubom akademickim. Zarabialiśmy 
też na regulacji rzeczki Dramy, przepływającej przez teren klubu, przy 
okazji meliorując hipodrom i ujeżdżalnię. To wszystko było finansowane 
z pieniędzy na ochronę środowiska dzięki Wojciechowi Szczepańskiemu 
- dysponentowi tych środków, który odwiedził kiedyś nasz ośrodek, docenił 
to, co zrobiliśmy, i to, że na wszystko zarabiamy sami. Dzięki rozbudowywa
niu bazy transportowej wynajmowaliśmy specjalistyczne samochody, traktory 
i koparki do różnych prac. Załatwianie takich zleceń wymagało niemałej 
siły przekonywania.

Najlepszym źródłem finansowania naszej działalności stały się jednak 
zajęcia fakultatywne z jazdy konnej dla studentów, prowadzone w ramach
kierunku wychowanie fizyczne. Najpierw dla Uniwersytetu Śląskiego (gdzie 

na rzecz ich wprowadzenia lobbował już 
wtedy nie student prawa, ale szef Dzia
łu Nauki Krzysztof Sędzimir), a potem 
na kolejnych śląskich uczelniach.

I tak przez dekadę uczelniane auto
busy przywoziły do nas ponad setkę stu
dentów tygodniowo. Grupa instruktorów 
pod dowództwem Andrzeja Pawłowskiego 
uczyła ich jazdy konnej i woltyżerki. 
W ślad za nami zorganizowano takie same 
zajęcia w ośrodku Politechniki Śląskiej 
w Trachach.



Andrzej Pawłowski. 
Fot. Roman Mirek

Andrzej Pawłowski 
vel Dziubas
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laureatem konkursów li- 
Edwarda Stachury, który 
od tamtej pory utrzymy-

To, że konie fascynowały setki adeptów jeździec
twa, było przede wszystkim zasługą Andrzeja 
Pawłowskiego - koniuszego, instruktora, poety, eru- 
dyty, człowieka, którego nie można było nie lubić. 
Był jednym z pierwszych szeryfów rajdów konnych 
po krainach jezior na północy Polski i stanic 
(Krzywy Kołek, Strzeszyn). Świetnie pisał. Jego 
ulotki reklamujące jazdę konną wzbudzały entu
zjazm, tworzył fantastyczne polskie teksty piose
nek (np. do „House of the Rising Sun" The Animals) 
nie mówiąc o poezji. Był 
terackich i przyjacielem 
trafił na rajd Andrzeja i 
wali serdeczny kontakt.

To dla niego młodzi ludzie tak tłumnie przy
jeżdżali na konie, a dzieciaki po wakacjach pisa
ły listy do sierściuchów. Był także doskonałym 
krytykiem i recenzentem, który wspomagał mnie 
w pisaniu. Na zawsze zapamiętam jedną z jego zło
tych rad: „Czytelnik to nie idiota i należy mu 
pozwolić domyślić się czegoś, co niekoniecznie 
autor musi wyjaśnić do końca".

Andrzej był specjalistą od rozkochiwania ama
zonek w koniach. Ze zwykłego karmienia potrafił 
zrobić rytuał. Mówił: „Nazgulowi sypnij dwie miar
ki z cukrem, a Kminkowi posól i dodaj siemienia, 
tej - daj pomoczone i pomieszane w lewo, a tamtemu 
- suche bez mieszania". To wszystko było wielką 
sympatyczną bajką, ale ta bajka wywoływała wypie
ki na policzkach i rodziła miłość, która na zawsze 
zostawała w sercach.

I 47 })



No i wspaniale prowadził jazdy, podczas których budował u podopiecznych pewność 
siebie i tolerancję dla słabszych, lak wielu instruktorów miał swoje ulubione 
powiedzonka; ludzi na wlokących się koniach pytał, czy karmili je luminalem, 
a potem odsyłał do klubu szachowego (bo tam też są konie). Lubił dzieci. Kiedy miał 
już trójkę, żartował, że tej z amazonek, która pierwsza urodzi czwarte dziecko, 
pomoże z piątym. Nic dziwnego, że kiedy jego żona Grażyna urodziła mu czwarte, 
tak się tym zobowiązaniem przejął, że skończyło się na szóstce.

Pamiętam przygotowania w Koźlu do mojej pierwszej w życiu jazdy. Każdy coś mi 
radził: „Pamiętaj o palcach do konia, niskiej pięcie, tu trzymaj kolano, a tu ręce, 
wsiadaj tą nogą po tym strzemieniu, ale stań przodem do tyłu", a on czekał, aż po
mysły im się wyczerpią, i zaproponował najważniejsze: „Jeśli chcesz przeżyć jazdę 
z punktu A do punktu B, to pozwól, że podciągnę ci popręg".

No i udało się, przeżyłem. Zrewanżowałem mu się kilka lat później w zbrosła- 
wickich kamieniołomach, gdzie sprawdzaliśmy, pod jaką stromiznę można podjechać. 
Jechałem pierwszy i kiedy zacząłem odpadać od ściany razem z koniem i spadać 
prosto na Andrzeja, pomyślałem: „Och, Aniele Boży, stróżu mój. Pomóż, proszę! 
On ma tyle dzieci". Pomógł i przeleciałem obok.

Master Andrzej Pawłowski 
i lis Rysiek Tański. 

Fot. Roman Mirek

Andrzej z żoną Grażyną



Szkolenie 
instruktorów

Szybko stało się jasnej że przy dużej liczbie 
młodych ludzi, którzy marzą o koniach, musimy 
zadbać o kadrę. Grupa instruktorów sportu, 
jeszcze z czasów kozielskich, była niewielka 
i nie dawała rady. Zaczęliśmy więc uczyć tego, 
co sami umieliśmy, w cyklu wykładów pod nazwą 
„Akademia Jeździecka”. Pomocami dydaktycznymi 
były slajdy z rysunkami wykonanymi przez mo
jego tatę - profesora chirurgii, rzeźbiarza 
i karykaturzystę - a także zdjęcia Zbyszka 
lawora i Luśki zrobione jeszcze w Koźlu, poka
zujące fazy siodłania, dosiadania i jazdy kon
nej w różnych chodach. Nie było wtedy na rynku 
wydawniczym niczego, co można było pokazać na 
wykładach marzącej o koniach młodzieży. Zero 
filmów, zero książek, zero internetu.

Do teorii dochodziła praktyka, czyli pro
wadzenie treningów pod naszym okiem. W ten 
sposób zaawansowani w jazdach członkowie klu
bu wspomagali nas, przygotowując się do uzy
skania patentów instruktora sportu. Entuzja
stów jazdy konnej przybywało tak szybko, że 
szkolenie instruktorów należało zmodyfikować. 
Doszliśmy do wniosku, że obok certyfikatu 
instruktora sportu musi być drugi certyfikat 
- instruktora rekreacji, czyli kogoś, kto zna 
doskonale obsługę nie zawsze potulnych koni, 
potrafi jeździć na tyle dobrze, żeby nauczyć 
jazdy we wszystkich chodach, poprowadzić jazdę 
w terenie czy rajd konny. Trudna umiejętność 
skoków, która stanowiła przepustkę na kurs 
instruktora sportu, jako egzamin wstępny eli
minowałaby większość chętnych. W przypadku 
kursu instruktora rekreacji można było z tego 
elementu zrezygnować.



Napisaliśmy program nowego szkolenia i wobec braku zainteresowania nim Polskie
go Związku Jeździeckiego trafiliśmy do Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, 
które zdecydowało się firmować ten pomysł razem z katowicką Akademią Wychowania 
Fizycznego.

No i ruszyły pierwsze kursy instruktorów rekreacji. Na egzaminach końcowych 
poprzeczka została ustawiona wysoko. Zdarzały się więc poprawki z teorii (po paru 
dniach) i z jazdy konnej (po kilku miesiącach od oblania egzaminu). Zajęcia 
z teorii i praktyki prowadzili znani trenerzy - Marek Roszczynialski, Andrzej 
Orłoś, Marek Małecki. Stopniowo ten zespół uzupełniło kilkoro z nas - najstar
szych stażem instruktorów sportu. Na pierwsze kursy prowadzone w Zbrosławicach 
przyjeżdżali chętni z klubów akademickich z całej Polski, bo tak jak i u nas, 
brakowało w nich instruktorów. Wśród przyjeżdżających byli ci, którzy później 
życie zawodowe związali z końmi, jak Kasia i Wacek Bącalowie, Ewa Brodecka, Rysiek 
Olesiewicz, Włodek Uchwat, Jurek Sawka oraz artyści plastycy o międzynarodowej 
renomie, jak Bogdan Lustyk, Staszek Chomiczewski czy Andrzej Pityński. To wtedy 
Zbrosławice zaczęły być marką rozpoznawaną w jeździeckiej Polsce.

Po latach przybyło organizatorów kursów (bo na nich kluby zarabiały), ale ilość
nie zawsze przechodziła w jakość.

Akademia Jeździecka 
(Łucja Ginko - 
- dosiad na zjeździe)
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Akademia Jeździecka
(Zbyszek Jawor - lekki dosiad remontowy)
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Za granicę... i polskie 
przypadki Szwedów

To także dzięki kursom nawiązywano nowe znajomości i przyjaźniej tworzyło 
się coraz liczniejsze środowisko klubów akademickich i rozwijała się współpraca 
- liczne rajdy konne dla studentów z całej Polski (ich pierwszym organizatorem 
w latach sześćdziesiątych był AKJ Wrocław)j wczasy w siodle w wielu ośrodkach, 
akademickie mistrzostwa Polski w jeździectwie, do organizowania których chętnych 
nie brakowało (Warszawa, Olsztyn, Poznań, Lublin). Przy pomocy almaturowskiej 
Rady do spraw Jeździectwa, stworzonej przez Krzysztofa Skorupskiego, poznawa
liśmy koniarzy z zagranicy - studentów z Niemiec, Francji, Austrii, Szwecji, 
a nawet z Kanady - tworząc podwaliny pod międzynarodowe kontakty, tak potrzeb
ne, żeby osoby działające w klubach akademickich dostały kopa do podejmowania 
nowych wyzwań.

Wkrótce zaczęły się wyjazdy na praktyki w doskonałych miejscach (Lipica, 
Warendorf) i na międzynarodowe mistrzostwa studenckie za granicę (Niemcy, Szwe
cja, Austria, Francja). Rewanżowaliśmy się zaproszeniami do naszych ośrodków 
i na rajdy. Dla gości często była to prawdziwa szkoła przetrwania. Podczas zawodów 
w Szwecji zostaliśmy ugoszczeni przez uczestnika jednego z rajdów, poważnego, 
choć młodziutkiego dyrektora banku Gunara Ekka. Najpierw tłumaczyliśmy mu, dla
czego wszyscy nazywali go Gunarek, potem on pokazywał setki zdjęć, opowiadając



o tym,, jak w trakcie przeprawy został zepchnięty przez 
konia do wody (między prom a betonowy brzeg), i popisy
wał się znajomością najważniejszych - jak sądził - ale 
trudnych słów: „szura” (pies Anki Karwowskiej), „żura” 
(żurawiejki) i „dziura” („uwaga - dziura!”). Niezapo
mniane przeżycia! Gunar z grupą przyjaciół mieszkał 
w drewnianym domku z widokiem na fiord. W korytarzu sta
ły trzy wielkie skrzynie z zimowymi szalikami, czapkami 
i skarpetami, z których korzystali wszyscy domownicy. 
Wspólne były oczywiście wiktuały, wspólny salon z tele
wizorem. Wyjątkowo ciepła komuna w lodowatej jesiennej 

l Szwecji.
I Najbardziej dostaliśmy w kość podczas pierwszych za

wodów w skokach i ujeżdżeniu dla studentów z zagranicy, 
które w końcu wypadało zorganizować w Polsce. Podjął 

się tego Krzyś Skorupski, wspomagany przez Lusię, Zbyszka Jawora i przeze mnie. 
Ponieważ żaden z klubów akademickich nie dysponował potrzebną liczbą sportowych 
koni, założyliśmy, że zawody odbędą się w zaprzyjaźnionych stadach, a przy oka
zji pokażemy naszym gościom Polskę. Podróże starymi rozlatującymi się samocho-
darni, noclegi w głośnych do rana akademikach to było jeszcze nic.

Na powitalny bankiet do klubu studenckiego w Łodzi usiłował się dostać spóźniony 
Szwed. Niestety przemówił do bramkarzy po niemiecku, w związku z tym został fizycz
nie „upomniany” przez prawdziwych patriotów. Potem w ubikacji pociągnął za sznurek 
i spadł mu na głowę żeliwny zbiornik o wdzięcznej nazwie „Niagara”. Ale najgor
sze było przed nim. Kiedy w Bogusławicach, gdzie rozgrywały się mistrzostwa 
w ujeżdżeniu, chciał skorzystać z toalety, oniemiał, gdy ujrzał otwór w betonie na 
placu obok gnojownika, bez ścian, drzwi i dachu, nie mówiąc o innym wyposażeniu. 
Po tym zdarzeniu w trakcie podróży między Bogusławicami (ujeżdżenie), Książem 
(skoki) i Janowem (słynne polskie araby) na kolejnych postojach najpierw spraw
dzaliśmy toalety w restauracjach, zawieszając w nich trudny do zdobycia papier, 
potem dopiero oznajmiałem, że tu możemy coś zjeść. Na końcu wykradałem własne 
rolki, żeby wystarczyło do końca podróży. Myślałem, że nikt z gości tego nie 
widzi, ale kiedy na międzynarodowe zawody w Koszęcinie (1984 r.) wszystkie ekipy 
(ich członkowie chyba się zmówili) przywiozły nam w prezencie wielkie pakunki 
papieru toaletowego, stało się jasne, że nasi goście widzieli więcej, niż nam 
się wydawało. Tym razem oprócz Niemców, Szwedów, Finów i Austriaków zjawili się 
też Kanadyjczycy. Z budki telefonicznej w Gliwicach informowali rodziców, że 
jest bezpiecznie - niedźwiedzi na drogach mniej niż u nich, a Polacy mają swój 
własny język i wcale nie mówią po rosyjsku. Studentów i państw, które repre
zentowali, przybywało. Egzamin z organizacji i gościnności zdaliśmy na piątkę.



Anthony Paalman
Nasze działania na rzecz upowszechnia

nia jazdy konnej w Polsce nie skończyły 
się na kursach instruktorskich. Ambicje 
były większe. W międzyczasie ruszyły nasze 
wydawnictwa. Na kompletnie pustym rynku 
publikacji o sztuce i historii jazdy kon
nej furorę robiło pierwsze tłumaczenie 
„Skoków przez przeszkody” AnthonyJego 
Paalmana.

Sami nie dalibyśmy jednak rady. Pomógł 
PZJ, uzyskując nieodpłatnie zgodę auto
ra na druk trzech tysięcy egzemplarzy 
w tłumaczeniu Marka Roszczynialskiego. 
W załatwianiu formalności i w zdobyciu 
przydziału na papier (co wtedy było ko
nieczne) wykazało się Zrzeszenie Studen
tów Polskich, a nasi koledzy z gdańskie
go AK1 załatwili tanio skład i druk.

lak doskonała i potrzebna była to 
książka, okazało się po latach. Galaktyka 
wydała ją kolejny raz w 2011 roku. Po 
trzydziestu trzech latach dalej wzbudza 
zainteresowanie.



Do wydania pierwszego bestselera, czyli książki Paalmana, 
znakomitej bo proste logo zaprojektował nasz serdeczny przy
jaciel BOGUSŁAW LUSTYK. Znak ten stał się niebawem 
symbolem jeździectwa akademickiegOj a potem elementem logo 
dwóch zbrosławickich klubów. Nie zdziwiłem się, kiedy Bogu
siowi zaproponowano funkcję głównego grafika Kentucky Derby 
w Louisville - chyba najważniejszego adresu na wyścigowej 
mapie Stanów. Spędził tam wiele latj rysując kolejno koniej 
balet i muzykę. Lustyk to artysta poszukujący. Odkrywa wciąż 
nowe tematy i formy przekazu. Bez zmian pozostaje jedno - 
jego umiejętność uchwycenia ruchu i szczegółu.

Boguś Lustyk przyjechał do nas na kurs instruktorski 
i został na dłużej. Był uczniem słynnego majora Fabrycego 
w Kozienicach. Zaczynał działać w jeździectwie akademickim 
razem z Krzysiem Skorupskinij prowadzącym Studencki Klub 
Jeździecki Warszawa. Potem ufundował cieszącą się wielkim 
powodzeniem szkółkę jeździecką dla dzieciaków w centrum 
warszawskiego Żoliborza, a żeby nie brać od nich pieniędzy, 
zarabiał na utrzymanie stajni jako instruktor w szkole cyr
kowców i kaskaderów w Julinku. Wykorzystywał tę wiedzę u nas, 
ucząc konie sympatycznych sztuczek. Uczył także podstaw jazdy 
konnej Gosię Łoskot, Manka Słodczyka, Krystka Dziembę, Janusza 
i Sławka Pachów, Arka Gawła i wielu innych. W niekonwen
cjonalny sposób motywował dzieciaki do zaangażowania się na 
treningach. Kiedy był zadowolony z podopiecznych, zapraszał 
do siebie zastęp z końmi w ręku, a najlepszego w danym dniu 
jeźdźca prosił o wystąpienie naprzód i schylenie głowy, któ
rą po ojcowsku głaskał. Jego artystyczne talenty i kreatyw
ność były i są nieocenione.



Basia Paździora na Malwie 
przygotowana do pokazów przez Bogusia

Podczas jednego z dłuższych pobytów u nas zaprojek
tował i z niewielką pomocą sam ponasadzał kompozycje 
zieleni pomiędzy domkami, klomb z brzozą między staj
niami, drzewa wokół hipodromu. Do dziś te miejsca są 
trwałym świadectwem jego obecności.

Na nasz pierwszy szkoleniowy wyjazd, zorganizowany 
przez Krzysztofa Skorupskiego, do doskonałych trene
rów w Warendorfie, Bremie i Celle zabrał kolekcję prac
- rysunków koni, a na miejscu tworzył kolejne. Kto go 
zna, ten wie, że najbardziej lubi rysować, kiedy kręci 
się koło niego dużo ludzi. Rozmawia z nimi i rysuje. 
Na tamtym wyjeździe któryś z niemieckich macho, stojąc 
za plecami artysty, zainteresował się jedną z powstają
cych w kilka minut prac. Spytał o cenę. Bogdan ją podał
- dwieście marek (w roku 1976 było to całkiem sporo). 
Uśmiechając się, potencjalny nabywca zaproponował dzie
sięć („Bo to tylko kilka minut pracy”). Na to równie 
miło uśmiechnięty Boguś odparł: „Jeśli cię, kolego, na 
moją cenę nie stać, to dam ci ten rysunek za darmo, 
ale pamiętaj, że wart jest tyle, ile powiedziałem”. 
I wręczył osłupionemu Niemcowi rysunek wspaniałego 
konia w skoku. Ten, sumitując się, przeprosił, zapłacił 
dwieście, a następnego dnia zorganizował Bogusiowi 
wystawę, na której ten sprzedał wszystko, co przywiózł 
z Polski, i jeszcze na miejscu długo dorysowywał nowe 
prace, realizując pojawiające się zamówienia.



Jacek Reczyński
Inny wspaniały rysownik koni - Jacek Reczyński - jeździecką 

przygodę zaczynał z nami jeszcze w Koźlu. Działał w klubie ka
mienieckim i zbrosławickim i do dziś startuje w Jeździeckich 
Mistrzostwach Polski Środowisk Twórczych rozgrywanych najpierw 
w Zbrosławicach, Bogusławicach, Książu, Kwidzynie i Racocie, 
a obecnie w Zakrzowie, pod nazwą Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd 
(ART CUP). Jest najlepszy w rysowaniu koni kreską, jak twierdzi 
Boguś Lustyk, a on na pewno wie, co mówi. Rysunki Jacka zdobią 
wiele magazynów i podręczników jeździeckich, zbrosławicki cyrk 
i tę książkę także.

Co jakiś czas Jacek wyjeżdża do Stanów, gdzie jest ceniony 
jako artysta specjalizujący się, oczywiście, w rysowaniu koni.

Obydwaj, Boguś i Jacek, zjawili się niedawno w Zbrosławi
cach, żeby wspomóc tworzonymi na poczekaniu dziełami aukcję 
na rzecz odbudowy spalonej stodoły Manfreda Słodczyka, o któ
rym pamiętali, choć w czasach ich zbrosławickiej aktywności 
Manfred był jeszcze juniorem. Wspaniały gest wspaniałych ar
tystów. Towarzyszył im znakomity muzyk country, Tomek Szwed - 
przez lata gwiazda programów zbrosławickich pikników i zabaw. 
Była to jedna z tych chwil, w których więzi sprzed lat okazują 
się niezniszczalne.

I
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Reczyński



Złoty okres skoków, ujeżdżenia 
i zgłębiania psychologii koni,
czyli Krzysztof Skorupski 
vel Skorupa

jego powiedzenie „nie można swojej dupowatości I 
zwalać na konia” powinno się wbijać do głów tak samo 
początkującym, jak i zawodowcom. Powstało, bo Krzysztof jest I 
zwolennikiem poszukiwania źródeł niepowodzeń najpierw u jeź- I 
dźca, a dopiero potem u konia.

Krzysztof był i jest doskonałym trenerem. Doktorat pisał I 
u słynnego profesora Igora Fiodorowicza Bobylewa (szefa korni- | 
sji weterynaryjnej FEI - Międzynarodowej Federacji Jeździec- ' 
kiej), ale pobyt w Moskwie wykorzystał także do zgłębia
nia wiedzy na temat jeździectwa. Uczył się od najlepszych: 
Walerego Siergiejewicza Fiłatowa (syna dwukrotnego mistrza 
olimpijskiego Siergieja Iwanowicza), Mikołaja Nasibowa (czo
łowego europejskiego dżokeja) i Antona Antonowicza Żagorowa 
(czterokrotnego mistrza ZSRR w ujeżdżeniu i dwukrotnego 
mistrza w WKKW).

To Krzysztof pokazywał nam, jak uczyć konie piaffu i pasażu. 
Dodawał też otuchy Andrzejowi Sałackiemu, który obawiał się, 
jak ludzie odbiorą jego eksperymenty w ujeżdżeniu bez ogło- 
wia. Uważał, że w ten sposób jeździec pokazuje, jak wielką 
wrażliwość na pomoce mają konie. Kunsztu jeździeckiego uczył 
wielu. W pierwszej kolejności młodych przejętych od Bogusia 
Lustyka. Potem dwoje z nich, Klaudia Rajtar i Manfred Słodczyk, 
przekazywało wiedzę następnym (m.in. Ali Burdzie i Rafałowi 
Wojtasze). Krzysztof zaczął od zrewolucjonizowania naboru do 
sportu, bo uważał, że ukryte talenty mogą być wszędzie. Chętnych 
sprawdzał swoimi autorskimi testami, mającymi zweryfikować m.in. 
poprawność reakcji ręki na to, co dzieje się w pysku konia. 
Ale, jak twierdził, tak naprawdę najważniejsza była chęć do nauki, 
a nie do popisywania się przed innymi.

Krzysztof Nasibowem, 
z dżokejem Miko 3® ą Nagrody 
czterokrotnym * y196r
Europy w Kolonu

Junior



Dziś Krzysztof jest trenerskim autorytetem, 
autorem podręcznika i wielu artykułów traktu
jących o psychologii w treningu koni. Prowadzi 
wykłady na uczelniach, a wraz z kadrowiczem 
WKKW Jurkiem Krukowskim szkolenia o niedoce
nianych psychologicznych aspektach treningu. 
Dobrym i łubianym instruktorem był także...

Świetny skoczek. Jego siwy Jaskier i gniady Dyngus były oprócz 
Malgasza najlepiej skaczącymi końmi w tamtych latach. Pod opieką 
Jasia skoków uczyło się sporo studentów, ale trafiła do niego także 
grupa młodych pracowników naukowych z Gliwic, a wśród nich Ludgarda 
i Jerzy Buzkowie. Oprócz koni pasją Jasia były nasze gaziki i sa
mochody ciężarowe, a szczególnie ich przerabianie. Zawzięcie usi
łował wmontować olbrzymi silnik dieslowski z węgierskiego ikarusa 
do malutkiego stara, tak zwanego koziołka. Całe dnie spędzał na tym 
ambitnym i chyba nierealnym przedsięwzięciu, aż pewnego dnia udało 
nam się „zdobyć” nowy ciągnik siodłowy marki Star i koziołek, razem 
z silnikiem ikarusa, odjechał na złom. Jaś natychmiast znalazł nowe 
wyzwanie i zajął się wraz z Józkiem Głębockim wyprodukowaniem naszej 
pierwszej klubowej naczepy do przewozu koni.



Jurek Buzek na Aresie

Jerzy Buzek
Przyszły profesor, premier i reformator wolnej Pol

ski. Koniarzem został za sprawą poznanego w Gliwicach 
Stefana Grodzickiego - wybornego jeźdźca - członka kadry 
narodowej naszych skoczków, który zaprosił go, aby wraz 
z żoną Ludką i przyjaciółmi odwiedzili stadninę koni 
w Liskach i spróbowali jazdy konnej. Trzeba było się 
jakoś do tej wizyty przygotować, zaproszeni postanowili 
więc wspólnie zdobyć pierwsze szlify w Zbrosławicach. 
Pomagali im w tym Jaś Nowak, Kaz Trenka, Zbyszek Jawor 
i Andrzej Pawłowski (kiedy w czasie wakacji po spływie 
kajakowym odwiedzili stadninę - wstydu nie było).

Członkami wspomnianej grupy byli m. in. Rysiek Kuszłeyko 
i jego Wandzia. Baryton Rysia był tak donośny, że pra
wie słyszeliśmy, kiedy dosiadają koni po wypiciu piwa 
w kamienieckiej „Baryłce”, gdzie pod okiem swoich ulubio
nych instruktorów uzupełniali wiedzę o koniach. Kuszłej 
zasłynął w czasie stanu wojennego tym, że dowodził roz
bieraniem ścian między celami w więzieniu, do którego 
trafił. W wolnej Polsce był doradcą Jerzego - premiera - 
i współtwórcą programu koalicji partii prawicowych - Akcji Wyborczej Solidarność.

Dla gliwickiej grupy klub był także miejscem spotkań towarzyskich. Jej członko
wie słynęli z głośnych śpiewów przy ogniskach i spontanicznych zabaw. Najważniejsze 
jednak były treningi pod okiem instruktora, choć lubili i kontynuowali indywidualne 
jazdy na zakupionym wspólnie arabie Aresie. Utrzymywali go w stajence pod 
Gliwicami. Na jeździectwo zabrakło czasu, kiedy zaangażowali się bez reszty 
w działalność polityczną. Starszy już wtedy koń trafił na zbrosławickie pastwiska.

Po wielu latach zadzwoniła do mnie Ludka Buzek z apelem o pomoc w ratowa
niu zabiedzonych arabów 
w małej stadninie pod 
Łęczycą. W ciągu kilku 
godzin dojechałem tam 
i po raz pierwszy w ży
ciu zobaczyłem źrebaki 
z kantarami wrośnięty
mi w łby. Widok przera
żający. Dzięki Funda
cji Międzynarodowy Ruch 
na Rzecz Zwierząt Viva! 
i akcji „Wielcy Małym”

Zbyszek Jawor, Wandzia Kuszłeyko 
i Irina Kazimierczak

Kaz Trenka



sprawa dotarła do opinii publicznej. Stacje TVN i TVP pokazały łajdaka, 
który do tego doprowadził - reporterce tłumaczył, że nie zauważył koniecz
ności wymiany kantarów na większe, bo źrebakom szybko rosną łby. Wkrótce 
rozpoczęła się akcja wykupywania koni z Łęczycy. Kupował każdy, kto tylko 
mógł: aktorzy, biznesmeni, hodowcy. Klacz z dwumiesięcznym źrebakiem kupiła 
Agata Buzek. Później jej tata Jerzy pokrył koszty pobytu źrebaka w dosko
nałej stadninie Pawła Mazurka w Pankowie, dzięki czemu dorastając w gronie 
kumpli w podobnym wieku, źrebak fantastycznie się rozwinął. W końcu państwo 
Buzkowie spełnili marzenia młodej amazonki z Opolszczyzny, która dostała 
obydwa konie w prezencie na resztę ich końskiego życia. Dobrzy ludzie wyku
pili jeszcze stamtąd kilka koni. Rychło jednak tworzony przez nas łańcuch 
ludzi dobrej woli, gotowych zapłacić za zabiedzone konie, okazał się nie
potrzebny, bo w Łęczycy zjawili się przedstawiciele Pogotowia i Straży dla 
Zwierząt z Trzcianki i w 
konie zarekwirowali. Jak 
Poza grupą gliwicką byli

towarzystwie policjantów w kominiarkach wszystkie 
inne ratowane z opresji, trafiły do adopcji, 
i inni, o których nie sposób nie wspomnieć.

August Chełkowski
Szlachetność, uczciwość, wiara i patriotyzm. To 

wszystko w jednej skromnej osobie ze znanego 
poznańskiego rodu. Wielki fizyk i jeden z naszych 
pierwszych instruktorów. Rektor Uniwersytetu Ślą
skiego i ojciec całkiem sporej gromady dzieci 
(dopiero Andrzej Pawłowski przebił go swoją szóst
ką). Ważny człowiek Solidarności i AWS, senator 
i Marszałek Senatu III RP. Był jednym z prowa
dzących jazdy dla „fakultetów” - czyli tych szczę
śliwców, którzy od koni gimnastycznych woleli nasze 
żywe zbrosławickie.

Jedynym problemem profesora podczas instruktażu 
było odpływanie myślami w meandry fizyki. Zdarzało się 
więc, że po półgodzinie kłusowania bez strzemion, 
kiedy ledwo żywi nowicjusze zaczynali zsuwać się 
z siodeł, najodważniejszy podjeżdżał, żeby spytać: 
„Panie profesorze, czy mamy dalej kłusować?”. Nie 
myślał o tym, że chroniąc tyłki grupy, naraża na 
szwank polską fizykę, bo zakłócona myśl profesora 
mogła ulecieć i już nie wrócić.

I jeszcze doktor prawa...



II

Józef Musioł
Wykładowca śląskich uczelni, znany rybnicki i katowicki sędzia, a potem sę

dzia Sądu Najwyższego. Autor wielu publikacji. Jego pasją było popularyzowa
nie prawa i sądownictwa, a największą miłością śląska ziemia i jej historia. 
Uwielbiał siwego Kminka, którego regularnie dosiadał i na którym bezskutecz
nie usiłował zaszczepić jeździecką pasję swojemu przyjacielowi, znanemu ak
torowi Bernardowi Krawczykowi. A ja uwielbiam jedno z jego opowiadań o socja
listycznej Polsce, w której prowadził sprawę rozwodową posłanki-prząśniczki 
z włókienniczej Łodzi. W trakcie procesu zdesperowany małżonek posłanki 
wydukał, że od czasu, gdy żona została posłanką Sejmu PRL, odmawiała mu łoża, 
twierdząc, że ma immunitet i jest nietykalna. Rozwodowi udało się zapobiec. 
Wiele razy Józef radził nam, co wolno, a czego już raczej robić nie powinniśmy. 
Szkoda, że nie było go blisko, kiedy trafiłem na milicyjny dołek.

?

-a Lawińska, 3an Twardoch, lózef ^sioł, ^laj^pa,

Od lewej: ^anusz^uśnierz, ^Gosia,^ Marek Roszczynia
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Trzydzieści koni i setki jeżdżących, nic dziwnego więc, że mały pokoik 
w starym młynie nie mógł spełnić licznych oczekiwań. Na trzypiętrowym, 
skrzypiącym łóżku trudno było spać, kiedy na łóżku powyżej niuanse jazdy 
konnej tłumaczyli początkującym amazonkom Maleta, Godzinek albo Bąbel.

0 pierwszeństwo do posiadania na noc pokoiku toczyły się zażarte boje. 
Klubową anegdotą został ten pomiędzy Kabelkiem a Małą Baśką, która posta
nowiła rozstrzygnąć spór patelnią. W tej sprawie odbyła się nawet koleżeń
ska rozprawa sądowa. Ostatecznie obaliła ona wersję Baśki o użyciu patelni 
w afekcie, bo przed uderzeniem konkurenta po głowie Baśka zdjęła z niej kieł
basę. Kabelka broniła wtedy Anka Zachariasiewicz - dziś wybitny prawnik.

Nowa baza stała się absolutnym priorytetem. 
Realia tamtych lat? Żeby coś wybudować:

Potrzebny był projekt. Niezbędne było też pozwolenie na bu
dowę, ale ponieważ nigdy do końca nie wiedzieliśmy, jakie 
materiały zdobędziemy, formalności załatwialiśmy po skoń
czeniu kolejnego obiektu i wszystko się zgadzało.

Trzeba było mieć środki, czyli wiarę w możliwość zapłacenia 
za coś kiedyś. Środki papierowe i metalowe nazywano pie
niędzmi .

Musiała być zgoda Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodar
czego, bo w czasach centralizmu demokratycznego decydowała
centrala.

A w końcu trzeba było załatwić asygnaty na cement, przydział 
na cegły, bony na wapno i talony na grzejniki. Dla ułatwie
nia: asygnaty przydzielał wojewoda, bony naczelnik gminy, 
przydziały lub talony dawał komitet partii, a rozdzielniki 
sporządzał minister.

My poza projektami urbanistycznym (Marka Tomaszewskiego) i architektonicz
nym (Andrzeja Grzybowskiego) nie mieliśmy nic.

Ale mieliśmy entuzjazm, nieocenionego w rozwiązywaniu najtrudniejszych 
spraw technicznych Jasia Twardocha (Kabelka), niezliczoną rzeszę pracowi
tych klubowiczów i sporo szczęścia. Bo kiedy w połowie lat siedemdziesią
tych my najbardziej chcieliśmy coś wybudować, to w tym samym czasie Zdzi
sław Grudzień (pierwszy sekretarz śląskiego PZPR) najbardziej chciał coś 
zburzyć. Padło na drewniane domki górników (z ogródkami, królikami i gołę
biami), którzy jego zdaniem marzyli o betonowych wieżowcach z nieczynnymi 
windami i zatkanymi zsypami na śmieci.



Basia Wołowska vel Mała Baśka Pierwszy domek. 
Fot. Romek Mirek



flagi i tablica

Pierwsza stajnia i schody do siodłami
Powstaje drugi domek

Powstają domki 3,4,5 Wiecha na drugiej stajni



Zabajka Cyrk do lonżowania koni w Zabajce Po 9 latach budowy.
Fot. Wiesław Wiśniewski

I to właśnie dzięki jego „geniuszowi” mogliśmy zagospodarować te przeznaczone 
do rozbiórki domki fińskie, pod warunkiem że zdążymy je zdemontować przed buldo
żerami. Zdążyliśmy i dostaliśmy ich tyle, że wystarczyło na stajnie i bazę noc
legową. Całe przedsięwzięcie pilotował wiceprezydent Katowic i nasz doskonały 
wachmistrz Genek Cofała.

Rozbierane domki chcieliśmy przewozić traktorem, który Luśka załatwiła w po
ciągu do Warszawy od sympatycznego decydenta. Z wypiekami na twarzy opowiadała mu 
o koniach i po kilku dniach mieliśmy pierwszy własny traktor, nazwany „ciapkiem”. 
Niestety okazało się, że nikt nie ma odpowiedniego prawa jazdy.

I wtedy pojawił się...

Staszek Prussak
Zootechnik, instruktor, świetny tancerz i kucharz, jeden z rajdowych szeryfów 

i zawsze uśmiechnięty gawędziarz. Dusza towarzystwa. W tańcach konkurowali 
z nim tylko Mafiozo i Bliźniaki (Aleksander i Beniamin Kuderowie), ale prawo jazdy 
kategorii T miał tylko on. Z dnia na dzień został więc najważniejszą osobą zajmu
jącą się nadzorowaniem rozbiórek, odbiorem rozebranych elementów domków i ich 
transportem za pomocą ciapka. I traktor, i przyczepa miały kiepskie hamulce. 
Można je było godzinami naprawiać, ale niewiele to pomagało.

Na szczęście nad naszym bezpieczeństwem czuwały anioły oddelegowane do tego 
zadania przez siostry boromeuszki, sąsiadki ze wspólnego podwórka. I to dzięki 
nim z najgorszej opresji wyszliśmy cało, bo kiedy Staszek, wracając z ładunkiem 
domków, walnął w tył fiacika 126p z damą w ciąży w środku, to najpierw okazało 
się, że maluch jest pancerny, a potem owa dama zaprosiła go na chrzciny.

A



Martwiła się, że urodzi Skorpiona, a dzięki Staszkowi poród wypadł wcześniej 
i urodziła Wagę. W okresie prywatyzacji ośrodka Staszek przeprowadził swoje 
konie do gospodarstwa na Józefce (także w Zbrosławicach) i od tego momentu tam 
toczyło się prawie takie samo klubowe życie jak wcześniej - z dziczyzną oraz 
słynnymi nalewkami i marynatami produkowanymi przez gospodarza.

Bywają takie okresy w historii Polski, kiedy władza chciałaby zmieniać 
świadomość ludzi, a nawet historię. Służą temu na przykład zmiany nazw ulic 
albo miejscowości. W latach osiemdziesiątych Ania i Staszek Prussakowie 
postanowili zostać rolnikami i zamieszkali we wsi Wielka Bieda niedaleko 
Krzyża - raju dla grzybiarzy. Jakby tego było mało, sołtys miał na nazwisko 
Głodny. Kiedyś o mały włos nie oberwał od milicjantów, kiedy legitymowany 
powiedział, że jest Głodny z Wielkiej Biedy. W końcu komuniści uznali, że 
taka nazwa wioski to obraza dla mieszkańców i rządzących, bo jak na wsi 
może być bieda, i przemianowali miejscowość na Średnicę. Od tej pory zapa
nowało tam szczęście. Ale szczęście zawitało tam także dlatego, że Staszek 
(wykształcony i z miasta) próbował coś w chłopskiej mentalności zmieniać. 
Uchodził za autorytet, kiedy pierwszy założył do studni hydrofor, wielu 
zrobiło to samo. Później było jeszcze lepiej, bo gdy na pytanie: „Którego 
dnia bija pan żonę - przed wyjściem do kościoła w niedzielę czy już w so
botę?", odpowiadał, że w ogóle nie bija, i tłumaczył dlaczego, spora część 
miejscowych macho szła w jego ślady.

m
Szeryf Staszek Prussak
i Andrzej Okólski



Heniek Przybyła
Oprócz aniołów było i zwykłe szczęście, które nas 

nie opuszczało. Pewnego razu niezastąpiony akty
wista budowlany Heniek Przybyła, nie mówiąc nic 
nikomu, zamówił pociąg zużytych podkładów kole
jowych na przeszkody crossowe, po czym wyjechał 
studiować. Niestety zapomniał nam powiedzieć, 
że podkłady stoją już na bocznicy, a kolejarze 
naliczają coraz wyższe osiowe. Kiedy bankructwo 
wydawało się nieuniknione, w ostatniej chwili 
usiadł do szczerych polskich rozmów z kole
jarzami i kary razem z podkładami odjechały 
na budowę słynnej huty. Jeszcze innym razem 
wszystkie krokwie na trzecim domku, dopiero 
co postawione przez studentów pod dowództwem 
Henia, złożyły się jak domino. Chociaż na 
dachu było ich kilkunastu, nikogo nawet nie 
musnęły.

Nadwyżki domków fińskich ofiarowaliśmy two
rzonemu wtedy przez przyjaciół ośrodkowi 
jeździeckiemu w Zabajce niedaleko Rzeszowa, 
gdzie stoją do dziś.



Domki 
fińskie sprowa

dzono do Polski z Fin
landii w zamian za węgiel tuż 

po wojnie. Ściany zewnętrzne stały na 
fundamencie o wymiarach 7x7 m i składały 

się z 49 doskonale izolowanych elementów o sze
rokości 1 metra z zamontowanymi drzwiami i oknami. 

Były także segmenty ścian wewnętrznych. Na parterze dwa po
koje, kuchnia i łazienka, na piętrze dwa pokoje. Całość kryta dachówką.

Rozbiórka, której trzeba się było nauczyć, żeby nie uszkadzać części, zajmowa
ła pięciu osobom tydzień. Wszystko, co udało się rozebrać, trzeba było od razu zabie

rać, bo inaczej znikało. Kilkanaście domów rozebraliśmy sami, ale że mieliśmy mało czasu 
(bo nieopodal buldożer rozbierał już pozostałe), musieliśmy wynajmować miejscowych pomagie- 
rów. Chcieli pieniędzy za każdy dzień, a gdy je otrzymywali, znikali. W międzyczasie inni kradli nam, 
co się dało. W końcu wpadliśmy na pomysł i wyceniliśmy każdą najdrobniejszą część. Płaciliśmy 
po załadowaniu na samochód. W ten sposób rozbierający domki musieli pilnować elementów do 
czasu naszego przyjazdu. Od tej pory zdarzało się, że na nasz plac budowy docierało więcej części, 
niż było potrzebnych do złożenia pojedynczego domku.
Z segmentów domków fińskich zbudowana została także stajnia i ściany krytej ujeżdżalni. Nieocze
kiwany efekt był taki, że nowo powstały ośrodek wyglądał tak, jakby stał tu od dawna.

Wojtku,

wspomnij w powstajqcej ksiqżce, jak tworzqc Zbrosławice, pokazaliście innym, że można mieć 

swój ośrodek. Podczas wachty na Waszym kursie instruktorskim (lipiec 1976 r.) w rozmowie 

z Włodkiem Uchwatem zrodziła się wizja i decyzja, że my też musimy zadziałać. Już w sierpniu 

na dwóch koniach, wspólnie z Gminq Głogów Małopolski, poprowadziłem pierwszy kurs jazdy. Uda

ło się. Jesleniq tego samego roku, w wynajętym przez Almatur gospodarstwie, powstała wspól

na sekcja jeździecka Studenckiego Klubu Jeździeckiego Rzeszów i Małopolskiego Ludowego Klubu 

Sportowego Głogovia z siedzibę w Zabajce. W 1978 roku powstał Ludowy Klub Jeździecki Zabajka 

i w czynie społecznym rozpoczęliśmy budowę naszego ośrodka. Dzięki Zbrosławicom trajiły do nas 
elementy na domek i cyrk, a także traktor i dwa konie (Lubczyk i Żonkil).

Pozdrawiam
Rysiek Olesiewicz



Zdobywane w bólach środki, 
czyli finansowanie budowy

Pieniądze na transport rozebranych domków i na materiały, których nie 
można było powtórnie użyć (cement, wapno, stal), chcieliśmy od kogoś do
stać. Wizyta w Wojewódzkim Komitecie Kultury Fizycznej i Sportu w Kato
wicach była przegrana, zanim jeszcze do niej doszło. Już w słuchawce 
słychać było przerażenie prezesa, kiedy usłyszał „konie”. Przyjął nas po 
godzinach, by nikt nie usłyszał, że rozmawiamy na trefny temat.

- W co wy się chcecie władować, i mnie przy okazji? Wiecie, co to znaczy mieć 
konie, ile to pracy i problemów?
- Trochę wiemy, cztery lata jeździliśmy u olimpijczyka w stadzie w Koźlu, 
jesteśmy instruktorami, bierzemy konie w dzierżawę, mamy dyżury w stajni...
- Ale nie macie MASZTALERZA! Lubię aktywną młodzież, ale na razie nie 
mogę wam pomóc. Może, wiecie... Jak się coś zmieni.
Kolejnym pomysłem była próba przekonania władz Zrzeszenia Studentów 

Polskich vel Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (organizacja 
ta zmieniała nazwę w zależności od tego, czy władza bardziej, czy mniej 
dobierała się niepokornym studentom do skóry). Almatur, z Jankiem Cisow
skim, Stefanem Olszewskim i Waldkiem Błaszczukiem w rolach głównych, nie 
mógł, choć chciał, podjąć decyzji o finansowaniu działalności związanej 
z końmi. Trzeba było dostać się do samego szefa ZSP - Eugeniusza Mielcar
ka, który akurat wtedy myślał o pracy w Komitecie Centralnym PZPR i każda 
nietrafna decyzja mogła jego marzenia obrócić w perzynę. Wiele naszych 
wizyt kończyło się fiaskiem, bo choć umawialiśmy się, to wciąż był zajęty 
delegacją młodzieży radzieckiej, musiał wyjść do komitetu albo akurat 
wyjechać w teren. Wreszcie zdesperowani oznajmiliśmy bladej ze strachu 
sekretarce (jeździłem tam z Luśką, która ma wielki dar przekonywania), że 
tym razem zabraliśmy śpiwory, bo jako studenci mamy prawo zobaczyć swo
jego szefa, i nie wyjdziemy, dopóki nas nie przyjmie. No i poskutkowało.

Strach wielkiego Genia pokonaliśmy wypróbowanymi argumentami o socja
listycznym programie wychowawczym i wręczonymi mu zdjęciami z pochodu 
pierwszomajowego w galowych strojach jeździeckich ze stosownymi transpa
rentami. Podziałało! Organizacja akademików postanowiła, że jeździectwo 
będzie od tego dnia tak samo wychowywało studentów, jak wychowują ich 
wesołe górskie chatki i jeszcze weselsze szanty na mazurskich łódkach.



W ten sposób na pieczątce Akademickiego Klubu Jeździeckiego pojawił się nagłó
wek Zrzeszenie Studentów Polskich i zaistniała szansa na tak zwane środki, czyli 
obietnicę zapłacenia kiedyś za to, co kupimy teraz. Pomoc w załatwianiu formalności 
budowlanych obiecał także Janusz Dajnowicz i jego Studencka Spółdzielnia „Skarbek” 
z Katowic. Obiecał i słowa dotrzymał. Mało tego. Nasz entuzjazm jeździecki spra
wił, że spółdzielnia zainwestowała w budynek w centrum Zbrosławic i oddała go nam 
w użytkowanie. Było tam kilka mieszkań dla pracowników.

—<

Radość z nowej pieczątki trwała krótko, bo rychło okazało się, 
że Polska Ludowa składa się nie tylko z województw, powiatów 
i gmin, ale także z resortów. Razem z ZSP trafiliśmy do fatalnego 
- nauki i szkolnictwa wyższego. Nasza pieczątka nie była warta 
funta kłaków. Wywoływała wyraz politowania na twarzach rozdzie
lających to i owo urzędników, którzy najczęściej z radością 
oznajmiali nam, że w tym kwartale materiały budowlane otrzymują 
resorty obrony, spraw wewnętrznych, przemysłu i rolnictwa. Czyli 
na cement, wapno, piasek, żwir, cegły, stal zbrojeniową i drewno 
budowlane poczekamy znów do kolejnego kwartału.

Na szczęście pewnego dnia zjawili się u nas zaprzyjaźniona 
szefowa śląskich hodowców koni Halinka Wyszomirska i jej waż
ny gość - Andrzej Paździor z Ministerstwa Rolnictwa. Szybko 
ustaliliśmy, że po prostu mamy niewłaściwą pieczątkę, bo prze
cież oprócz studentów są tu przede 
wszystkim konie, które w dodatku 
sprzedajemy na eksport.

Zamówiliśmy więc nową piecząt
kę z napisem „Zrzeszenie Studentów 
Polskich Zakład Treningowy Koni 
w Zbrosławicach”. Potem żyletką 
odcięliśmy ZSP i zostaliśmy Zakła
dem Treningowym Koni. W ten spo
sób znaleźliśmy się jednocześnie ZBROSŁAWICE

/aktód Treningowy KOni



w dwóch resortach. Jako Akademicki Klub Jeździecki w resorcie nauki (który był 
na ostatnim miejscu na liście przydziałów) i jako Zakład Treningowy Koni w resor
cie rolnictwa (który plasował się w górnej części tej samej listy, a latem 
w czasie akcji „każdy kłos 
„wynalazki” odzwierciedlały

na wagę złota” na samej górze). Te pieczątkowe 
też konieczną zmianę organizacyjną. Powstającą

bazą i końmi musiał ktoś zarządzać na sta
łe. Z prezesa AKJ Katowice zostałem więc sze
fem Zakładu Treningowego Koni ze wszystkim, 
co niezbędne, a więc pracownikami i biur
kiem. Studenckie kluby Uniwersytetu Śląskie
go, Akademii Ekonomicznej i Akademii Medycznej 
korzystały z ośrodka w zamian za nieodpłatną 
pracę i zapewniały „nadbudowę”, czyli program.

Ta zmiana tchnęła nowe życie w zbrosławicką 
budowę. Raz po raz przywoziłem z resortu rolni
ctwa kolejne przydziały. Na cement, wapno, stal 
zbrojeniową, ale i na traktory, przyczepy, ko
parki, wywrotki, autobusy, wozy do pompowa
nia szamb, nie mówiąc o takich drobiazgach jak 
akumulatory, opony i co tam trzeba. Wszystkie
go, czego potrzebowaliśmy, nie byliśmy w stanie 
kupić, a tego, co mieliśmy - zagospodarować, roz
począł się więc socjalistyczny handel wymienny. 
Na przykład cegielnia w pobliskich Miedarach 
marzyła o wywrotce, proponowaliśmy im zatem talon

Tysia Welz,
Paweł Fabian,
Marek Roszczynialski, 
Halina Wyszomirska, 
Adam Niedziałkowski, 
Bernard Cześnik,
Anna Małecka,
Andrzej Gawron

na radzieckiego kamaza, a oni dokonywali braka- 
cji iluś tysięcy cegieł, które jechały do nas. Potrzebujesz koparki - kupujesz 
na nasze talony dwie, ale jedna stoi u nas. No i Almatur chętniej wspierał nas 
finansowo, bo potrzebował do Mielna wozu asenizacyjnego, gdzieś tam autokaru... 
Beznadziejnie pusty rynek stwarzał warunki do rozwijania kreatywności i budowa
nia więzi między firmami państwowymi.

Przykładem przygód wynikających z tej beznadziei rynkowej może być nasza 
podróż koniowozem pełnym koni na zgrupowanie sportowe do Trzęsacza nad mo
rzem, w trakcie której Pindel, czyli Romek Wilk, złapał szesnaście kapci. 
Kto pamięta, jak kleił na drodze kolejne dętki, ten wie, ile trwała taka po
dróż. Żeby dostać zapasowe dętki, musieliśmy po powrocie udać się do nasze
go „specjalisty” od ogumienia. Józek Kucza (kierowca w koncernie prasowym 
RSW „Prasa” i nasz jeździec rekreacyjny) był niezawodny. Rozmowa wyglądała tak: 
„Józek, załatw kilka dętek do Romkowego stara...”. Ten zerkał na zegarek i mówił: 
„Dobra, ale dzisiaj już nie”. Po czym załatwiał w trzy miesiące, ale załatwiał!



Prezentujemy poniżej 2 wiersze głęboko zakonspirowanej dwójki młodych 
ludzi. Prosili, aby nie podawać nazwisk, Biorąo pod uwagę zróżnicowany 
charaktar odbioru poezji przez ogół przebywający w ZTŁ woale się nic 
dziwimy.

Tango 
tango pijane, 
ściany roztanczone 
a w środku komin 
fottepian szczerzący zęby 
żółto od nikotyny 
zachrypnięte dźwięki 
obijają się o ściany 
gorące cielska 
porwane tangiem
i te żółte zęby fortepianu 
i te żąłte zęby fortepianu 
wykrzywione ironicznie 
patrzące z pogardą 
jak trzeźwy 
na pijanego

XXX.
kiedy będę źdźbłem trawy
a czas obszarem
wyrosnę na tym miejscu 
gdzie moje życie 
na maleńkim spłachetku z dala od krzy 
pod tabliczką

nie deptać trawników1'

Z przyjemnością udostępniany nasze łamy innym 
proza. Teksty odbiera Andrzej Pawłowski. On
I. N. F 0 R M A C. J. E

, Może być poezja lub mała 
też wypłaca honoraria.

1 Bal 15-lecia AKJ Katowice odbędzie się 12.Ii.83r. w Zbrosławicach 
/Młyn/ Wstęp po 250 zł. od osoby.

2, Od 24.1.-15.II. -przerwa semestralna/ można przyjeżdżać do klubu 
na jazdy- Spanie za darmo. Obowiązkowe prace w stajni.

5. A oto i najnowszy skład Zarządu Federacji Akademickich Klubów Jeź
dzieckich /po połączeniu Klubów/:

v Krzysztof Solana 
Marek Bednarek 
Tadeusz Zientek 
Tadeusz Garżel 
Gosia Tomaszewska 
Lidia. Zimny 
Jan Gil

■ Prezes Federacji
■■ Prezes AKJ przy Uniwersytecie $1.

Prezes SKJ przy-Akademii Ekonomicz, 
• Prezes SKJ przy Akademii Medycznej 
- skarbnik

Szef propagandy
Szef Rady Wachmistrzów

P 1 o t e c z k_i
- Informujemy uprzejmie, że legitymacje do klubu wielbicielek Zygi 

1-Inndrelli nie będą już w tym roku wydawąnc, Miejcie litość koleżanki
- Krzysiek Skorupski,państwowy instruktor jazdy konnej, doktor wetery

narii oraz Dyrektor ZTK--Zbrosławice postanowił przypiąć jeszcze jeden 
liść do wieńca swej chwały i zakłada kabaret roziywkowo-widowiskowy. 
Do wsnółpracy nie zaprosił jedynie: Pindla, Staszka Szczechowskiego
i małego Jarka Nowaka. Tak więc grozi nam premiera. Sprawą spodziewa
nych braw i owacji zajął się nasz Marek Broniuszy. Ma być taniec 
Zośki Tumy i śpiew Iwony Broniuszowej.

- Ifc pytanie Ryśka Matlęgi czy jest chleb lub coś do chleba pan ZEJSK*® 
Zbyszek tylko się zaśmiał.

- Jak donoszą, Prezesi klubowi liczą no to, iż na zakończenie swych 
kadencji spotka ich jakieś nieoczekiwane powołanie do wojska i 
uchroni od mordobicia, Właśnie wtedy wróci z wojska Rysiek, ha,, ha...



Ekipa AKJ.
Fot. Roman Mirek

Budował, kto mógł, chciał, choć niekoniecznie 
potrafił - jak członkowie klubu. Budowała też 
wspaniała brygada z Kieleckiego pod przewod
nictwem brygadzisty fizjonomią i zaangażowaniem 
do złudzenia przypominającego filmowego Birkuta 
- człowieka z marmuru, całą ekipę nazwaliśmy 
więc birkutowcami. Kilkunastu chłopów z sie
kierkami biło rekordy wydajności - pod warun
kiem, że jeden grał na skrzypkach. Gdy pękała 
struna, to nasz klubowy kolega Jacek Dutkie
wicz gnał gazikiem do sklepu muzycznego, bo 
bez muzyki brygada schodziła z dachu i otwie
rała butelki. Powrót do pracy przy dłuższym 
braku odpowiedniej struny mógł skończyć się 
dramatycznie. Kiedyś jeden z birkutowców ob
łożył się na dachu tak szczelnie dachówkami 
że osłabł i nie mógł 
szy czas z drżących 
tać „Ratunku!”.

Niestety nocami

J 
się ruszyć. Przez dłuż- 
warg można było odczy-

zdarzało się birkutow- 
nową hierarchię w brygadzie za pomocą siekierek, dlatego ostatecznie 

Michałowie. 
rowerami do 
krytą ujeż-

kilka domków i naszą dumę - pierwszą z planowanych dwóch 
że stajnie będą drew-

com ustalać 
przekazaliśmy ich dyrektorowi Jaworowskiemu do rozbudowy stadniny w 
Do domu mieli blisko, resztki energii mogli więc wyładowywać, wracając 
swoich kobiet. Na szczęście do tego czasu zdążyli postawić pierwszą 
dżalnię, czyli „cyrk”,
stajni. Co prawda był problem z projektem, bo uparliśmy się, 
niane, a żaden konstruktor nie chciał się podjąć wykonania takiego projektu, ale 
birkutowcom z Kieleckiego wystarczył rysunek nogą na piasku. Zrobili po swojemu, 
a potem konstruktor odrysował i policzył, co trzeba.

Stajnie stoją do dziś, a minęło czterdzieści parę lat. Aluminiowe lampy zdobią
ce ośrodek, według projektu mojego brata Tadeusza vel Młodego Ginca, wykonała za
brzańska odlewnia. Tam też powstały żłoby, których kształt (leżące jajko z odciętą 
górą) uniemożliwiał nerwowo jedzącym koniom wysypywanie obroku. Podpatrzyłem je 
w stajniach londyńskiej Royal Cavalry niedaleko Hyde Parku. Nasze boksy, podobnie 
jak w tamtych stajniach, miały podłogę z dębowej kostki, która gwarantowała odpo
wiednią izolację cieplną. Wizyta w niemieckim centrum szkoleniowym w Warendorfie 
była inspiracją do budowy ziemnych fal nad Dramą na galopy. U Niemców służyły one 
do budowania kondycji koni, u nas prowokowały do brykania i pozbywania się jeźdź
ców z grzbietu. Powstał też cross w pobliskim lasku, z bardzo trudnym zestawem 
bankietów. Nazwaliśmy je schodami do nieba, ale dziennikarze na swoich mistrzo
stwach przechrzcili je na schody do piekła.



Proletariusze 
wszystkich krajów, 

łączcie się!
Rozbudowywanie bazy w warunkach beznadziejnego rynku materiałów budowlanych, 

notorycznego braku pieniędzy i niechętnej jeździectwu władzy wymagało niekonwen
cjonalnych przedsięwzięć. Musieliśmy sięgać po metody, które sprawiały, że trudno 
było nas zatrzymać. Żeby pokazać, jak ważna jest nasza inwestycja, ściągnęliśmy 
przez ZSP młodzieżowe brygady pracy ze Związku Radzieckiego. Przyjechały z własną 
tablicą współzawodnictwa, co sympatyzujące z nami media natychmiast pokazały. 
A że socjalistyczna młodzież z bratniego kraju nie mogła mieć żadnych przestojów, 
to nikt nie mógł mieć pretensji, że czasem do nas, zamiast na budowę wielkiej 
socjalistycznej huty, skręcał samochód, a w nim socjalistyczny beton, stal, zbro
jenia czy lampy.

I chociaż okoliczne PGR-y zazdrościły nam szybkości i rozmachu w inwestowaniu, 
to nikt nie odważył się podnieść ręki na przedsięwzięcie realizowane siłami 
internacjonalistycznymi.

cross - Zbrosławicach

3aOusz Kośnie^ '

Janusz Kuśnierz 
i propaganda sukcesu

Naszym rzecznikiem prasowym był klubowicz 
Janusz Kuśnierz. Przez wiele lat sekretarz 
redakcji „Panoramy”, tygodnika z kilkuset- 
tysięcznym nakładem. Dzięki jego kontaktom 
nie tylko w prasie śląskiej ukazywało się 
wiele materiałów o Zbrosławicach - najlep
szym miejscu na ziemi służącym wychowaniu 
młodzieży za pomocą jazdy konnej. Od czasu 
do czasu udzielaliśmy krótkich wywiadów, tak 
zwanych „setek”, katowickiej telewizji dzię
ki popularnemu wówczas sprawozdawcy Józkowi 
Kopoczowi, który nas cenił i odwiedzał. Waż
ne wydarzenia rejestrowała także parokrot
nie Polska Kronika Filmowa wyświetlana we 
wszystkich kinach przed projekcją filmów.



Józef Kopocz i autor
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Janusz - miłośnik urody słowa drukowanego - z lubością projektował zaproszenia 
na atrakcje klubowe i razem z Andrzejem Pawłowskim wydawał kultowego „Wachmistrza”. 
Ambitny jeździec, specjalista od działań na dużą skalę, zainicjował najpierw krajowe, 
a potem międzynarodowe zawody dziennikarzy (Zbrosławice, Książ, Racot, Bogusławice, 
Kwidzyn). Zmordowany nadzwyczaj intensywnym witaniem kolejnych zawodników bywał 
następnego dnia tak osłabiony, że zazwyczaj spadał z konia i nie kończył konkursów. 
Pamiętam, jak w Kwidzynie na crossie zrolował ze swoim wierzchowcem i wyglądało to 
źle. Odwiedziła go w szpitalu grupa dziennikarzy z całego świata. Przewodził jej 
Andrzej Wachowiak - dziennikarz, kaskader, spadochroniarz i nurek - oprócz tego 
wyjątkowo dowcipny facet. Mały szpital miejski, sala kilkunastoosobowa, w rogu na 
łóżku niewysoki drobny mężczyzna o rysach „capo di tutti capi”. Andrzej podchodzi 
do łóżka chorego, Janusz wyciąga dłoń, a ten klęka i ją całuje. Konsternacja. 
No i kolejno podchodzą zawodnicy z zagranicy, robią to samo, w przekonaniu, że 
w Polsce, gdy umiera przyjaciel, to tak się go żegna. Miny współtowarzyszy niedoli 
na tej szpitalnej sali były warte co najmniej uwiecznienia na zdjęciach, których 
niestety nikt nie zrobił.

Wachowiak był też autorem kultowego dialogu. W Bogusławicach, gdzie byliśmy 
na zawodach, do baru pewnym krokiem wszedł jakiś miejscowy macho, rozejrzał się 
i widząc nieznane twarze, nadął się i wydeklamował:

- Kto tu, kurwa?
- Ja, kurwa - odpowiedział, wstając zza stołu, potężny Andrzej.
- 0 kurwa! - z nietęgą miną wydukał bogusławicki macho i na tym się skończyło, 
a anegdota poszła w świat.



Czarny 
telefon 

korbą w gabinecie 
naczelnika gminy wzbu

dzał zazdrość i zachwyt peten- 
7, bo był jedyny w całej gmi- 

nie, a w dodatku czasem działał. 
Albo naczelnikowi było na rękę, że wła

dza nie mogła się do niego dodzwonić, albo 
nie wierzył, że można coś z tym zrobić. W efek

cie Zbrosławice były ostatnią gminą w województwie 
bez telefonów. Żeby zadzwonić gdziekolwiek, trzeba było 

jechać na pocztę lub do zaprzyjaźnionej firmy w Tarnowskich 
Górach, Gliwicach czy Zabrzu. Aż wydarzyło się coś, co na ogół 
oglądamy w kinie. Sprawdzając, jak czuje się pacjent przed ope
racją, mój tata chirurg zadał leżącemu na stole mężczyźnie stan
dardowe pytanie o wiek i imię, na co tamten odpowiedział pytaniem: 
„Tadeusz?-”. Okazało się, że był to przyjaciel z partyzantki, z którym 
ojciec stracił kontakt po uwolnieniu z sowieckiego łagru. Teraz pan Sta
nisław Białożyt szefował wielkiej firmie, zajmującej się budowaniem linii 
telefonicznych, i kiedy po udanej operacji spytał, czy ojciec nie chciałby 
telefonu, kochany tato przytomnie wskazał mnie. Potrzebny kabel liczył dzie
sięć kilometrów i nie stanowił problemu, bo podobnie jak wiele innych mate
riałów, wypadł kiedyś z samochodu jadącego na inną budowę przez nasze pod
wórko. Gorzej było z formalnym pozyskaniem numerów. Jako były partyzant 
i akowiec pan Stanisław był pod czujnym okiem Służby Bezpieczeństwa, 
musiał więc uważać i mieć na wszystko tak zwane podkładki.
Ale znalazł wyjście. W firmie telekomunikacyjnej brakowało ludzi, zwłasz
cza do ręcznego układania kabli w miastach. Ludzi zaś mieliśmy my.



Stanisław Bia*°|minie Zbrosławice

Romek Mirek vel
Ania Karwowska

To nie my poprosiliśmy go zatem o pomoc, tylko on nas - o ludzi do 
pracy, a my zgodziliśmy się pod warunkiem, że gmina dostanie 
dziesięć numerów. Najlepiej pamięta to Romek Mirek vel Remik, 
któremu przypadło zadanie zorganizowania tych ważnych prac w Miko
łowie. I to jego chcieli zamknąć za sabotaż, kiedy klubowi kopa
cze, wspomagani przez miejscowych amatorów piwa, przecięli łopa
tami jakiś strategiczny kabel Układu Wa szawskiego, który pew
nie wcześniej inni tacy sami specjaliści zakopali zbyt płytko. 
To on wreszcie musiał tłumaczyć się w ważnej firmie, w któ
rej zaliczał staż prawniczy, z kolejek dziwnych kolesi pod 
drzwiami - a oni po prostu czekali tam na wypłatę.

W końcu pojawiły się w ośrodku dwie końcówki kabli.Jedna do 
wymarzonego telefonu, druga do skaczącego po biurku wielkie
go drewnianego telefaxu. Po jednym numerze dostali: naczelnik 
gminy, komitet partyjny, apteka
moc 
ich

, gminna Spółdzielnia Samopo- 
Chłopska, ośrodek zdrowia i pewnie ktoś jeszcze, skoro było 
dziesięć.

Wielki Polak 
z Wielkopolski

Mieliśmy już ułożoną kanalizację 
tłuczeń na drogach 
ściętej głowy, 
jubileuszowe X 
jak zwykle więc

, krawężniki,
, ale asfalt to było marzenie 

W kasie ani grosza (a za pół roku 
Akademickie Mistrzostwa Polski), 
żebranie - od firmy do firmy. Wresz
cie, jest! Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych za 
hałdą w Mikulczycach i jego dyrektor, którego udało się 
namówić na wizytę w Zbrosławicach. Kiedy zobaczył facho
wo przygotowane pod asfalt drogi, a do tego nasłuchał się 
o koniach, powiedział: „Jak mnie, chłopaki, przypilnujecie, 
dam wam ten asfalt. Ale tylko wtedy, kiedy będzie dziura 
w poważnych robotach”. No więc na zmianę ze Zbyszkiem jeź
dziliśmy do niego codziennie rano, żeby spytać - czy to aby 
nie dziś jest nasz szczęśliwy dzień?



Po pół roku miał nas już dość. My się wymienialiśmy, ale on był sam. Wreszcie 
nadszedł wymarzony dzień, kiedy z uśmiechem powiedział: „Jutro asfaltujemy 
i dacie mi, kurwa, spokój. OK?”. Jak powiedział, tak zrobił - słowny facet 
z Wielkopolski. Kilka walców, dwie maszyny do układania asfaltu i kilkanaście 
wywrotek dowożących masę bitumiczną machnęły wszystkie place i drogi jednego dnia. 
Byliśmy zachwyceni. Inni mniej.

Następnego dnia pojawili się: ważny towarzysz, naczelnik gminy, dyrektor PGR-u, 
komendant milicji i szef gminnych spółek wodnych, czyli esbek (bo tak się gminna 
esbecja kamuflowała), żeby zadać nam fundamentalne pytanie: „Rozumicie, chcemy 
wiedzieć, jak to jest, że położyli wam asfalt? Bo nasz PGR od lat się stara i gmina 
też się stara, i nam nikt nic nie asfaltuje”. Trafili 
na Zbyszka Jawora, który mnie zawołał na pomoc, bo nie 
był pewien, co może, a czego nie może powiedzieć. Pod
chodzę do nich, a oni to samo. „Kto wam to zrobił, kto 
załatwił i kto zapłacił?”

Przecież nie pogrążę najbardziej słownego Wielkopo
lanina. Tacy jak on trochę wcześniej wygrali tam ważne 
powstanie! Więc mówię zgodnie z prawdą, że obudziłem się 
rano, patrzę, a tu jakieś walce, wywrotki... i układają 
asfalt. Wybiegłem i wołam: „Stop, stop!”. A oni nic, jadą 
prosto na mnie, mało mnie nie rozjechali. Czyli nie wiem, 
kto i dlaczego nam to zrobił. Odjechali wściekli.

Od lewej: 
jacek Dutkiewicz, 
krzewy sadzi

Kilka walców, dwie 
maszyny do układania 
asfaltu i kilkanaście 
wywrotek dowożących 
masę bitumiczną machnęły 
wszystkie place i drogi 

jednego dnia. 
Fot. Roman Mirek

Kiedy zobaczył fachowo przygotowane pod asfalt drogi... 
Na zdjęciu: Basia Turek
i Marek Godzina



No właśnie: trafili na 
Zbyszka Jawora

Był bardzo dobrym jeźdźcem, instruktorem i przez 
wiele lat moją prawą ręką. Z nas wszystkich miał 
największe doświadczenie w obrządzaniu koni, 
bo wcześniej pracował w Koźlu jako masztalerz. 
No i miał genialną pamięć. Potrafił wymienić wszyst
kie ze stu sześćdziesięciu kozielskich ogierów 
z datami urodzin i pochodzeniem. Miał też mocną 
głowę, którą wspomagał mnie w trudnych menadżer
skich poczynaniach. Tylko jednemu człowiekowi nie 
daliśmy rady. Był nim jeden z rektorów Uniwersyte

tu Śląskiego, którego gościliśmy w Zbrosławicach. My całą noc, 
ledwo żywi, wymienialiśmy się co dwie butelki, a profesor pił 
i opowiadał o mongolskich koliszkach - azjatyckich robakach, od 
których był uznanym ekspertem. Chyba nie miał wątroby, bo roz
łożył nas na łopatki, ale zanim to zrobił, usłyszeliśmy jeszcze 
dramatyczną opowieść o tym, jak w dowód szacunku jeden z lokal
nych wodzów zaoferował mu własną bezzębną żonę na powitalną noc 
w jurcie. Co kraj, to obyczaj. Wow!

Irdeu . rleinrnto" 
..kolenia kawalerii u
tar*
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Treningi prowadzone przez Zbyszka cieszyły się powodzeniem, bo się do nich przy
kładał i uczył solidnie. Jego ulubionymi uwagami jako instruktora były: „rzuca cię 
w siodle jak Żyda po pustym sklepie” albo „jak muszkę w latarce”. I wszystko jasne. 
Mniej za Zbyszkiem przepadali ci, którzy coś pod jego kierunkiem budowali, bo gonił 
ich do pracy bez litości. No i jako zły policjant doczekał się wierszyka: „Etan, 
metan, propan, butan, Zbyszek Jawor orangutan”. Nigdy też nie zapomnieli tego, 
że jak trzeba było przenieść zwój ciężkiego kabla, to taszczyli go w kilku, a na 
końcu szedł Zbyszek i trzymał w dwóch palcach końcówkę, by donieśli, gdzie trzeba. 
Wśród pracowników miał ulubieńców (głównie kierowców wożących konie, bo i on wo
ził) i miewał ofiary. Jedną z nich był rymarz January Stachurzewski „siedmiu pałek 
w herbie”, jak o sobie mówił. Był świetnym rymarzem i pił jak świetny rymarz. 
Kiedyś, z trudem łapiąc równowagę, spotkał na swej drodze szefa - Zbyszka, który 
nie omieszkał zwrócić mu uwagi, że jest w pracy i jest pijany, na co January od
palił: „Pijany jest cham. Pan ma humor”. Riposta prawdziwego szlachcica przeszła 
do klubowej historii.

Dura lex, §ed lex
Pierwszym poważnym pojazdem w Zbrosławicach była stara czerwona nyska. Dosta

liśmy ją od Almaturu. Miała dziesięć lat, tyle samo siedzących miejsc, silnik 
starej poczciwej warszawy i działające ogrzewanie, które gwarantowało większy 
komfort niż w krytych plandeką gazikach. Jej podstawową wadą była możliwość otwo
rzenia zamków i uruchomienia silnika za pomocą czegokolwiek: scyzoryka, śrubokrę
ta czy aluminiowej dwudziestogroszówki, w końcu rąbnęli mi ją więc w Katowicach.

Natychmiast zgłosiłem to na milicji. Obiecali szukać, ale dopiero następnego 
dnia kazali przyjść po protokół, bo złodzieje wiele samochodów kradną, jeżdżą do 
wyczerpania paliwa i porzucają. To po co robić bałagan w papierach. Kiedy więc 
zadzwonili wieczorem do akademika, w którym z Luśką mieszkaliśmy, wzywając mnie na 
posterunek, byłem pewien, że nyska się odnalazła. Tam okazało się, że jestem za
trzymany. „W związku z czym?” „W związku z kradzieżą samochodu”. Po nieprzespanej 
nocy w towarzystwie chrapiącego boksera, który kogoś za mocno trafił, posterunkowy 
zaprowadził mnie do komendanta.

- Dzień dobry, panie komendancie.
- To wy nie wiecie, co się mówi? Mówi się: „aresztant 
Ginko melduje się”. A ta szmata w ręku, to co? - zagaił 
sympatycznie komendant.
- To moja kurtka.
- Karany?
- Nie, gdzieżby.
- No to od razu się przyznaj. Komu sprzedałeś samochód?
- Nikomu. Ukradli, co u was zgłosiłem, i gdybym teraz tu 
bezczynnie nie siedział, to bym go szukał.
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- Wy nasze czynności nazywacie bezczynnym siedzeniem?!
Weźcie go do celi na czterdzieści osiem.
- Zaraz, zaraz. Chciałbym zadzwonić - mówię zdesperowany
i w popłochu myślę do kogo.
- Tak, a do kogo?
lest!
- A do waszego generała. Niedawno chciał ode mnie kupić konie.
Komendant odkłada podniesioną już słuchawkę. Podchodzi, obejmuje mnie 
po przyjacielsku i mówi: - My, studenci, wiecie, musimy się popierać. 
Ja też studiuję zaocznie, prawo, u was na uniwersytecie. - Potem robi się 
coraz bardziej czerwony - widać, że intensywnie myśli, po czym radośnie 
ogłasza: - Dura lex, sed lex (głupie prawo, ale prawo). I doda je, zwracając 
się do posterunkowego: - Temu panu oddać rzeczy osobiste, notatki nie 
sporządzać i wypuścić.

Czemu mnie zatrzymali? Bo ginęło za dużo samochodów służbowych. Kierowcy
zostawiali kluczyki w stacyjkach i szli na kawę. No i wreszcie władza ustaliła, 
że wszystkich, którym ukradną samochody, trzeba wsadzać na dwadzieścia cztery, 
żeby samochodów lepiej pilnowali.

Nyska z pustym bakiem odnalazła się dosyć szybko. Sprawców nie ujęto. Protokołu
nie było.

PL
[bIURÓÓĆHRONY RZĄDU

Z czasem pojawiały się kolejne samochody. Najbardziej kochaliśmy gazy 69. Psuły 
się tak samo jak czerwona nyska, ale latem można było zdjąć z nich plandekę, no 
i wojsko dawało je za darmo. Jedna z darowizn była prawdziwym hitem. Zadzwonili 
do nas z Biura Ochrony Rządu z propozycją przekazania trzech wycofanych z eksplo
atacji peugeotów (w podziękowaniu za udane wczasy w siodle dla dzieci). Widywa
ło się je wtedy z dostojnikami na tylnych siedzeniach, w asyście milicjantów na 
słynnych enerdowskich motocyklach MZ (emzetkach), głównie na ulicach Warszawy. 
W Katowicach był jeden jedyny i wozili nim pierwszego sekretarza KW PZPR, 
towarzysza Zdzisława Grudnia.

I ja, podobnie jak ów towarzysz, siadałem więc na prawym tylnym siedzeniu 
naszego srebrnego peugeota i podobnie jak on, słałem uśmiechy salutującym mi
licjantom. Zbyszek prowadził i potrafiliśmy w osiem godzin pojechać na spęd 
w środku Polski, kupić konie, zjeść obiad i wrócić. Chyba przesadziliśmy tro
chę, bo za te samochody sporo ważnych „życzliwych” przestało nas lubić i lepiej 
było się tych aut pozbyć. Przetarg wygrał producent pomidorów z Częstochowy - 
w ówczesnej nomenklaturze władzy „badylarz”.



Zieleń Miejską 
się oczywiście

w załatwieniu

Po sprzedaniu peugeotów nasz tabor i tak prezentował się imponująco. Autokar 
kilka traktorów z przyczepami, dwie koparki, wywrotka, nyska, fiat, kilka gazi
ków. Później były jeszcze dwa siodłowe jelcze z naczepami do przewozu koni, a po 
nich volvo, które jeździło u nas z naczepą PZJ, bo to nasi niezawodni kierowcy 
obsługiwali wyjazdy na najważniejsze zawody za granicę.

Staraliśmy się, żeby to wszystko stale zarabiało na konie, i tak też było. 
Kiedyś zobaczyłem, że traktor z przyczepą i koparką, zamiast pracować, stoją na 
podwórku, co uznałem za nieudolność naszego biura. Z zamkniętymi oczami otwo
rzyłem książkę telefoniczną i palcem wylosowałem firmę. Padło na 
w Zabrzu. Wybrałem numer i poprosiłem z szefem, przedstawiwszy 
jako Komitet Wojewódzki ukochanej partii.

- Najpierw do nas dzwonicie, towarzysze, i prosicie o pomoc
transportu, a potem nie odpowiadacie na telefony od firmy, którą dla was za
łatwiliśmy.
- Ale kto do was dzwonił?
- Skąd ja mam wiedzieć kto. Ktoś. Jakiś sekretarz albo dyrektor. My tu w komite
cie czas tracimy, żeby wam pomóc, a wy, drodzy towarzysze
Zaraz mi dzwońcie do zakładu w Zbrosławicach,
wował dla was koparkę i traktor.
Po chwili zabrzęczał telefon. Okazało się, że 

potrzebuje naszego sprzętu. I zamiast stać u nas, 
tego momentu już dla nas zarabiał.

, macie to w dupie.
który na naszą prośbę zarezer-

Zieleń Miejska w Zabrzu bardzo 
stał u nich, z tą różnicą, że od

Profesor Zbigniew Messner 
- kryta ujeżdżalnia?

A może dwie?
Sympatia prasy, wizyty kroniki filmowej i telewizji, coraz 

częstsze odwiedziny decydentów, których dzieciaki marzyły 
o zbrosławickich koniach - wszystko to poprawiało nasze no
towania u władz, ale i 
kie, żeby znalazło się 
Na wszystkich śląskich 
wychowywały młodzież w 
Ekonomiczna.

Aż pewnego dnia zadzwonił telefon. Sekretarka przyszłego pre
miera, ale na razie jeszcze rektora Akademii Ekonomicznej w Ka
towicach, przekazała mi zaproszenie na rozmowę od swojego szefa.

tak nie były one wystarczająco wyso- 
finansowanie na największe inwestycje, 
uczelniach były już nasze kluby, które 
duchu... Klubu nie miała tylko Akademia



znajomi 
kolejne
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Profesor Messner najpierw zasugerował powołanie 
na jego uczelni Akademickiego Klubu Jeździeckie
go, a potem zadał nasze ulubione pytanie - co może 
dla nas zrobić. Jak to co? Znaleźć pieniądze na 
budowę krytej ujeżdżalni. Zbigniew Messner był wte
dy pnącym się na szczyty władzy ekonomistą i Prze
wodniczącym Kolegium Rektorów naszego województwa. 
Bez trudu przekonał kolegów do naszego pomysłu, 
a potem pomógł uzasadnić w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego budowę krytej ujeżdżalni 

I jako obiektu dydaktycznego - przecież prowadzili
śmy zajęcia z WF-u. Jak to dobrze, że wymyśliliśmy 
fakultety!

wprawę w lawirowaniu między przepisami, kryta ujeż-Mieliśmy już 
dżalnia stanęła więc błyskawicznie. Montowały ją brygady zabrzańskiego 
Mostostalu, a że o bezpośrednich wykonawców zawsze bardzo dbaliśmy, to 
przy kolejnym ognisku z ust chłopaków stawiających konstrukcję padło 
pytanie, czy nie chcemy drugiej, trochę mniejszej hali, bo u nich w po
krzywach leży od lat kompletna konstrukcja i nikt się o nią nie upomina.

Błyskawicznie przygotowaliśmy fundamenty i po kilku miesiącach 
zamiast jednej krytej ujeżdżalni mieliśmy dwie. Z papierami bez trudu 

a
nas dzieciaki na

poradziła sobie niezawodna urzędniczka gminna Janka Kotas, 
z Mostostalu przez jakiś czas wysyłali do 
jeździeckie wakacje.

kimś cudem 

klub^ i tak



Janusz Pach, 
Ania Kromer 
i Arek Gaweł

Codzienność
Przez dłuższy czas mieszkańcy Zbrosławic byli cieka

wi, ale i nieufni wobec nas i tego, co się u nas działo. 
Byliśmy obcy. Przejściowe problemy mieliśmy też z mło
dymi ludźmi, zwłaszcza powracającymi z wojska, któ
rzy koniecznie chcieli nam pokazać, kto tu rządzi. 
Jakiś świeży rezerwista pociął na kawałki uzdeczki 
w siodłami, spuścił powietrze z opon, ktoś tam próbo
wał komuś przylać. Atmosferę podgrzewał ksiądz, który 
grzmiał z ambony, żeby dzieci „tam" (do klubu) lepiej 
nie chodziły.

Po jakimś czasie (chyba po kilku ślubach kościel
nych par z klubu) ksiądz zmienił zdanie. My zaś zapra
szaliśmy młodych zbrosławiczan na naukę jazdy. Przychodzili i wkrótce pojawiło 
się ich u nas całkiem sporo: Jurek Skrzypczyk, Krystian Zięba, Janusz i Sławek 
Pachowie, August Cybis, Manfred Słodczyk, Mundek Pośpiech, Arek Gaweł, Zyga 
Mandrela i pewnie inni. Sprawę przypieczętował ksiądz Gustaw Klapuch z Tarnow-
skich Gór, któremu Janusz Wierzchosławski tak solidnie wszczepił konie w duszę, 
że przez wiele lat uczestniczył w jazdach i pracował przy koniach na równi 
z innymi. Kiedy po kilku kolejnych latach nasze amazonki Ewa Bajda i Marysia Ko- 
mędera zaczęły uczyć w szkole, na imprezach klubowych pojawiało się coraz więcej 
mieszkańców, a Heniek Barczyk jako pierwszy zbrosławiczanin z dziada pradziada 
zaczął u nas pracować, stało się jasne, że jesteśmy już bardziej „swoi".

Codziennością członków klubu była przede wszystkim praca w stajniach, ze 
szczególnie ulubionym zajęciem - rozładowywaniem paszy, którą właśnie przywieź
li „teście", czyli dostawcy z Woźnik, budowanie ośrodka i nauka jazdy konnej.

Były nią też wachty, wyjazdy w teren o świcie, jazdy nocą, ogniska i swawole. 
Gdzie w tych dniach był czas na studiowanie - Bóg jeden wie. I ci, którzy jednak 
studia skończyli.

Nasza (pracowników) codzienność wyglądała inaczej. Zaczynała się podobnie jak 
dla klubowiczów, świeżymi bułeczkami i mlekiem w butelkach przywożonymi rano 
przez nieocenionego pana Zbyszka - seniora rodu Pawłowskich, który prowadził 
nasz klubowy sklepik. Potem odwoziliśmy dzieci do przedszkola czy szkoły. Miałem 
wtedy okazję przekonać się, z jak różnych planet są chłopcy i dziewczynki. Kiedy 
nie było pod ręką samochodu, ładowałem dzieci do koparki. Moja Agnieszka lamen
towała, żeby wysadzić ją dwie ulice wcześniej, bo dziewczynki będą się śmiać, 
a chłopcy prosili, by wjechać na szkolne podwórko, najlepiej przez zamkniętą 
bramę, a na miejscu coś wykopać. Po powrocie zajeżdżaliśmy konie przeznaczone 
na sprzedaż, a popołudniami prowadziliśmy niekończące się treningi.



Mieszkanie na terenie ośrodka powodowało, że życie prywatne prze
platało się z klubowym. Czasem było to męczące, wreszcie więc na 
drzwiach powiesiliśmy kartkę z napisem „Wojtka nie ma", a po drugiej 
stronie „Cicho, Kuba śpi". Nie zawsze pomagało. Aż któregoś dnia 
wizyty ustały, a my przez okno zobaczyliśmy skonfundowane miny in
teresantów czytających kartkę na drzwiach. Okazało się, że to Boguś 
Lustyk powiesił nową - „Nie wchodzić! Kopulujemy”. Regułą było też, 
że kiedy prowadziłem jakieś popołudniowe przeciągające się jazdy, 
z domku numer cztery wychodziła na próg Luśka, wołając: „Woooojtek, 
kąpać Kubę!". W oczach grupy widziałem wtedy chęć mordu.

Nie zapomnę pewnego poranka i widoku śpiącej gromady w naszym 
pokoju na parterze. Przywitałem ich serdecznie i zaproponowałem her
batę. Zmieszali się dopiero wtedy, kiedy pojawiły się nasze dzieci 
w piżamach, lak się okazało, przybyli na warsztaty jogi.
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- Weszliśmy w nocy i poczuliśmy się bardzo bezpiecznie - zaczął jeden 
z nich.
- Dobra aura - dodał inny.

No cóż. Może z tą aurą było coś na rzeczy. Do tego, że wpadali do 
nas młodzi stażem klubowicze z pytaniami o ręcznik, herbatę, kurtkę, 
a nawet o swoją dziewczynę, byliśmy przyzwyczajeni.

W miarę jak klub rozbudowywał się, przybywało jeżdżących i przy
bywało ludzi, którzy zaczęli wiązać swoje życie nie tylko z końmi, 
ale i z klubowiczami odmiennej płci. Śluby z udziałem koni - czy to
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pod wierzch, czy w zaprzęgu - stały się częstymi i bardzo przyjemnymi 
uroczystościami. Przybywało także dzieciaków: Wawrzek, Miłka, Rozal
ka, Ignacy, Teofil i Jerzy Pawłowscy, Jarek i Kuba Nowakowie, Piotrek 
i Bartek Jankowscy, Maciek i Pawełek Staniszewscy, Szymon i Łukasz 
Wierzchosławscy, Marcelina, Mirek i Sławek Wilkowie, Ola, Radek 
i Robert Brożyńscy, Maciek, Jaś i Staś Prussakowie, Przemek i Maciek
Lekostajowie, Agnieszka i Kuba Ginkowie.
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Ogrodzony teren klubu wraz z rzeczką był dla dzieci fantastycznym 
miejscem do zabaw. Drzewa, po których można się było wspinać, ta
jemnicze górki z nieskończoną ilością kryjówek w wydeptanych przez 
konie parowach, stare przeszkody crossowe do pokonywania na wyimagi
nowanych wierzchowcach i pokój Krzysia Skorupskiego, w którym można 
było skakać po łóżkach w rytm jiveJa granego na akordeonie przez 
trenera. Nic dziwnego, że czasem dzieci dostarczały rodzicom nie 
lada emocji.

Kiedyś postanowiliśmy sprawdzić, jakaż to zabawa tak bardzo fas
cynuje naszego Kubę i jego kompanów - Jarka, jego młodszego brata 
Kubę i Maćka. Myśleliśmy, że jak zwykle rozprawiają się z rowerami, 
które będzie trzeba potem oddać do naprawy, bo z wypiekami na buźkach 
przybiegali do domu, a to po młotek, a to po śrubokręt.



Zaniepokoiliśmy się na dobrej kiedy w rączce jednego z nich zobaczyliśmy bia
ło-czerwone walce z cyferkami - serce samochodowego licznika. Szybkie śledztwo 
pozwoliło odkryć rozebrany silnik i deskę rozdzielczą towarowej syrenki bostOj 
do której hodujący barany sąsiad ładował niezbyt legalnie koszoną na naszej łące 

trawę. Widać zostawił ją na chwilę... Byliśmy przekonanij 
że skończy się nie byle jaką awanturą, a tu nic. Wie
czorem syrenka na holu odjechała w nieznane. Po jakimś 
czasie dowiedziałem się, co jej właściciel pomyślał, 
widząc zrujnowany samochód. Był przekonany, źe za ko
szenie trawy bez pozwolenia kazałem mechanikom zdewa
stować mu silnik. W dodatku uznał karę za adekwatną do 
przestępstwa.

W tak dużym skupisku młodzieży musieli być także kon
fidenci bezpieki. Udawali studentów, którzy przyjechali 
na zajęcia z WF-u, czyli fakultety, ale słabo się kamu
flowali. W poszukiwaniu pracujących powielaczy z wrogimi 
ulotkami wchodzili kolejno do wszystkich pomieszczeń 
i mówili, że szukają masztalerza. Na szkoleniu nikt im 
nie powiedział, że u nas masztalerzy nie ma - są wach
mistrze. My wiedzieliśmy, że sporo o nas wiedzą, ale 
i oni wiedzieli, że my wiemy. Kiedyś jeden z nich pod
szedł do mnie na balu sylwestrowym i wręczając mi kie
liszek szampana, szepnął: „Służbowy".

Romek Wilk, Ewa Hordyńska,
Janusz Wierzchosławski i ks. Gustaw Klapuch
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Miłka i Wawrzek Pawłowscy 
z mamą Grażyna i Mrówą

Klubowe dzieciaki

Klubowe dzieci.
Od lewej: Kuba, Agnieszka, larek Nowak



Chłopaki z Caritasu
Studenci i konie, a tuż obok zakonnice i spora liczba „chłop

ców” - jak nie do końca sprawnych umysłowo i fizycznie dorosłych 
nazywały siostry. Mieszkali w przylegającym do klasztorku 
zakładzie Caritasu. Wielu z nich wędrowało przez podwórko 
z zaopatrzeniem, praniem czy garnkami pełnymi obiadu. Naj
mniej poszkodowani przez los pomagali siostrom w uprawie 
warzyw. My pokazywaliśmy im kolejne z kupowanych koni, 
a oni zbierali dla nas kwiaty. Lubiliśmy się. Było wśród 
nich kilku, których nie sposób było nie zapamiętać.

OCZKO. Najpierw pędził za ofiarą po podwórku z paluchem 
wymierzonym w jej oko, a kiedy chowała się w młynie, 
podchodził do samochodów i sprawdzał, który ma ciepły 
silnik. Potem opuszczał spodnie i gołą pupą siadał na 
ciepłej masce. Na twarzy rozlewało mu się szczęście. Po 
chwili wciągał spodnie, ukręcał boczne lusterko i ze 
zdobyczą oddalał się cichutko na palcach.

BOLEK. Uwielbiał papierosy. Potrafił szukać godzina
mi niedopałków, żeby się z lubością pozaciągać. Kiedyś 
jakiś interesant spytał mechaników o szefa. I któryś 
z naszych nieocenionych mistrzów kierownicy (Heniek, 
Staszek albo Romek) wskazał na siedzącego w kucki 
przed stajnią Bolka, który właśnie grzebał patykiem 
w piasku w poszukiwaniu petów. Delikwent podszedł 
i próbował zainteresować „dyrektora” swoją sprawą, 
ale ten był tak zajęty, że na każdą próbę nawiązania 
rozmowy podnosił tylko bez słowa wzrok - nie przery
wając grzebania - żeby w końcu zaciągnąć się z luboś
cią krótkim, parzącym palce papierosem. Po chwili in
teresant wrócił, by obserwującym żartownisiom oznaj
mić, że „pan dyrektor chyba dzisiaj nie w humorze”.

MARUDA. Były bokser, który trafił do sióstr po kolejnym nokaucie.
Wędrując przez podwórko, powtarzał:

- Tak jest, nie wolno. Wziąć komuś ręcznik, wziąć komuś mydło. 
Tak jest, nie wolno. Wziąć komuś ręcznik, wziąć komuś mydło.

Kiedy go spytałem:
- Co się stało, kto ci zabrał?

Spojrzał na mnie jak na wariata i odpowiedział:
- No nie, to ja zabrałem.

/ jH



Zbrosławicka Wieża Babel
- przez pierwsze kilkanaście lat była rajem dla wielu z nas, oazą w otaczającej 
nas socjalistycznej smutnej, czasem śmiesznej, ale i groźnej rzeczywistości. 
Przyjaciele, wspaniali pracownicy, kolorowi i kreatywni młodzi ludzie (bo 
przecież nie tylko studenci), którzy gdy im coś przychodziło do głowy, na
tychmiast to realizowali. Klamrą spinającą wszystko były konie, ale żyliśmy 
nie tylko samą jazdą konną.

Za barem „Szalonego Młyna" urządzonego na piętrze starego młyna królował 
Piotruś Mańka, a potem pałeczkę przejęli Bliźniacy - Aleksander i Beniamin 
Kuderowie. W „Młynie” można było kupować fajki na sztuki. Zagraniczne! Można 
było dostać alkohole z pewexu, obserwować turnieje szachowe, które organizował 
Mirek Majkut, i w nich uczestniczyć. I tańczyć. Była nauka szkockich tańców 
pod dowództwem Melanii Ellis, Angielki, która przed laty przyjechała tu uczyć 
języka, a w końcu podjęła słuszną decyzję o zbudowaniu w Zbrosławicach domu. 
Spontaniczne kursy bez żadnych instruktorów, ale z wielką ilością energii 
proponowali co rusz powszechnie łubiani Bliźniacy - Olek i Benek. Gdy uczyli 
tańczyć rock and rolla, po prostych krokach przeszli do trudniejszych figur. 
Byli - jak to bliźniacy - świetnie zsynchronizowani, kiedy więc postanowili 
zademonstrować skok tancerki na biodro partnera, nie uzgodnili, który z nich 
jest rodzaju żeńskiego, i skoczyli równocześnie. Była też nauka salsy pod 
kierunkiem doskonałych nauczycieli tańca - Izy i José Torresów. José uciekł 

kiedyś z Kuby. Dla Izy i dla wolności - nawet takiej socja
listycznej, polskiej - postanowił zostać tu na zawsze.

Sylwestry w różnych stylach. Lata pięćdziesiąte. Budujemy 
ścianach Stalin wieszany przez Luśkę i Jurka 
zaproszenia
i berety z 
i małe Sta- 

Polskę Ludową. Na 
Sawkę, a do tego 
cie kombinezony 
sty, obrusy, flagi
z czerwonym węgierskim winem 
muzyka lat sześćdziesiątych, 
mowę prześcieradła. Na jednym 
drugim przystojny Presley na- 
mojego 
z „Mary 
nagraną 
śliwymi 
Bogdana 
tańce, 
strojonym pianinie Jasia Skrzeka.

Janusza Kuśnierza. Na parkie- 
antenkami. Czerwone chu

ja linki na dnie szklanek 
Egri Bikaver. Kolejny - 
Dekoracja - dwa nasze do- 
piękna Marylin Monroe, na 
malowani - jak żywi - przez 
noc 
ktoś
Szopki sylwestrowe ze zło- 
mi wspónie i karykaturami 

bale przebierańców, sobotnie

przy jednej kasecie 
zapomniał przywieźć

brata Tadeusza. Cała
Lou” na początku, bo 
wcześniej muzykę.

wierszykami pisany-
Lustyka. Bale piżamowe,

czasem przy akompaniamencie grającego całą noc na roz-
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pełnienie, bez dodatkowych egzaminów następujących funkcji: 

(niepotrzebne skreślić)

który rozpocznie się punktualnie - 
o godz ii... w pierwszym domku 
fińskim zbudowanym na terenie 
Ośrodka Jeździeckiego

w Zbrosławicach

Obecność obowiązkowa! Wobec opornych 
zastosowane zostaną środki mające na 
celu przymusowe doprowadzenie ich na 
miejsce Szału.

^^zasi^Szałi^ylivestroive^^ii^zezwal^i^i^nyśii^ioica^iezynki^^L^Łl^^^^^^K

w szczególności określenia „w.. 
- jako wyjątkowo obraźliwego.

Kierownictwo Szału Sylwestrowego 
stwierdza że mąż, żona, s\n. córka, podwładny (niepotrzebne

(tak-nic)skreślić): ************

I. Objawił niepospolite walory intelektualne 
(znajomość teoretycznych myśli i dzieła weteranów 
klubowych określających rolę członka w \.K.,|.) 

—2. Pił w‘ miarę
3. Wyrażał się ciepło i z sympatią o Rodzinie

i Przełożonych
I. W ykazał poczucie humoru (śmiał się mniej więcej 

w stosownych momentach i z odpoyyiednich osób)
5. Wykazał szczególną troskę o mienie społeczne 

(nie tłukł naczyń, nie demolował i zanieczyszczał 
pomieszczeń)

6. Zachował wstrzemięźliwość erotyczną

[

Projektował
Janusz Kuśnierz

8. U 
s-s s ś .? e

Uzyskana ocena ogólna zezwala na

K 
B 
3
2 4 f 2

s-s
3 i V

3 o > -fl *
O

uzyskując ogólną ocenę
w związku z czvm komisja kwalifikacyjna stwierdza, że 
posiadacza/kę niniejszego świadectwa należy uważać za 
intelektualistę, człowieka wyjątkowo uzdolnionego 
o wybitnym poczuciu humoru.

Pełnomocnik d/s
O.K.B.N.P.HJW.J.

Janusz Kuśnierz



Kąpieli zażywa
Boguś Lustyk

Ewa Hordyńska
i Krzysztof Musialski

Ewa Hordyńska 
i Beniamin Kuder

Joanna i Boguś
Lustykowie
(na drugim planie)

Bal 
piżamowy



Wszystkie te bale bladły jednak przy tym pierwszym 
- Kazia Wańdygi, który miał własny przepis na nieza
pomnianą zabawę. Sam robił dekoracje, sam taszczył 
z domu na plecach stojący zegar i ozdobny dywan 
i sam wywieszał listę zakwalifikowanych przez nie
go uczestników, którzy zagwarantują dobrą zabawę. 
Co się potem działo... Przed pokojem zarządu klubu 
ustawiały się kolejki zapłakanych amazonek, które 
przysięgały, że potrafią się bawić, ale Kazio był 
niezłomny:

- Dla was będzie specjalny bal - mówił - też się 
pobawicie. Teraz jest dla dobrze bawiących się, 
następny będzie dla was, ale na razie wykopiecie 
tu studnię.
- Studnię? Ależ po co, przecież woda jest w kranie
- nieśmiało broniły się dziewczyny, bo jak kopać 
w piasku.

A twardziel Kazio na to:
- Studnia stanowi ozdobę stajni i woda ze studni 
jest zdrowsza.
No to kopały bidulki tę studnię. A kiedy padały 

z wyczerpania, to omdlałymi dłońmi łapały za dłu
gopisy i pisały odwołania do zarządu klubu w spra
wie udziału w Kaziowym balu, solennie obiecując, że 
będą wesołe.

Były jeszcze pikniki country, które wymyślił Bogdan 
Lustyk, a my dodawaliśmy do nich to, co widywaliśmy 
na filmach szkoleniowych, czyli westernach. Na kilka 
dni nasze drewniane domki zmieniały się w miastecz
ko z Dzikiego Zachodu. Był saloon i stacja kolejowa. 
Kowboje, damy i niedamy, dolary z podobiznami orga
nizatorów, butelki z okolicznościowymi etykietami, 
napad na bank, strzelaniny, ofiary i ich pogrzeby. 
No i kąpiel na golasa w beczce pełnej wody z po
wabną łaziebną Anką Miklewską. Długa kolejka chęt
nych do beczki zaczęła się tworzyć, kiedy Ania 
ogłosiła, że osobiście będzie myła plecy. Pierwszą 
chętną była Aśka vel Kluzia. Kiedy wdrapała się do 
beczki, jej koledzy kowboje (Mirek, Irek i Henkuś) 
napadli na łaźnię i wylali wodę, z którą prosto 
w rozbawiony tłum wypłynęła golutka przyszła mini
ster edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

ZBROSŁAWICE
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Lustykowie i Ginkowie 
zadumani nad grobem 
polskiej demokracji 
A.D. 1983

Kaz Trenka i Kazik Wańdyga

Piknik country.
Marcin Pajer, Iwona Bednarowicz, 
Beata Maderska, Krystyna Pikuła



certowali w młynie, 
z puzonem - naszych

Blues are 
always blues

Muzyką zarządzał Piotr Mańka - maturzysta z Tarnow
skich Gór, a jednocześnie palacz w naszej kotłowni. 
Pewnego dnia nad ranem jakaś dama poszukiwała swojego 
ulubieńca, Jasia Skrzeka, przy którego bluesach ba
wiliśmy się całą noc. Wciąż jeszcze żywy i na poste
runku Piotruś wskazał jej miejsce, w którym artysta 
wypoczywał. Była to dolna szeroka półka baru. Jakim 
cudem zmieścił się tam, w dodatku nie tłukąc zastawy?

Koncertowali w „Szalonym Młynie" Lady Pank, Tomek 
Szwed, Michał Lonstar. Bywali na zgrupowaniach stu
denci Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej pod prze
wodnictwem Andrzeja Zubka. W ciągu dnia ćwiczyli 
w sekcjach (każda w innym domku), a wieczorami kon- 

Pamiętam Piotrka Wojtasika z trąbką i Jarka Kwietnia 
późniejszych serdecznych znajomych, Tadeusza Jakubow

skiego, Marcina Pospieszalskiego i Lorę Szafran. Potem przyjeżdżali do nas
już poza ramami uczelni.

Na dłużej zabawił w Zbrosławicach Puzon, czyli Jarek Kwiecień, który poran
ki zaczynał zawsze od głębokiego westchnienia, bez względu na to, czy dzień

Ela Morciniec,

zapowiadał się mniej, czy bardziej pozytywnie. Nikt nie był w stanie rozpo
znać, czy ten głęboki oddech jest objawem radości, tak wielkiej, że Jarek 

zaraz weźmie do ręki puzon i zadmie na dzień dobry, czy 
symptomem ogólnego życiowego smutku (wtedy nie grał).

Wybitny muzyk, brat Jasia Skrzeka - Józek - bywał u nas 
z rodziną wielokrotnie. Szukając wciąż nowych muzycz
nych wyzwań, tworzył m.in. improwizowaną muzykę to
warzyszącą pokazom ujeżdżenia kür najwyższej klasy, 
wykonywanym przez wielokrotną mistrzynię Polski Elę 
Morciniec. Improwizował także na prowadzonym przez 
Krzysztofa Skorupskiego pokazie skoków. Przy widowni 
wypełnionej po brzegi Krzyś bez końca podnosił drągi, 
aż trafiły na sam szczyt stojaków, a konie pod Mankiem 
Słodczykiem i Krystkiem Dziembą wciąż czysto skakały. 
Emocje sięgnęły zenitu, kiedy Krzysztof stanął mię
dzy stojakami, a drąg uniósł nad głowę. Manek skręcił 
w stronę tej przeszkody, widzowie wstrzymali oddech, 
a muzyka umilkła, bo nawet doświadczonemu muzykowi grę

Tomek Szwed i Ania Małecka



uniemożliwiły emocje. W ostatniej 
chwili Krzysztof rzucił drąg na 
ziemię, po czym zdjął kapelusz 
i ukłonił się publiczności.

0 tym, jak rzęsiste dostali 
brawa, nie muszę pisać. Po latach 
Józek znowu przyjeżdżał, tym 
razem kibicując swojej córce - 
zapalonej amazonce startującej 
tu w zawodach. Lubię myśleć, że 
może to w Zbrosławicach pokocha
ła konie.

Dziś tradycje organizowania 
w Zbrosławicach koncertów gwiazd 
polskiej piosenki kontynuują Me
lania Ellis i Marek Bednarek - 
jeden z byłych prezesów klubu. 
Zapraszają takich tuzów sceny 
muzycznej jak Kuba Sienkiewicz, 
Jacek Kleyff czy Piotr Bukartyk. Bywali 
Krzysztof Materna, Krysia Sienkiewicz, 
wystawienia „Tragedii romantycznej” w 
na tekstach Mickiewicza i Słowackiego,

nas Daniel Olbrychski, Wojtek Mann,u
Jedni na piknikach country, inni z okazji 
katowickim Spodku, inscenizacji opartej 
do której wypożyczyliśmy nasze konie pod

opieką Ani Miklewskiej. Jeszcze inni - jak Boguś Sobczuk, reżyser, aktor, mistrz
mowy polskiej, niesympatyczny dyrektor telewizji gnębiący Jandę w „Człowieku
z marmuru” Wajdy - bo dobrze się czuli w zbrosławickiej codzienności.

Pierwsza wizyta Olbrychskiego, którego z prób do „Tragedii romantycznej” 
przywiozła Ania, o mało nie skończyła się katastrofą. Pojechaliśmy na jakąś 
zwariowaną jazdę w terenie z galopami ławą po pastwiskach (kto zostawał w tyle, 
obrywał krowimi plackami, w które „przypadkowo" wjeżdżali ci przed nim), sko
kami przez rowy melioracyjne i zjazdami na łeb, na szyję w kamieniołomach, 
które większość gości przerażały. Ale nie Daniela, który jeździł wyśmie
nicie. Ostatnią atrakcją, żeby nas zapamiętał, miało być piwo kuflowe w kamieniec
kiej „Baryłce”, a potem kolejne galopy. Trafiliśmy na ślub, a na trunki zaprosił 
nas starosta weselny, widząc, z kim jesteśmy. Po kilku głębszych Daniel porwał 
do tańca pannę młodą, odbijając ją z rąk dopiero co zakontraktowanego małżonka. 
Ona rozanielona, a podchmielony Daniel przytulał ją coraz szczelniej. W pewnym 
momencie zauważyliśmy gromadzących się gości weselnych płci męskiej z panem 
młodym w środku, co wróżyło bliską katastrofę. Na szczęście w ostatniej chwili 
udało się wyrwać naszego gościa i mimo protestów panny doprowadzić do konia. 
Czym prędzej wróciliśmy do domu. Jak wyglądała noc poślubna młodej pary, wolę sobie 
nie wyobrażać.
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Ewa i Janusz Wierzchosławscy, 
Krystyna Pikuła, Alicja Rożnowska, 
Irek Glensczyk i Iwona Bednarowicz



Oprócz atrakcji muzyczno-aktorskich były oczywiście 
te z udziałem koni. W prima aprilis lekcja jazdy konnej, 
z wieloma sadystycznymi pomysłami, prowadzona instruk
torom przez członków klubu. W listopadzie Hubertusy - 
zawsze z barszczem i pyszną baraniną, jakiej nie było 
nigdzie, przyrządzaną przez pana Zbyszka Pawłowskiego. 
Udział w biegu myśliwskim był wyróżnieniem za solid
ne wachty, pracę albo osiągnięcia sportowe. Do trady
cji należało uroczyste składanie podpisów przed gonitwą 
w księdze honorowej, a po biegu oprowadzanie gości 
i dzieciaków na koniach. Miłym zwyczajem, który trwa do 
dziś, były także spotkania wigilijne w stajni.

No i rajdy w najbardziej atrakcyjnych regionach Pol
ski, jak Bory Tucholskie, Pojezierze Drawskie, Ziemia 
Chełmska. Wielogodzinne jazdy, poznawanie kraju w nie
spiesznym tempie, spiekota i zmęczenie, a potem „delfinki” 
w jeziorach, wieczorne ogniska i wyjątkowy, intensywny 
kontakt z koniem i naturą. A to wszystko bez instruktor
skiej musztry na ujeżdżalni! Rajd po Ziemi Chełmskiej, 
firmowany przez Akademię Medyczną, zorganizowany w ra
mach akcji „Chełm 80” (trasa prowadziła od wsi do wsi, 
w których studenci badali wady postawy u dzieci), sta
nice letnie w Krzywym Kołku, Promnicach, Strzeszynie, 
z końmi pożyczanymi z PGR-ów, bo klubowe zajęte były ak
cją letnią w Zbrosławicach.

Szeryfami rajdowymi byli najbardziej doświadczeni 
jeźdźcy, kolorowi ludzie dyktujący reguły i tworzący wy
jątkową dla każdego rajdu aurę. Szeryf Pawłowski, szeryf 
Głowacki, szeryf Żagiell, szeryf Wójcik, szeryf Chełkow- 
ski, szeryf Lyszczyna, szeryf Prussak, szeryf Brożyński, 
szeryf Lustyk. Czy można o nich zapomnieć?

Bogusław Sobczuk
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Po ciężkim dniu Wystub'i ■ ''
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Szeryf 3urek Żagiell

Wakacyjne atrakcje nie tylko pomagały popularyzo
wać jeździectwo, ale przynosiły też zastrzyk finan
sowy, zwłaszcza kiedy dzięki pomocy Almaturu zaczę
li z nich korzystać studenci z zagranicy. Na jednym 
z takich rajdów po Pojezierzu Drawskim uczestnicy 
wjechali na bunkier z rakietą międzykontynentalną. 
Biedny wartownik prawdopodobnie trafił na zsyłkę, 
a studentów po wielogodzinnych przesłuchaniach soł- 
daty puściły wolno.

Pamiętny był też dwutygodniowy rajd, na którym 
nie było dnia bez ulewy. Dokumentacja fotograficzna 
ujawnia, jak ratowali się uczestnicy - tak skutecz
nie, że zamiast biadolenia dostawaliśmy na kartkach 
pocztowych informacje, że „koniom wyrosły skrzela”. 
I inny, kiedy przemoczona grupa dotarła do szczęśli
wie znalezionej w ciemnościach wspaniałej, bo dużej 
i suchej stodoły. Po przespanej kamiennym snem nocy 
(pomimo hałasów powodowanych przez wiercące się 
i szarpiące podpory konie) okazało się, że na murach 
wywieszone są tablice ostrzegające, że stodoła grozi 
zawaleniem. Ewakuacja była natychmiastowa i na pa
luszkach.
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Zdarzały się niemiłe spotkania z władzą, która traktowała nas 
jak tabory cygańskie, a tym kilka lat wcześniej zabroniono 
wieść kolorowe wędrowne życie. Były też miłe spotkania z gospoda
rzami, na wyścigi oferującymi stajnie, paszę, noclegi i pro
wiant dla strudzonych wędrowców, którzy przypominali im party
zantów. Były niekończące się radości ze spotkania po wielu 
godzinach poszukiwań wozu rajdowego z zaopatrzeniem (komórki 
pojawiły się dobre dwadzieścia lat później) i drobne kłopoty 
z obtarciami.

UW. 81-38-78 P1

Socjalistyczny Zwiqzek 

Studentów Polskich
RADA DO SPRAW JEŹDZIECTWA
00-364 Warszawa, ul. Ordynacka 9

L.dz. RJ/198/77

2o.o1.19T71-■jy s z 8-»

Instytut Chirurgii
Klinika Ortopedii
4 Bytomiu , ul. Batorego 15

Zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o udzielenie kol. Annie Miklewskiej bezpłatnego urlopu 
społecznego w dniach od o4.*8.1977r. do 1o.o8.1977r. 

włącznie,
W tym okresie kol. Anna Miklewska 

będzie pełniła funkcję kierownika na rajdzie konnym 
organizowanym przez Studencki Klub Jeździecki śląskiej 
Akademii Medyczne i w Katowicach przy Radzie Uczelnianej 
Socjalistycznego Związku Studentów Polskich tejże 
Uczelai w ramach studenckiej akcji "Chełm - 8o".

Rajd ten ma charakter obozu nauko» 
wego, którego tematyką jest badanie zdrowotnośi_ j '*

ci ze szczególnym uwzględnieniem

być rozporządzenia
DZ.U. 24 po*-

ści dzie- 

_ wad postawy.
Podstawą do udzielenia urlopu może
Rady Ministrów z dnia 2o.12.1974r.

Łączymy wyrazy szacunku.

Wojc<
Ginko



Krzysztof Maletz, 
Łukasz Korwin, 
Tadeusz Ginko
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Sekcja Powożenia Klubu Jeździeckiego 
Zbrosławice 

życzy wszystkim miłośnikom tego sportu /l 
udanego sezonu ‘99

Przyjmujemy jeszcze zapisy na kurs powożenia 
dla początkujących i zaawansowanych , 

w klasach: single i pary, który odbędzie się w dniach 
9.04 - 15.04 1999 na terenie Ośrodka Jeździeckiego 

w Zbrosławicach. Informacje i zapisy :

Uczestnicy kursu będą mieli przyjemność 
współpracy z takimi sławami powożenia jak 

Czesław Konieczny, Roman Kusz 
oraz wieloma innymi wykładowcami 

teorii i praktyki 
znanymi z czworoboków Europy i świata.
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zapraszamy

Inka Wieczyńska i lanusz Kuśnierz.
Uczestnicy biegu wpisują się do księgi pamiątkowej

AKADEMICKI TRADYCYJNY BIEG MYŚLIWSKI
KLUB

JEŹDZIECKI się 13 listopada 1977 r.
KATOWICE (w nigdzie^) 0 godz. 13,00

na terenie Zakładu Treningowego Koni 

w Zbrosławicach k/Tarnowskich Gór.

Simona Oziemska, Staszek Płaza, 
Ania Karwowska i Henryka Płaza





Ania 
Miklewska 
i Tomek Szwed

Upadek moralny
Upadków z konia nie da się uniknąć i choć są mniej groźne 

niż wypadki alpinistów, to lepiej, żeby się nie zdarzały. 
Niestety co jakiś czas odwiedzała nas karetka z Tarnowie 
Starych. Pewnego razu któryś z wysokich jeźdźców walnął 
głową w belkę, wychodząc z drewnianej sławojki. A że wstyd 
mu było powiedzieć prawdę, na pytanie, czy to upadek z ko
nia, skinął głową i tym samym podniósł nasze statystyki 
w tarnogórskim pogotowiu. Potem już wszystkie urazy szły na 
konto koni.

Ale jeden z wypadków był wyjątkowy. Pod każdym z nas kie
dyś koń bryknął i wszyscy wiemy, jak wysoko można wzlecieć 
nad siodło. Ale niewielu z nas wraca na nie, łamiąc sobie 
przy okazji kość łonową, tak jak to przytrafiło się jednej 
z koleżanek - Ani - studentce WSWF. W dodatku było to w pier
wszym okresie naszej obecności w Zbrosławicach, kiedy zda
rzały się niemądre komentarze na nasz temat. Gromy z ambo
ny o półnagich studentkach zaczepiających górników idących 
do pracy na trzecią zmianę odzwierciedlały niezrealizowane 
marzenia tych podobno zaczepianych. Nic dziwnego, że zbro- 
sławicka młodzież trochę nam zazdrościła; nie tylko jazdy 
konnej, ale i możliwości, o których słyszała na niedzielnych 
kazaniach. Nietrudno sobie wyobrazić, jak przypadek złama
nej kości łonowej mógł rozbudzić jej wyobraźnię.

Najcenniejszą wartością każdej 
firmy są pracownicy

Mieliśmy wspaniałych kierowców - mechaników Romka Wilka, Henia i Staszka Bar
czyków oraz Staszka Strzelczyka, dzięki którym jelcze i stary jeździły, koparki 
kopały, a traktory obsługiwały nie tylko nas, ale i innych.

W dodatku naszym kierowcom można było powierzyć najbardziej tajne misje. Jednym 
z transportów koni w czasie trwającego stanu wojennego do wydawnictwa Editions 
Spotkania w Paryżu wyjechało - ukryte w naczepie przez nieocenionego Heńka - 
osiemset stron maszynopisu wspomnień mojego wuja Leona Łosia (pseudonim Agrest). 
Wspomnienia z dwunastu lat pobytu w sowieckich łagrach (wrócił w Boże Narodzenie 
1956 r.) i o dwóch brawurowych ucieczkach ukazały się w trzech tomach pt. „Drugi 
brzeg Oki”.



Romek Wilk od urodzenia mieszkał na terenie stada ogierów w Koźlu 
- tam, gdzie my „zaraziliśmy” się końmi. On nas obserwował, my nie 
zauważaliśmy małolata. Ale od kiedy pojawił się, już po szkołach, 
jako chętny do pracy kierowca, nie dało się go nie zauważyć. Na dzień 
dobry o mało nie stracił zębów przy wypinaniu przyczepy od traktora 
z włączonym podnośnikiem. Nie zniechęcił się. Niedługo potem zaczął 
intensywnie spacerować, pomagając pchać wózek z naszym synem Kubu
siem, którego opiekunką była urocza brunetka, zwana Myszą. Dziś mają 
trójkę już dorosłych dzieci.

Heniek Barczyk został przedsiębiorcą i hodowcą koni, Romek czasem 
jeszcze ich dosiada, ale częściej wzbudza zachwyt yamahą wild star 
z silnikiem o pojemności 1600 cm3.

Marian Staniszewski był powszechnie łubiany za koleżeńskość, cie
pło i luz. Powinien być perkusistą (i w końcu nim został) albo tance
rzem, bo tańczył jak Fred Aster. Rano budził się z pomocą specjalnej 
konstrukcji z potężnego metalowego budzika, sznurka, radia i - po
dobno - wiadra wody. Z samochodami (pracował u nas jako kierowca) 
miewał przygody. Zdarzyło się, że przy cofaniu tarpanem, żeby lepiej 
widzieć, co jest z tyłu, otworzył drzwi, ale nie zauważył drzewa, 
przez które drzwi się urwały. Po pracy grał z wieloma zespołami i tym 
samym stał się członkiem muzycznego bractwa wraz ze swoim zbrosła- 
wickim przyjacielem Andrzejem Terleckim.

Stajniami zawsze kierowali koniarze z krwi i kości: Andrzej Paw
łowski, Janusz Wierzchosławski, Marek Brożyński i Romek Welz. Naj
pierw społecznie, a po jakimś czasie etatowo. Prawie wszyscy z nich 
mieli albo mają własne cieszące się powodzeniem staj
nie. Kiedy przybywało obowiązków, koni i dochodów, 
pojawili się też masztalerze. Niezapomnianym był Ry
siek Matlęga - szorstki dla ludzi i najwspanialszy 
dla koni. Po latach w klubie Rysiek zajął się końmi 
w małej niemieckiej miejscowości. Miał psa - oczywi
ście biegającego luzem, co zwłaszcza w Niemczech nie 
jest mile widziane. Nazwał go Chrząszczem, „żeby ża
den Niemiec nie mógł go zawołać”. Pewnego dnia Ryś
ka zaprosili na posterunek. Chrząszcz stał tam przy
kuty do kaloryfera, żeby nie powtórzył przestępstwa. 
Przestępstwa? Pies, który przychodził wyłącznie 
na hasło „chrząszcz"? Okazało się, że trener Matlę
ga czegoś jednak nie przewidział. Policjant psa nie 
wołał - pies sam przyszedł i... „zadał się” ze służbo
wą suką trzymaną w ręku funkcjonariusza. Rasowa suka 
z bękartem - hodowlana katastrofa.

/i

Heniek Barczyk
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Karol Lekostaj vel Karlik tak samo dobrze radził sobie z końmi, 
jak z koparkami. Przybył z Bieszczad, dokąd po latach powrócił i wraz
z żoną tworzą tam przepiękne ikony.

Kierowcą i zaopatrzeniowcem, ale i każdym, kim była potrzeba, 
była też Zosia Tuma, wyrazista, silna, kategoryczna kobieta. Taka, 
co to żadnej pracy się nie boi. Zosia wzbudzała zachwyt wśród do
stawców paszy, kiedy z workiem owsa jak z piórkiem wędrowała po dra

fatałaszki i szpilki. Kiedyś kontrolujący jej prawo jazdy mili
cjant burknął: „Co mi pan daje prawo jazdy jakiejś pani!”. Miał 
szczęście, że wyszedł z tego cało, co nie zawsze udawało się deli
kwentom, których Zosia wybierała sobie do tańca. Nie wiedzieliśmy,

binie do paszami nad starymi stajniami. Nie dla niej były kobiece

Tak zaczynał Rysiek Matlęga

Karol Lekostaj



Romek Wilk vel Pindel

Grażyna i Marian Staniszewscy

'ZeJ Terlecki
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że kocha Francję, do czasu, gdy nakarmiła nas pozbieranymi wcześniej w lasku do
rodnymi ślimakami. W końcu rzeczywiście pojechała do Francji, najpierw zająć się 
końmi, a potem konserwacją zabytków. Tam też rozwinęła kolejną pasję - fotogra
fowanie przyrody - którą odkryła, hodując owce w Bieszczadach. Kolorowa Zosia.

Bazą kierowała Anka Jankowska vel Kopa przy pomocy Krystyny Pikuły - kierowniczki 
transportu. Niedługo przed ogłoszeniem stanu wojennego zadzwonił telefon. 
Odebrała Krystyna, a może Anka. Ale obie zachowałyby się tak samo. Dzwoniło woj
sko, żeby zapisać, jakie mamy samochody (chcieli je zająć i wykorzystać w teatrze 
wojennym A.D. 1981).

- Sztab powiatowy, sierżant jakiś tam. Łączcie z szefem transportu.
- To właśnie ja, panie sierżancie. W czym mogę pomóc?
- Weryfikujemy tabor samochodowy, to takie rutynowe działanie, co kilka lat. 
Jakie macie aktualnie samochody?
- Więc tak, panie sierżancie. Jeden mamy zielony, taki groszek, no, może tro
chę ciemniejszy, jeden mamy pomarańczowy. Taki, wie pan, jak zupa pomidorowa...
- Ja się pytam, JAKIE macie samochody, co wy mi tu z zupą pomidorową...

- No dobrze, panie sierżancie, 
może nie jak pomidorowa, raczej 
łososiowy i... tył ma szary.
- Ja się was pytam JAKIE?!
- A ja staram się dokładnie opowiedzieć, 
tylko pan nie pozwala mi skończyć.

I dziewczyna odłożyła słuchawkę, sku
tecznie zniechęcając wojsko do zarekwi
rowania nam samochodów, gdy już wojna 
wybuchnie.

Anka vel Kopa łączyła w sobie walecz
ność zodiakalnej Lwicy z dyplomacją ele
ganckiej warszawianki (porzuciła to mia
sto dla Zbrosławic). Cechy te były nie
zbędne na stanowisku szefowej bazy, którą 
na co dzień zajmowali i której używali, 
a właściwie którą zużywali członkowie 
klubu - studenci i wieczni studenci. 
Ideału - czyli porządku i sprzętu w niez- 
mieniającej się ilości - nie udawało 
się nigdy osiągnąć, chociaż Kopa nie
ustępliwie próbowała tego dokonać.
Od lat mieszka w Wenecji. Duchem jest 
ciągle z nami, a ciałem corocznie na 
klubowych spotkaniach.
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Zbyszek Pawłowski,
Żuczek, czyli Bożena Czekańska, 
i Ania Karwowska-Prussak. 
Fot. Roman Mirek

Był poniedziałek 14 grudnia 1981 roku i trwał ogłoszony 
poprzedniego dnia stan wojenny.

W gliwickim Pekao, gdzie mieliśmy klubowe konto, usły
szałem, że żadnych wypłat nie będzie, bo organizacje spo
łeczne zostały zawieszone do odwołania.

Gruba warstwa śniegu i zimno jak diabli, na poboczach 
zbrosławickich dróg czołgi i miotający się żołnierze, któ
rzy próbują je uruchomić. No to sanki, para koni i slalom 
między czołgami do gminnego komisarza wojennego, który 

urzędował tam, gdzie wójt, żeby naskarżyć, że jego starszy kolega, niejaki Jaru
zelski, zablokował nam konto w banku i konie zdechną z głodu. Komisarzem tym był 
Rajmund Raszczyk - prawdopodobnie najweselszy major w całym Układzie Warszawskim 
(później mieszkaniec naszej gminy).

- Dzień dobry, panie komisarzu, Wojciech Ginko. Jestem szefem Zakładu Treningo
wego Koni w Zbrosławicach, który choć zajmuje się końmi, nie podlega resortowi 
rolnictwa, tylko organizacji studenckiej zawieszonej przez waszego generała. 
To co mam teraz robić, żeby konie nie padły z głodu?
- A wy, obywatelu Ginko, jakiś stopień wojskowy macie?
- Mam, panie majorze. Jestem bombardierem (bombardier to jedna belka). 
Na awans zasłużyłem jako celowniczy w kącie położenia działa 76 mm, 
skutecznie broniąc polskiej przestrzeni powietrznej na studenckim 
poligonie - wydeklamowałem w postawie zasadniczej, stukając obcasami.
- To ja was, bombardierze Ginko, mianuję komisarzem wojennym tego 
zakładu i pamiętajcie, że jak chociaż jeden koń padnie, to staniecie 
przed sądem wojennym i wiecie, co dalej (i widzę uśmieszek błąkający 
się po twarzy majora). Więc, komisarzu, pojedziecie do Gliwic i odblo
kujecie to konto.
- Ku chwale ojczyzny, obywatelu majorze, to może napiszemy jakieś pismo, 
żeby odblokowali.
- Jest wojna i jest rozkaz - ustny, a nie, kurwa jakieś mać, pisma! Wykonać! 

No więc pojechałem do Pekao i powtórzyłem dokładnie to samo, z naciskiem
nam odblokowali i pluton egzekucyjny na „kurwa jakieś mać”. Konto 

był niepotrzebny.
Na sylwestra 1981/82 roku 

pustki (były potrzebne, żeby
by ktoś nie ukradł nam wyasfaltowanych dróg, 
wartościowego mienia, pijąc wraz z majorem szampana.

trzystu klubowiczów dostało ode mnie prze- 
przejechać z miasta do miasta) i pilnowało, 

domków, stajni i innego
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Zaopatrzenie w tych tragicznych czasach spoczywało 
w rękach, niezawodnego jak zwykle, seniora rodu Paw
łowskich, pana Zbyszka. I nawet w epoce pustych półek 
można było u niego coś kupić.

W tym trudnym, a dla wielu tragicznym okresie po
jawiły się u nas nieznane twarze opozycjonistów 
i ubeków. Jednym chodziło o to, aby przeczekać, a dru
gim, żeby tych pierwszych znaleźć. I jedni, i drudzy 
starali się nie rzucać w oczy. W domku numer 4, 
gdzie mieszkaliśmy z Luśką i dziećmi, mieliśmy jed
nak i wizyty oficjalne. Smutni panowie pokazywali nam 
zdjęcia z pytaniami „kto to” i obietnicą przekopania 
domu od strychu do piwnic (chociaż piwnic nie było). 
My nie rozpoznawaliśmy nikogo, a oni niczego nie 
przekopywali.

I

I po wojnie
Zaraz po wojnie okazało się, że możemy ode

grać ważną rolę w powrocie do „normalności”. 
Studencka władza wpadła na pomysł, żeby zaprosić 
do klubu pierwszy po zakończeniu stanu wojen
nego pociąg przyjaźni, pełen komsomolskiej mło
dzieży, w towarzystwie przedstawicieli ambasad 
krajów ościennych. Miało to pomóc w odmrożeniu 
studenckich wymian zatrzymanych w 1981 roku.

Nic nie dały ostrzeżenia, że w tym czasie 
rozgrzewać się będą przed Rawą Blues Irek Dudek 
i inni muzyczni idole, których nie przekonamy, 
żeby stosownie do sugerowanej autocenzury zapo
mnieli o angielskim.

No i stało się.
Na teren klubu wjechały autobusy z eskortą milicyjną na emzetkach, których 

lampy świeciły zawsze na wprost, bez względu na to, gdzie motocykl skręcał. 
Wysiedli z nich żółtawi, skośnoocy Rosjanie w ortalionach, weszli na trybunę 
i czekali, co to będzie. Po jednej stronie ujeżdżalni dzieci szkolne recytują 
wiersze rewolucyjne, po nich pierwszy sekretarz gminny wali z kartki przemówie
nie: „My tutaj, ofiarnie, towarzysze, dzięki socjalistycznemu współzawodnictwu 
osiągamy w naszej gminie cztery tysiące buraków z hektara”, po drugiej stronie 
fani bluesa z entuzjazmem skandują: „bu-ra-ki, bu-ra-ki!”, Shakin? Dudi po
kazuje gest Kozakiewicza i zaczyna śpiewać po angielsku. Na trawie leżą nie-



znał ten okropnie demorali- 
go milicjanci.
przygotowana specjalnie dla 
że przez wybitą szybę runie

na
Karoli” 
czynnym

przytomne ze szczęścia dzieci kwiaty, które przyjechały za muzykami 
i słodko pachnie marycha. Mało kto wtedy 
zujący zapach, a już na pewno nie znali

Potem rozegrała się westernowa scenka, 
pociągu przyjaźni. Scenariusz zakładał, 
na ziemię indiańska kukła, widzowie wstrzymają oddech i wtedy nastąpi 
kowbojska strzelanina z jakąś wyjątkowo wycho- 
wawczą puentą. I było prawie jak w scenariuszu. 
Brzęk tłuczonego szkła, wszyscy spoglądają 
w górę, z okna wypada i leci w dół kukła, sły
chać, jak ludzie wstrzymują oddech... A na piasku 
przed nimi stoją dwaj kowboje, nasi pracownicy, 
August Cybis i Staszek Węgrzyn, obydwaj już po 
pierwszych piwach. Staszek sięga po broń, ale 
ręka trafia w próżnię. Chwila ciszy, w trakcie 
której kowboj obmacuje okolice olstra, rozglą
dając się rozpaczliwie, i wreszcie wygłasza po 
Śląsku kwestię poza scenariuszem: „Te, Awgust, 
ftoś mi ciulnoł kolta!".

Czy coś gorszego mogło się przytrafić? Mogło! 
W środku nocy ten sam August uprowadził na rur
ce roweru sekretarza ambasady wietnamskiej 
partyjkę w karty do swojego domu „na 
(czyli przy placu Karola Miarki), w 
jeszcze wtedy PGR-ze, nikomu o tym nie mówiąc. 
Do dziś nie wiemy, jak się dogadali. Brak ważnego 
towarzysza spowodował paraliż strachu u organi
zatorów, borowcy zdjęli buty, podwinęli nogawki 
i przeczesali rzeczkę Dramę. Na szczęście nad ranem August zwrócił 
trochę wymiętego kolesia i wycieczka odjechała na sygnale do Krakowa, 
zabierając nam cały zapas wody mineralnej.

Wkrótce okazało się, że w Krakowie było jeszcze lepiej, bo tych sa
mych gości z pociągu przyjaźni studenccy organizatorzy zaprosili do klu
bowego kina na porno, żeby im po ciemku sprzedać fałszywą walutę.

Myślę, że jeszcze inną przygodę zapamiętał Shakin* Dudi. Rozba
wiony i ośmielony sporą ilością alkoholu klubowicz poprosił go o au
tograf na kurtce. Czego się nie robi dla swojego fana... Proszę bardzo. 
„Krzysztofowi Irek Dudek". Niestety wkładając następnego dnia swo
ją piękną kurtkę, Irek znalazł na plecach napis: „Irkowi Krzysztof 
Biskupiak".

Wietnamski VIP 
i Paweł Nogal
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Lucy Nieużyła

byliśmy czarodziejską krainą. Były

przeciął, ale na szczęście okaza- 
przytomnie schował klucz do buta

i Andrzej Pa^°“skl

To wszystko brzmi 
jak bajka, 
ale bajką nie jest

- podobnie jak to, że kiedyś Karlik (Karol Lekostaj) 
założył masztalerski mundur (łudząco podobny do mun
duru więziennego klawisza), przykuł sobie do ręki 
Młodego Ginca i chodzili po Tarnowskich Górach od 
knajpy do knajpy, żeby aresztant mógł się napić. 
Bywalcy ściskali dłoń klawiszowi, że taki równy z niego 
gość, i tak im stawiali, że znaleźliśmy ich śpiących 
koło torów kolejowych w Zbrosławicach (wtedy można 
było tu dojechać pociągiem). Podobno chcieli, żeby im 
pociąg te kajdanki 
ło się, że Karlik 
jeździeckiego.

Przez wiele lat
konie i niezapomniani ludzie - do dziś przyjaciele. 
Przestałem szefować ośrodkowi w roku 1982. Po zorga
nizowaniu rok wcześniej eliminacji do Mistrzostw 
Europy Zaprzęgów Czterokonnych, w których wystar
towało osiemnaście ekip (z państw Europy Wscho
dniej), popatrzyłem w lustro i zobaczyłem faceta, 
który zwalnia. Pomyślałem więc - „Weź ty się, Ginko, 
za coś innego”. Postanowiłem, że zajmę się trans
portem koni sportowych i rzeźnych, które do tej 
pory w fatalnych warunkach podróżowały koleją. 
W sąsiedztwie ośrodka założyłem firmę produkują
cą naczepy do przewozu koni. Rzecz jasna współ
działałem z ośrodkiem jeździeckim - pierwszym 
przewoźnikiem koni sportowych na imprezy między
narodowe. W wielu wydarzeniach uczestniczyłem 
i przy nich pomagałem, ale już nie jako ich głów
ny organizator.

Po mnie ośrodkiem kierowali - do czasu jego 
sprywatyzowania - kolejno: Krzysztof Skorupski, 
Krzysztof Lesz, Andrzej Kretek i Ania Małecka.
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od 25 lat - Tomasza Jury, Bogu
sława Luśtyka i Jacka Reczyń- 
skiego. Dochód z aukcji prze
znaczony zostanie na nagrody 
w zawodach jeździeckich.

Była też giełda klubowych pa
miątek oraz zabawa „do upadłe
go” w młynie. (rsk)

Zdjęcia: Władysław Morawski

Marek Roszczynialski 
wśród amazonek

Ćwierć wieku w siodle
dach old-boyów w skokach 
przez przeszkody. Dla wielu za
wodników start zakończył się 
upadkiem z konia. Niektórzy nie 
potrafili zmusić swoich ruma
ków do skoku. Czystym przejaz
dem, bez punktów karnych, 
zwyciężyła Małgorzata Słodczyk 
na koniu Faust. Ode
brała ona nagrodę 
z rąk prezesa klubu 
jeździeckiego, Krzysz
tofa Sędzimiera.

Punktem kulmina
cyjnym imprezy była 
aukcja obrazów, ry
sunków i grafik arty
stów związanych ze 
zbrosławickim klubem

I Dwudzieste piąte urodziny świętował w sobotę 
klub jeździecki w Zbrosławicach.

ZBROSŁAWICE. To właśnie 
tutaj, w istniejącym od 25 lat 
zbrosławickim ośrodku jeź
dzieckim, uczył się jazdy konnej 
Jerzy Buzek. Na sobotni jubile
usz wprawdzie nie mógł przybyć 
osobiście, ale reprezentowała go 
małżonka, wielka miłośniczka 
koni, pani premierowa Ludgar
da Buzek. Ze znawstwem śledzi
ła popisy jeźdźców, z podziwem 
obserwowała umiejętności wła
dania białą bronią, zaprezento
wane przez Drużynę Kawaleryj
ską ZHR, kontynuującą tradycje 
3 Pułku Ułanów Śląskich.

Mocnych przeżyć dostarczyli 
publiczności jeźdźcy, którzy od
ważyli się wystartować w zawo-

Ludgarda Buzek podczas jubileuszu reprezentowała męża.



Medale, medale, medale, 
czyli Andrzej Sałacki

Przez kolejnych kilka lat (od kiedy trafił do nas Andrzej Sałacki ze swoim 
asystentem Jarkiem Porębą) trwał w klubie złoty okres ujeżdżenia. Andrzejo
wi zaproponowałem przejście do nas razem z końmi po tym, gdy pomimo sukce
sów Jaroszówki (stworzył tam i doprowadził ekipę woltyżerską do brązowych 
medali mistrzostw świata w Ebreichsdorf i Heilbronn) nie tylko nie dostał 
wsparcia, ale ówczesny dyrektor sprzedał Dżinksa, którego Andrzej przygoto
wał do konkursu ujeżdżenia najwyższej klasy - Grand Prix - i do pokazów tego 
programu bez ogłowia. U nas pewnie nie wszystko było lepsze niż tam, ale 
przynajmniej Andrzej mógł mieć pewność, że nikt nigdy nie będzie mu prze
szkadzał. Efektem jego pracy w Zbrosławicach były dziesiątki medali Klubu
Jeździeckiego Zbrosławice zdobytych w mistrzostwach Polski w ujeżdżeniu.

Seniorskie zdobywali trenerzy, a juniorskie Adaś Kwa
śny, Tomek Kowalski i moja córka Agnieszka. Po jakimś 
czasie Andrzej przygotował kolejnego konia - klacz peł
nej krwi Czcionkę - do pokazów bez ogłowia, a ponieważ 
wówczas produkowaliśmy już z Józkiem Głębockim nadwozia 
naczep do przewozu koni, wyprodukowaliśmy na podwoziu 
mercedesa 608 jedno niewielkie nadwozie na dwa/trzy ko
nie z dużą kabiną pasażerską. Takim samochodem Czcion
ka mogła komfortowo podróżować po Europie, rozsławiając 
Andrzeja Sałackiego, Zbrosławice i Polskę.

Po jakimś czasie Andrzej podjął decyzję o samodzielnym 
działaniu w Zakrzowie. Przeniósł się tam w 1990 roku, 
zabierając swoją wychowankę - juniorkę Żanię Skowrońską 
- i zbrosławicki pomysł na mistrzostwa dziennikarzy, 
z którego powstał pod jego kierunkiem wspomniany słynny 
od lat ART CUP (Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd).

W Zbrosławicach natomiast działa, z wieloma sukcesami 
w ujeżdżeniu, Tomek Kowalski - juniorski wychowanek Andrzeja.

Ze skoczkami zaczął pracować znany warszawski trener 
Zbigniew Ciesielski. Byli wśród nich Klaudia Rajtar, 
Manfred Słodczyk, Basia Barczyk, Wiktor Respondek. Wszys
cy oni związali swoje życie zawodowe z końmi i prowadzą 
treningi we własnych stajniach.

Andrzej Sałacki na Dioxan. 
À Fot. Willy Mayer





Ania Małecka, Ewa Hordyńska 
i Andrzej Jońca, 
czyli MHJ „Dresaż”

W latach dziewięćdziesiątych, po okresie panowania mężczyzn w zbrosławickim 
ośrodku jeździeckim, nastał czas wspaniałych amazonek - Ani Małeckiej i Ewy 
Hordyńskiej. Obydwie rozwijały ujeżdżenie i działalność upowszechniającą jeź
dziectwo, a wspomagał je Andrzej Jońca - jeździec z sukcesami w rajdach długo
dystansowych i biznesmen. Jego zapał, energia i doświadczenie pozwoliły kilka 
lat później skutecznie uratować nadgryzioną zębem czasu zbrosławicką bazę.

Wydanie w 1979 roku „Skoków przez przeszkody” uzmysłowiło nam, jak bardzo 
brakuje książek dla instruktorów i amatorów jeździectwa, kiedy więc pojawiła 
się w Zbrosławicach Ania Małecka, jej najważniejszym zadaniem, zaraz po tre
ningach u mistrza Roszczynialskiego, stało się wydawanie książek.



Anię poznaliśmy w Żabnicy u Marka, wkrótce po tym, gdy tuż po dok
toracie zrezygnowała z przepowiadanej jej kariery fizyka w Poznaniu 
na rzecz pasji, którą były konie. Wszystkie, ale szczególnie Cierń, 
Rodezja i Migrena.

Marek, który od czasu wojny doskonale władał niemieckim, tłuma
czył, Ania załatwiała resztę. Wśród wydanych z jej pomocą książek były 
tytuły uznanych autorów, które pomagały czytelnikom zgłębić wiedzę 
o koniach i arkanach jeździectwa, takie jak „Wstęp do psychologii 
konia”, „ABC zdrowia konia” doktora Wilhelma Blendingera czy „Skoki 
przez przeszkody” mistrza olimpijskiego Jeana d?Orgeixa.

Zasługa Ani to także reprint kultowej książki „Zasady ujeżdżania 
i jazdy konnej” Jamesa Fillisa, który stworzył podwaliny pod cenioną 
w świecie rosyjską szkołę ujeżdżenia. Były też periodyki („Jeźdźcy 
i Konie”), poradniki dla sędziów, a nawet reprint dobrych rad, jak nie 
dać się oszukać przy kupowaniu konia, chyba i dziś aktualny.

Ania rozwijała swoje talenty najpierw w Zbrosławicach, potem 
w Zakrzowie, dokąd przeniosła się w roku 1997 za Andrzejem Sałackim. 
Była zawodnikiem, sędzią, menadżerką, projektantką i krawcową 
(ubierała kadrę narodową na mistrzostwa Europy i puchar świata). 
Zorganizowała też produkcję przydatnych akcesoriów dla koni - derek, 
potników i owijek. Nic dziwnego, że wkrótce stała się prawą ręką 
Andrzeja.

Umiejętności Ani ujawniały się w różnych, także zaskakujących sytu
acjach. Kiedyś do jej mieszkania wszedł nocą przez otwarte okno kry
minalista. Miał być seks, a po nim... trzymał w ręku nóż. Anka zaczęła 
negocjować i przekonała go, że w gruncie rzeczy nie ma nic przeciwko, 
ale wcześniej chciałaby się umyć. Pozwolił jej samej pójść do łazien
ki mieszczącej się obok drzwi wejściowych. Śledczy mówili potem, że 
zachowała się jak zawodowy negocjator policyjny, co skomentowała: 
„On miał siłę, a ja rozum”.

Ewa Hordyńska. Współtwórczyni sukcesów Ani, mieszkanka Zbrosławic, 
studentka medycyny, a potem lekarz. W wolnym czasie zawodnik, trener, 
sędzia. Zanim trafiła do nas i do koni, podziwialiśmy ją na ulubionym 
motocyklu. Urodzona, by pozować do zdjęć z końmi. Posiadaczka - po
dobnie jak Ania - wielu talentów (między innymi muzycznego). Obydwie 
popularyzowały jazdę konną w periodyku „Jeźdźcy i Konie”. Prezentował 
czytelnikom m.in. sławnych zawodników spoza Polski, takich jak królo
wa kuru - Anky van Grunsven, z którą przeprowadziły wywiad w Książu.

Ewa brała także udział w wyprawach organizowanych przez SKJ Akade
mii Medycznej, m.in. do Egiptu, Syrii, Izraela. Ich stałym uczestni
kiem był student medycyny i członek klubu Staszek Izdebski.
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Rolf Becher
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ZBROSŁAWICE 1989 
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Kurt Albrecht
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O KONIU
I JEŹDZIE KONNEJ

Rolf Becher
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Jak osiągnąć niezależny dosiad
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Zakład Treningowy Koni w Zbrosławicach

1989

Alfred Knopfhart
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Marta Modlich i Indo 
Mistrzostw Polski iu 

. Anna Małecka

«’■

M3^naa Brzozowska, 
X SLtki MPA

i medalowa ekięa.

Amazonki ze Zbrosławic 
znowu na najwyższym podium

Już po raz piąty zawod
niczki SPJ ,.Dresaż” Zbrosła
wice stanęły na podium Mi
strzostw Polski Amatorów 
w Ujeżdżeniu, które odbyły 
się 17-18 maja w ośrodku 
przygotowań olimpijskich 
„Lewada” w Zakrzowie.

Fot. Mariusz Brzozowski

W kategorii juniorów Ma
ria Nagórska na Eginie zdo
była złoty medal, a jej klubo
wa koleżanka Nina Brzozow
ska wywalczyła srebro dosia
dając konia El Paso. Obydwie 
medalistki trenuje Ewa Hor- 
dyńska.



Joanna Ziółkowska 2004 
z trenerem Ewą Hordyńską

U®

Marynia Nagórska na Eginie

pierwszy złoty medal mistrzostw 
Śląska w ujeżdżeniu.

DA I GRACJE NA KONIACH W Atenach 
pechowo startuje dżudoka Robert 
Krawczyk. Pewny kandydat do me
dalu zajmuje dopiero piąte miejsce. 
Joanna Ziółkowska zdobywa swój

Dziennik Zachodni nr 306
X. ii - : • . ...

► Od stycznia do grudnia, czyli nasi na sportowych arenach
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Stajnia MHJ (Małecka, Hordyńska, Jońca) działała w wydzierżawionej 
przez Stowarzyszenie Popularyzacji Jeździectwa „Dresaż” zbrosławic- 
kiej stajni. Dzięki wiedzy i solidnej pracy Ewy amazonki „Dresażu” 
w ciągu kilku lat zdobyły dwadzieścia jeden medali w ujeżdżeniu.

Ewa to także wielka miłośniczka zwierząt. Sędziując zawody, często zwra
ca uwagę na prawa koni i zaprasza do swojego sędziowskiego stolika 
po reprymendę tych, którzy nadużywają bata. Wspomaga także bezdomne 
koty, przygarniając je albo szukając ludzi, którzy je przygarną.

Pewnego dnia na okolicznych drzewach (mieszkamy obok siebie) pojawiły 
się ogłoszenia: „Zaginął kot” i dokładny opis. „Dla uczciwego znalazcy 
wysoka nagroda. Ewa Hordyńska”. Była późna jesień albo wczesna zima, 
kilka stopni mrozu i wiatr, kiedy do moich drzwi zastukał młodzieniec 
w wieku dziesięciu lat, solidnie zmarznięty.

- Dzień dobry, szukam pani Ewy w sprawie kota. Nie wie pan, gdzie ona 
mieszka?
- Wiem, jest w pracy, zaraz do niej zadzwonię. A na razie masz tu 
czapkę, rękawiczki (po dzieciach zawsze się coś znajdzie) i zapraszam 
na herbatę, bo zamarzniesz.

Telefon do Ewy.
- Zatrzymaj go, proszę, zaraz przyjadę.
- OK.

Po kilkunastu minutach zjawia się.
- To gdzie jest ten kot?
- Pokażę pani, ale najpierw ta wysoka nagroda.
- No dobra, to co byś chciał?
- Quada, rodzice się już zgodzili... 

Niestety to nie był ten kot i w dodatku był 
niezbyt żywy... Szkoda, bo miałem nadzieję po
znać finał tej transakcji.

Trzecim ważnym udziałowcem spółki MHJ był 
biznesmen Andrzej Jońca, na szczęście tak samo 
jak my „zarażony” końmi. Dzięki finansowanym 
przez niego remontom stajnie przetrwały kiep
ski okres transformacji. Lubię ludzi, którzy 
potrafią się pośmiać z siebie. Kiedyś spotka
łem go po jego ulubionym rajdzie Skorpiona, 
w którym startował w parze z Romkiem Fickiem.

- Jak poszło? - pytam.
- Byliśmy o krok od wygranej, ale pokłóciliśmy się o trasę na końcowym 
odcinku.
W tym samym czasie, kiedy ujeżdżenie aktywizowały Ania z Ewą i Andrze

jem, do klubu trafił także przyszły skoczek...





I wicemistrz PM3 Niepołomice 2001
- Wiktor Rozpędek 1 Romanus

Zwycięski Puchar Narodów CSIO Rosja 1998.
Drugi od lewej Wiktor Rozpędek
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Wiktor Rozpędek
Jako sześciolatek zaczął od gimnastyki artysty

cznej w Górniku Zabrze. Trzy godziny dziennie przez 
sześć dni w tygodniu - przez pełne trzy lata. Malec 
wykazujący się taką zawziętością - godne podziwu.

Ale warto było., bo kiedy w 1995 roku Wiktor wsiadł 
na pierwszego konia sportowego, jego gimnastyczna 
sprawność i poczucie równowagi zaowocowały sukce
sami. Rok 1997 - złoto na Halowych Mistrzostwach 
Polski Juniorów w Zbrosławicach, srebro na Mistrzo
stwach Polski Juniorów w 1998 roku i na Halowych 
Mistrzostwach Polski Juniorów, trzecie miejsce 
w tym samym roku w Grand Prix na CSIO (Międzynaro
dowych Oficjalnych Zawodach w Skokach) w Hamburgu 
i zwycięstwo w Pucharze Narodów w Rosji. Junior- 
skie złota w 1999 i 2000 roku. W tym samym roku był 
drugi w Pucharze Narodów w Bukareszcie. Juniorskie 
srebro wywalczył w 2001 roku i zaraz potem brąz 
w kategorii seniorów. Był pierwszy w Grand Prix 
w Zbrosławicach w 2001 roku i odniósł zwycięstwo 
w finale Mistrzostw Polski Seniorów w Warszawie. 
A wcześniej jeszcze Szwajcaria, Lizbona.

Myślę, że Wiktor napracował się jak na trenin
gu w Górniku Zabrze, żeby sobie to wszystko przy
pomnieć. Doskonale pamięta też, że nie byłoby 
tych sukcesów, gdyby nie opieka trenerska Zbysz
ka Ciesielskiego. Później Wiktor obronił doktorat 
z weterynarii, ukończył studia trenerskie i za
łożył własną stajnię w Siedlcu pod Wrocławiem, 
z doskonałą opinią dotyczącą dobrostanu koni, ja
kości nauczania, porządku i organizacji. To miłe, 
że zaczynał w Zbrosławicach.

Kiedyś zajrzałem do krytej ujeżdżalni przed za
wodami, które sponsorowała (podobnie jak Wikto
ra) firma zajmująca się smutkami, i oniemiałem. 
Dominowały czernie i fiolety. Na odkosach przeszkód 
były umieszczone lampiony z krzyżykami i sztuczne 
kwiatki z przewagą chryzantem. Wyobraziłem sobie, 
że wjeżdżam na taki parkur. Przerażenie i trauma 
kierują mnie w stronę muru wyglądającego jak ka
tafalk i...



„Hegemonia" 
i Harcerze

Był też okres intensywnego rozwoju re
kreacji dla najmłodszych, którą po zli
kwidowaniu fakultetów prowadziła Szkółka 
Jeździecka „Hegemonia”, założona przez 
byłych koniuszych i doświadczonych in
struktorów: Andrzeja Pawłowskiego, Marka 
Brożyńskiego i Staszka Prussaka. Popu
larne stały się wtedy wycieczki dzieci 
szkolnych, których akwizycją skutecznie 
zajmowały się katowiczanki Irena Kowal
czyk i Weronika Piecuch.

Dzięki „Hegemonii” przez kilka lat gmi
nę Zbrosławice rozsławiała 7 Strzelecka 
Drużyna Harcerzy w barwach 3 Pułku Uła
nów Śląskich. Na pomysł jej stworzenia 
wpadli Jarek Świątek z Romkiem Fickiem, kiedy okazało się, że konie 
na tarnogórskie Gwarki trzeba dowozić z innych województw. I to oni 
prowadzili treningi młodym adeptom jazdy konnej. Wśród przyszłych 
kawalerzystów byli wychowankowie Domu Dziecka w Miechowicach (dzięki 
koniom niektórym z nich udało się wrócić na dobrą drogę).

W ramach zajęć obowiązywała żelazna dyscyplina, wy
mogiem była praca przy koniach, poza tym odbywały się 
ostre treningi na ujeżdżalni i jazdy na oklep na na
szych górkach ze słynnymi schodami do nieba włącznie. 
Zestaw wysokich bankietów zbudowanych wiele lat wcze
śniej na mistrzostwa Europy dziennikarzy w WKKW trzeba 
było najpierw porządnie ponaprawiać. Harcerzy wspomagał 
biznesmen Marek Pylą, fundując im dożywianie. Jarkowi 
i Romkowi pomagał też w treningach doświadczony instruk
tor Krzysiek Goleniak vel Docent. Warto było. Przez osiem 
lat wychowankowie Jarka, Romka i Krzysia zwyciężali 
w mistrzostwach drużyn jeździeckich i kawaleryjskich. 
Do 2004 roku zbrosławiccy harcerze ośmiokrotnie wygrywa
li też koronną konkurencję mistrzostw - Military. Lali nawet takich 
zawodowców jak członkowie szwadronu reprezentacyjnego Wojska Polskie
go. Bywało, że wygrywali wszystkie cztery zegarki - każdy za jedną 
z konkurencji (władanie szablą, strzelanie z broni krótkiej, ujeżdżenie

Stanisław Kuc
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i cross). Gospodarująca wtedy ośrodkiem jeździeckim spółka „Hegemonia” 
wspierała harcerzy, udostępniając im nieodpłatnie konie, ale na koszty 
udziału w imprezach młodzi ułani musieli zarabiać pokazami, wykorzystu
jąc m.in. zrekonstruowaną przy pomocy zbrosławickich fachowców z założo
nej przez nas z łóżkiem Głębockim firmy armatkę przeciwpancerną Boforsa.

Dziś harcerze oldboje spotykają się w trakcie tarnogórskich Gwarków, 
wcielając się w ułanów w mundurach z żółto-białymi wyłogami.

Świetny jeździec Romek Ficek na koniu Karo wystąpił w filmie „Angelus” 
Lecha Majewskiego jako święty Jerzy. Scenę z zabijaniem smoka musieli 
powtarzać kilka razy, bo albo konia płoszył syk przebijanego lancą 
„smoka”, albo święty Jerzy po kolejnych śmiertelnych ciosach raz po raz 
wybuchał śmiechem na widok poowijanej taśmą izolacyjną gumowej Godzilli.

Wkrótce Ośrodek Jeździecki Zbrosławice został sprywatyzowany i trafił 
w godne ręce członków AKJ Krzysztofa Sędzimira, Roberta i Andrzeja Joń
ców. Nie podzielił na szczęście losu wielu stajni, które upadły w pierw
szych latach transformacji. Teraz z powodzeniem ośrodkiem zarządzają 
dzieci Krzyśka, Roberta i Andrzeja - Karolina, Kasia i Marcin.

Od 1989 roku biura kolejnych prezesów albo dyrektorów prowadzi 
z dużą znajomością rzeczy Basia Jachowicz; jest w związku z tym skarb
nicą wiedzy dla kogoś, kto będzie chciał opisać kolejne lata rozwoju 
naszej jeździeckiej gminy.

Premier Jerzy Buzek
i trener harcerzy Romek Ficek

Karo



na początku lat osiemdziesiątych

Zbrosławicka rewolucja 
czerwcowa 1982 roku, 
czyli jak polskie kor 
przesiadły się 
z wagonów kolejowych 
do koniowozów

A co się działo ze mną? Po zakoń
czeniu pionierskiego okresu kie
rowania Zakładem Treningowym Koni 
w Zbrosławicach, tak jak wspomina
łem, zabrałem się za inną działal
ność związaną z końmi.

Trudno w to uwierzyć, ale jeszcze

ubiegłego wieku polskie konie podróżowały prawie wyłącznie wagonami kolejowymi. 
Trzeba było doprowadzać je, czasem wiele kilometrów, do stacji z rampą i tam wpro
wadzać do wagonów. Następnie podróżujący z końmi przekonywali kolejarzy, żeby za
trzymywać pociągi blisko wody (pojenie), a jeśli trzeba było, to przepinać wagony 
z końmi do kolejnych składów tylko za pomocą lokomotywy, a nie górek rozrządowych.

Z ogierami jeździli masztalerze, z końmi sportowymi luzacy. W najgorszej sytu
acji były konie rzeźne sprzedawane do Włoch i Francji. Z nimi bowiem wysyłano 
urzędników Ministerstwa Rolnictwa, którzy zamykali się w konwojentkach i wysiada
li tylko na granicach, żeby podstemplować listy przewozowe. W trzy dni zarabiali 
na dietach więcej, niż wynosiła ich miesięczna pensja (w tamtych latach oficjalny 
kurs dolara oscylował wokół pięciu złotych, a na czarnym rynku płacono po sto 
dwadzieścia). Nic dziwnego, że długi transport był w interesie urzędników. Samo
chodem konie dojechałyby w jedną dobę, pociągiem jechały przez trzy. Oczekujące 



na bocznicach wagony pełne koni były jak piekarniki, bo miały blaszane dachy bez 
izolacji (kiedyś w upale wrocławski wojewoda-koniarz Andrzej Łabarzewski wysłał 
na granicę strażaków do polewania dachów wodą, żeby konie się nie upiekły).

W zabijaniu koni zamkniętych w wagonach z wysoką temperaturą konkurowało kom
pletowanie pociągów jadących w różne strony. Wyglądało to tak, że lokomotywa wpy
chała wagony na górkę rozrządową, skąd same toczyły się w stronę kolejnego składu 
i uderzały w niego z rozpędu. Uwiązane konie przewracały się i dusiły, nieuwiąza- 
ne wpadały na siebie i wierzgały, łamiąc sobie albo innym koniom nogi. Kolejarze 
traktowali konie i węgiel tak samo. Konwojenci nie mieli pojęcia o koniach, do wa
gonów więc nie zaglądali, bo po pierwsze, bali się, a po drugie - co mieli zrobić? 
Nawet odładowanie tych połamanych albo padłych możliwe było dopiero u odbiorcy. 
Prasa zachodnia biła na alarm, prezentując kolorowe zdjęcia z okaleczonymi i nie
żywymi końmi ilustrującymi „polnische Ordnung”. Polskie władze nie reagowały, bo 
nawet jeśli trzydzieści procent ginęło w transporcie, to za resztę i tak państwo 
otrzymywało drogocenne dewizy.

Wreszcie pod presją środowiska związanego z jeździec
twem przewodnia siła narodu (PZPR) zmusiła do stworzenia 
próbnego koniowozu firmę znaną z produkcji osinobusów - 
metalowych bud z oknami i przykręcanymi do podłogi sie
dzeniami, które zapewniały pasażerom większy komfort niż 
drewniane ławki wywracające się przy każdym hamowaniu.

Prototyp miał być zaprezentowany na dożynkach Gier
ka jako wyraz troski jego ekipy o rozwój rolnictwa. Po 
roku namawiania, poganiania i straszenia - powstał. Grupa 
koniarzy oddelegowanych do odbioru technicznego wróciła 
z Osin przerażona. Naczepa została wykonana bez konsultacji 
z kimkolwiek, kto widział konia. Nawet gdyby konie jakimś 
cudem weszły do niej po stromej, wąskiej i krótkiej ram
pie, to z pewnością już by nie wyszły. Liczba wystających

śrub, ostrych krawędzi, łańcuchów i innych pułapek była taka, że na 
miejsce zamiast konia dojechałby tatar. Po pokazaniu tego cudu techniki 
na krajowych dożynkach w 1980 roku dostała go w prezencie stadnina koni 
w Liskach i wstawiła w pokrzywy do czasu pełnej amortyzacji.

Po nieudanym eksperymencie w Osinach propozycję produkowania nadwozi 
do przewozu koni dostały znane z aktywności Zbrosławice. Nic dziwnego, 
skoro jako jedni z pierwszych w Polsce mieliśmy już własną naczepę wy
konaną przez Józka Głębockiego z Jasiem Nowakiem w klubowym warsztacie. 

Duch jeździeckiego macho, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, 
podpowiadał mi, żeby się tym zająć. Niestety zgodę na podjęcie takich 
działań przez Zakład Treningowy Koni AKJ w Zbrosławicach musiało wydać 
siedem ministerstw, a i dziś trudno byłoby przekonać władze, że studenci 
chcą produkować ciężarówki.
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Książ

Ostatnią deską ratunku mogło być rzemiosło. Zacząłem od wizyty w tarnogór- 
skim Cechu Rzemiosł Różnych. Sympatyczny urzędnik wypytał mnie dokładnie, 
o co chodzi, po czym wyrecytował niezbędne do realizacji tego przedsięwzię
cia dyplomy mistrzowskie: ślusarstwa, stolarstwa, spawalnictwa, dekarstwa, 
blacharstwa, mechaniki samochodowej i lakiernictwa. Zdobycie ich trwałoby 
kilkanaście lat. Ówczesny ustrój nie dopuszczał możliwości, że ktoś zatrudni 
specjalistów i nimi pokieruje - to byłby wyzysk człowieka przez człowieka. 
Rzemieślnik powinien wszystko robić sam, ewentualnie przy pomocy czeladni
ków. Koniec marzeń? Na wszelki wypadek, za radą mojego mentora Janusza Sewe- 
ryńskiego (od lat prowadzącego wspaniały rzemieślniczy biznes), odwiedziłem 
szefa Śląskiej Izby Rzemieślniczej, pana Ernesta Szymika. Opowiedziałem 
o cierpiących koniach i o moim pomyśle, prezentując kolorowe rozkładówki 
niemieckiego „Sterna” z polskimi końmi wywlekanymi za nogi z wagonów, a 
tern zrelacjonowałem mu, czego zażądano ode mnie w cechu. Miły starszy 
zadumał się, przeglądając listę różnych rzemiosł, i wreszcie spytał:

- A jak nazwałby pan tę działalność?
- Produkcja specjalnych nadwozi rolniczych - wypaliłem bez wahania.
- To świetnie, bo czegoś takiego w spisie rzemiosł nie ma. Zakwalifikujemy 
to jako „inne, bez uprawnień”.
W ten sposób niemożliwe jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Wiel

kiego Szymika stało się możliwe, a zarejestrowanie w Zbrosławicach 2 czerwca 
1982 roku firmy pod nazwą „Produkcja Specjalnych Nadwozi Rolniczych Wojciech 
Ginko i Józef Głębocki” było początkiem rewolucji w przewo
żeniu polskich koni.

0 pieniądze nie musieliśmy się martwić, bo kiedy do dy
rektorów stad i stadnin dotarło, że jest szansa na wyma
rzone samochody, zadziałał znany wtedy mechanizm. Państwowa 
firma, która nie wydała do końca roku wszystkich pieniędzy, 
w kolejnym dostawała ich mniej. Nie wydała - znaczy nie 
potrzebuje. Szybko więc znaleźli się chętni do przedpłat, 
żeby tylko pozbyć się pieniędzy. Produkcja ruszyła. Naczepy 
jeszcze w trakcie produkcji wzbudzały uznanie koniarzy, za
mówienia sypały się więc jak z rękawa. Współwłaściciel firmy 

Ernest Szymik, 
prezes Izby Rzemieślniczej 

w Katowicach

Dżaga Lekostaj, Jysia -Iz



i konstruktor Józek Głębocki był w swoim żywiole. W naczepach pojawiły się wspo
magane rampy, otwierane klapy wentylacyjne - niezbędne na długich postojach na 
granicach - kryta tartanem szorstka i szczelna podłoga, ściany i dach izolowane 
natryskiwaną pianką poliuretanową i ciężkie gumowe, ale ruchome przedzielniki 
pozwalające koniom łapać równowagę. Każda z naczep miała także swój indywidualny 
design. Kolorystykę, napisy, a często i znaki firmowe projektował mój brat Tadeusz 
Ginko czasem wspomagany przez Bogusia Lustyka.

Najsłabszym elementem naczep były polskie opony i polskie układy hamulcowe. 
Wymiana okładek hamulcowych była konieczna co trzy tysiące kilometrów, czyli po 
każdym kursie za granicę, prawie jak w wyścigach Formuły I, a kierowcy zabierali 
na trasę po kilka dodatkowych opon i kilkanaście dętek.

Pierwsze z naczep trafiły do znanych stadnin koni arabskich w Michałowie i Jano
wie. Wkrótce potem michałowskie klacze jechały na czempionat do Janowa. Traf 
chciał, że gdzieś na trasie wyjeżdżający z pola traktor wymusił na kierowcy 
pierwszeństwo, ten zaś, żeby ratować się przed zderzeniem czołowym, zjechał 
z drogi. Słabe hamulce i zbyt miękkie pobocze spowodowały, że naczepa położyła się 
na boku. Wyprowadzenie z niej koni zajęło sporo czasu, ale konstrukcja była tak

3edna z pierwszych 
naczep trafiła 
do stadniny koni 
w Michałowie

przemyślana, że klacze (nawet źrebne) wyszły z wypadku cało. Jaka jest wartość hodo
wlana takich czempionów? Są bezcenne, podobnie jak pomysły konstruktora naczep 
- Józka Głębockiego. Po tym wypadku koniarze przekonali ministerstwo do stałej 
puli odpisów dewizowych na zakupy solidnych osi niemieckiej firmy BPW z oponami 
Michelin. Mój wspólnik zaczął spać spokojnie. Jakiś czas potem awaryjne jelcze 
zostały zastąpione ciągnikami siodłowymi marki Volvo, a podwozia ze stabilizato
rami przechyłów produkował specjalnie dla nas wrocławski ZREMB. Nowoczesne ele
menty poszycia zaczęliśmy kupować w niemieckiej firmie Hansa Jürgena Bensmanna na 
przedmieściach Osnabrück. Pierwszą z tych udoskonalonych naczep kupił PZJ.

Konie sportowe zaczęły docierać na zawody za granicą zdrowe i na czas. W ciągu kilku 
lat największe stadniny i stada ogierów miały już nasze naczepy i zapomniały o kolei.
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Konie rzeźne^ które cierpiały najbardziej w dalszym ciągu podróżowały jednak 
wagonamij a my wciąż słyszeliśmy, że zagraniczni odbiorcy nie akceptują dostaw 
samochodami. W końcu zdesperowani porozumieliśmy się z Francuzami, którzy gwaran
towali, że jeśli dowieziemy żywe, to kupią. Ale jak wyjechać? Paszporty, zielone 
kartki, pozwolenia, zezwolenia, weterynarze, formalności celne. I to wszystko 
w stanie wojennym. Ratunkiem okazał się studencki Almatur i jego szefowie - Ja- 
nek Cisowski, Waldek Błaszczuk i Stefan Olszewski. Napisaliśmy program wyjazdu 
naukowego: „Badanie możliwości zmiany sposobu transportu polskich zwierząt za 
granicę”. W tej naukowej wyprawie wziął udział Józek Głębocki, konstruktor i kie
rowca, drugi kierowca Romek Wilk, opiekun naukowy ze Zrzeszenia Hodowli i Obrotu 
Zwierzętami - Andrzej Paździor, osiemnaście koni i ja. Sojusz rzemieślniczo-stu- 
dencki zadziałał.

Po kilku dniach wróciliśmy z bardzo dobrą opinią weterynaryjną niemieckich służb 
granicznych i taką samą odbiorcy końcowego koni we Francji. Wydawało się, że sprawa 
jest przesądzona. Ostatni argument zwolenników transportu koni w wagonach upadł, 
ale opór urzędników zarabiających na konwojowaniu był tak silny, że polskie firmy nie 
były w stanie wysyłać koni rzeźnych samochodami. W końcu niezawodny Andrzej Paź

dzior skojarzył, że zbierający najwięcej batów od zachodniej opinii publicznej 
dyrektor centrali eksportującej konie (Animex) jest Członkiem Komitetu Central
nego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a minister odpowiedzialny za wy
syłanie koni wagonami kolejowymi jest Zastępcą Członka. Moja wizyta u pierwszego 
wymienionego i krótki niecenzuralny telefon ważnego do mniej ważnego towarzysza 
spowodował, że konie przesiadły się do samochodów. Kolejowy transport zwierząt 
wygasał przez kilka lat, po których wszystkie konie rzeźne zaczęły swoją ostatnią 
drogę przebywać w przyzwoitych warunkach.

Po jakimś czasie stało się to, co było do przewidzenia. Na polski rynek weszły 
zagraniczne koncerny, zajmujące się od lat produkcją samochodów do przewozu zwie
rząt, i czas rzemieślniczej produkcji musiał się skończyć. Trzeba było zdecydować 
się na inny rodzaj produkcji, najlepiej też związany z końmi. Przedtem jednak 
wziąłem udział w niezapomnianym jeździeckim wydarzeniu.

A



W 1988 roku trzyosobowa ekipa ze Zbrosławic - Andrzej Sałacki, moja żona jako 
luzak i ja w roli kierowcy oraz tłumacza - spędziła kilka dni na londyńskiej are
nie Wembley. Mieliśmy także zaszczyt zamienić parę słów z Jej Królewską Mością 
Elżbietą II na zamku Windsor, do którego królowa zaprosiła nas na prywatny pokaz

Pierwszy poważny pokaz umiejętności Czcionki odbył się w niemieckim Aachen, 
czyli w Akwizgranie. Na propozycję startującego tam Andrzeja, że w przerwie między 
konkursami zaprezentuje elementy ujeżdżenia bez uzdeczki, organizatorzy zareago
wali śmiechem i bojąc się kompromitacji, zażądali wcześniej próby przy zamknię
tych drzwiach. Kiedy okazało się, że niemożliwe jest możliwe, pokaz się odbył, 
a organizatorzy za wszelką cenę usiłowali sprawdzić „wo ist der Hund begraben” lub 
na czym polega to oszustwo, bo w to, że można z sukcesem prezentować bez ogłowia 
najtrudniejsze elementy olimpijskiego Grand Prix, nie byli w stanie uwierzyć. 
Potem zaczęły przychodzić zaproszenia z Londynu, Paryża, Amsterdamu.

„Bez wodzy jeździć się nie da” - mówili Niemcy. „Musimy tylko sprawdzić, gdzie 
schował te przezroczyste żyłki zamiast wodzy...”.

„Fantastyczne, czegoś takiego jeszcze tu nie widzieliśmy” - mówili Anglicy 
i dodawali: „A co na to ci konserwatywni Niemcy?”.

„Zuch chłopak” - mówili Rosjanie, dla których nie ma rzeczy niemożliwych.
A więc jedziemy do Anglii skonstruowanym dla Czcionki samochodem firmy G & G. 

The Horse of the Year Show w olbrzymiej hali sportowej na londyńskim Wembley to 
coroczne pokazy umiejętności koni. Wielkie i ciężkie shiery ciągnące olbrzymie 
wozy pełne piwa, olśniewające ruchem zaprzęgowe hackneye, gry i zabawy dzieciaków 
na pony, odważne konie policyjne, sprawność Royal Cavalry, ujeżdżenie, skoki, 
woltyżerka. Dla nas to również pokaz imprezy perfekcyjnie zorganizowanej przez 
emerytowanych oficerów brytyjskich.

Jeśli nie wiadomo, co to będzie, to w programie największego londyńskiego show 
najlepiej napisać po prostu „Andrew”. A Czcionka - jak to napisać po angielsku? 
Ten punkt programu powtarzany będzie codziennie dwa razy: rano dla hodowców, po 
południu dla jeźdźców, trenerów, miłośników koni i elity.
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Konsultacja z dyrygentem orkiestry, bo dobra muzyka uskrzydla Czcion
kę, a potem twarda rozmowa z operatorem świateł, któremu wybijam z głowy 
pomysł, by użyć reflektorów punktowych. Klacz boi się goniącego ją cie
nia, a jazda bez wodzy na przestraszonym koniu nie należy do przy
jemności. Jakaś granica posłuszeństwa konia bez kiełzna jednak ist
nieje. Ze spikerem ustalam, że nie musi łamać języka „Czcionką” 
i „Andrzejem Sałackim” i będzie „Andrew Salaki & Sjonka”.

Muzyka. Wjazd, zatrzymanie, ukłon. Ruszyć kłusem, ciągi, pirue
ty, zmiany nogi, zatrzymanie. Wszystko bardzo poprawne, ale... 
konsternacja - takie rzeczy oglądano tu niejeden raz. Gdzie 
ten „hit”? Uprzejme brawa przerywa spiker: „To nie wszystko, 
proszę państwa - za chwilę zobaczycie coś, czego na Wembley 
nie widział jeszcze nikt! Andrew i jego Sjonka zaprezentują 
najtrudniejsze elementy, na poziomie, którego nie powsty
dziłby się żaden mistrz, ale... bez uzdy”. Dyrygent uruchamia 
werble i przy pełnych światłach zdejmujemy ogłowie, 
kazując publiczności wyjęte z pyska Czcionki kiełzna 
munsztuk i wędzidło.

Pierwsze lawiny braw słychać już podczas ciągów w kłusie 
którymi poprawnie ustawiona Czcionka zalicza przekątne.

Zatrzymanie, cofanie, zagalopowanie, piruety, zmiany 
nóg, co trzy, co dwa i co jedno tempo. Piaff. A wszystko 
to bez ogłowia - pomocy, bez której „standardowy” jeździec 
jest bezradny. Zamiast niej Andrzej ma wytok - pasek 
wokół szyi konia, żeby nie trzymać rąk w powietrzu.

Spikera już nie słychać. Niekończąca się eksplozja 
braw. Teraz rozentuzjazmowaną publiczność trzeba 
dobić. Zjazd z areny pasażem - jednym z najtrud
niejszych i najbardziej efektownych ruchów olim
pijskiego programu Grand Prix.

Szaliki, marynarki w górze. Mecz? Koncert rockowy? 
Już po pierwszym występie wiadomo, że Andrew 
i Sjonka to „the hit of the show”, czyli gwóźdź 
programu.

Tłumy wielbicieli. Autografy. Zdjęcia.
I jeszcze tylko dotknąć Sjonkę.

A w następnych dniach: „Jechaliśmy tu
300 mil i nie żałujemy. Jechaliśmy tu tyl
ko po to, aby obejrzeć Sjonkę”.

WODZE POŁĄCZONE 1



„Pan niszczy jeździectwo w Anglii” - 
z uśmiechem mówi starsza pani. „W naszym 
klubie dzieci zrzucają uzdeczki ze swo
ich pony i próbują jeździć bez nich”.

Są i angielscy Polacy.Wzruszenia.Teraz 
już wiadomo, kto to jest Andrew i jak wypa
da go traktować.

Organizatorzy są skonfundowani. Cała 
nasza trójka z Polski dostała na ręce, tak 
jak inni występujący w programie, niebie
skie opaski, które upoważniały do wejścia 
zawodników, luzaków i kierowców. Okazuje 
się jednak, że to, co prezentuje Andrzej 
i Czcionka, przenosi nas o szczebel wyżej 
w hierarchii i dostojeństwach. Od tego 
dnia będziemy mieli żółte opaski na nad
garstki do restauracji i barów - dla spon
sorów i VIP-ów.

Następnego dnia BBC-1 transmituje 
cały kilkunastominutowy pokaz Andrzeja. 
Satelita. Cały świat. Wydaje się, że to 

już szczyt sukcesu, 
a w chwilę potem
okazuje się, że to była dopiero uwertura.

Hotel Hilton. Późno wieczorem. Telefon od nasze
go opiekuna Boba. „Królowa Elżbieta II zaprasza na 
prywatny pokaz do Windsoru. Czy przyjmiecie zaprosze
nie i na jakich warunkach?” Powiedzieć, że jesteśmy 
mile zaskoczeni, to za mało. Bez wahania mówimy „tak” 
i do późna w nocy ustalamy warunki. W Windsorze musi 
być przygotowana stajnia, bo jeśli Czcionka, zmęczona 
dwoma pokazami dziennie, nie odpocznie, to wreszcie 
odmówi posłuszeństwa. Musi być dobra muzyka, bo przy 
niej Czcionka bardziej się stara. Dojazd trzeba zorga
nizować tak, żeby przejechać przez londyńskie korki, 
a potem wrócić na Wembley i nie otruć konia spalinami. 
No i jeszcze aparat fotograficzny i kamera, na które 
musimy mieć pozwolenie dworu. A w zamian za pokaz zwie
dzenie stajni, powozowni i szorowni pałacu Buckingham.

Rano w recepcji czeka Bob oraz „Instrukcja na okolicz
ność wizyty u Jej Królewskiej Mości”.
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w Windsorze - „tak”, ale na

My wręczamy swoje postulaty. Chcemy też dać królo
wej prezent. W oczach Boba panika. Prezent dla królowej? 
Kiedy okazuje się, że chcemy wręczyć jej opracowa
ną przez Luśkę antologię polskich tekstów romantycz
nych o koniach pt. „Koń ma duszę w sobie” (nie musi 
wiedzieć, że wieźliśmy ją w prezencie dla kogoś innego), 
oddycha z ulgą. Autorka i o koniach - to stosowne.

Około południa wiadomo, że wszystkie warunki zosta
ły zaakceptowane. Stajnia czeka, muzyka też, będzie 
eskorta policji, czyli przejazd przez Londyn prawą 
stroną - pod prąd i bez postoju, zdjęcia i wideo 
własny użytek. Będzie też zaproszenie do królewskich 

stajni w Buckingham.
Wieść o tym, że Polacy jadą do królowej, roznosi się lotem błyskawicy. Organizato-

rzy reagują tak, jak potrafią najlepiej. Przy stajni, w której stoi Czcionka, pojawiają 
się królewskie flagi. Ich komplet dostaliśmy nawet do udekorowania samochodu.
Bob wyłazi ze skóry, żeby przygotować nas do spotkania najlepiej, jak potrafi:

- Do królowej zwracać się trzeba Her Majesty. Jeśli nie będzie sobie życzyła zdjęć,
da wam to do zrozumienia, a wy zaakceptujecie. I pamiętajcie, żeby nigdy nie stać
do Jej Królewskiej Mości tyłem.
- Przy piruecie też? - dopytuje się Andrzej i wszyscy wybuchają śmiechem.

Wojskowy styl organizacji pokazów na Wembley przenosi się także na wyjazd do Wind
soru. Wieczorem przed TYM DNIEM znajdujemy w hotelu jeszcze jedną instrukcję: „Za
ładować konia do samochodu i być gotowym do wyjazdu o 9.00. Upewnić się, że siodło 
i uzda zostały zabrane. Andrew ma być ubrany i gotowy do występu zaraz po przyjeździe 
na miejsce. Nie spóźnić się”.

Stadion Wembley. Godzina 9.00. Zgodnie z instrukcją. Flagi królewskie i policyjna 
eskorta na światłach i sygnale, żeby się nie zatrzymywać. Keep smiling & keep right 
- do Windsoru jedziemy prawą stroną - pod prąd, za prowadzącym policyjnym roverem 
(za nami drugi podobny), a do kabiny dodatkowo wsadzają mi umundurowanego nawigatora 
na wypadek, gdybyśmy się jednak zgubili. Po drodze jeszcze ciekawostka. Nawigator 
pyta, czy nie chciałbym zadzwonić do Polski, i wręcza mi „handy” - telefon komórkowy. 
W socjalistycznej Polsce pojawią się dopiero za dziesięć lat.

Kryta ujeżdżalnia zamku Windsor, bez publiczności, bardzo dobre nagłośnienie. Naj
pierw zwiedzamy pomieszczenie, z którego będzie nas obserwowała królowa. Wyłącznie 
antyki. Robi wrażenie. Krótka informacja. Jeśli pokaz się spodoba - królowa zejdzie. 
Pokaz rzeczywiście królewski, jakby Czcionka wiedziała dla kogo. Najlepszy z najlep
szych. A po nim Jej Królewska Mość schodzi do nas z nieodłącznymi psami rasy corgi. 
Krótka profesjonalna rozmowa. Ta Dama po prostu zna się na tym. Od lat ma swoją ho
dowlę i jest uznanym autorytetem wśród koniarzy.



W środku 3KM Elżbieta II, 
koniuszy królowej i główny 
organizator imprezy na Wembley, 
z lewej nasza zbrosławicka ekipa: 
Andrzej Sałacki, autor, 
jego żona Łucja 
i klacz Czcionka (SK Kadyny)

bez ogłowia

- 3ak pan na to wpadł, żeby jeździć bez uzdy?
- Zauważyłem, że Sjonka doskonale reaguje na dosiad.
- lak szybko wyeliminował pan wędzidło i przy jakich 
ruchach było najtrudniej?
- Najtrudniej było podczas pracy przy piaffach i pasażach.
- Z jakiej jest stadniny, po jakim ogierze, jaka to linia, 
czy dużo jest stadnin pełnej krwi w Polsce?
- Kadyny, Oltis, kilkanaście...
- Czy podłoże na naszej ujeżdżalni nie za twarde?
- Rzeczywiście, trochę za twarde.
- A nie mówiłam, panie koniuszy.
- Dla królowej mogę jeździć nawet na betonie, Her Majesty. 
Uśmiechy, zdjęcia, kamera.
- Czcionka jest tak przygotowana, że jeśli tylko Her Majesty...
- Dziękuję, chętnie, ale nie mam bryczesów - z uśmiechem 
odpowiada królowa, lustrując swój strój.

Potem Luśka wręcza prezent, podziękowanie, pożegnanie, szybkie zwie
dzanie Winsoru i powrót na Wembley.

Jeszcze tylko dwa pokazy, oprowadzanie po stajniach królewskich, 
ceremonia zamknięcia, a przedtem miła niespodzianka - uroczyste ogło
szenie, że Andrew Salaki został Jeźdźcem Roku Wielkiej Brytanii 1988. 
Po raz pierwszy w historii tej imprezy wyróżnienie to przyznano 
jeźdźcowi z innego kraju.

Na zamknięcie imprezy przepiękny poemat Ronalda Dunkana, który 
wraz ze spikerem recytuje większość widzów.
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„Ladies and Gentlemen - The Horse” - kończy spiker, 
a nas ściska w gardle.

„Mam nadzieję, że nie odmówicie przyjazdu do Paryża?” - po zakończe
niu imprezy pyta, sugerując odpowiedź, Jacqueline Giscard d?Estaing 
- córka prezydenta Francji.

Potem już tylko rozliczenie z organizatorami. Dystyngowany starszy 
pan za wielkim mahoniowym biurkiem, wręczając mi kopertę, zadaje py
tanie: „Czy aby na pewno dobrze wyliczył pan należność za pokaz, bo 
wydaje mi się, że to może być za mało”. „Wyliczyłem dobrze - odpowia
dam z uśmiechem - ale chętnie zaakceptujemy wyższą”. „Czy dwa razy 
więcej będzie państwa satysfakcjonowało?” Uścisk dłoni.

Prawie tak samo było w Paryżu, po La Nuit de Cheval - tyle że „prawie 
robi wielką różnicę”. Rozliczająca się ze mną córka ówczesnego pre
zydenta Francji oznajmiła, że jeden z pokazów zamiast 4.0 minut trwał 
3.40, a inny 3.50, więc musi być upust. Z moich propozycji - „albo 
całość, albo nic” - jednak wybrała całość.



Zbrosławickie
początki doskonałych

konnychpolskich pojazdów

waliśmy się głównie na rajdach, 
borowych. Smaku sportu zaprzęgo- 
1981 roku, w trakcie przygotowań do 
Europy w czwórkach, które zorga- 
PZJ. Były to bezcenne doświadcze-

1981, eliminacje 
wschodnioeuropejskie 
do ME Zaprzęgów 
Czterokonnych

Powożeniem zajmo- 
siedząc na wozach ta- 
wego spróbowaliśmy w 
eliminacji mistrzostw 
nizowaliśmy na prośbę
nia, a satysfakcja z wysokiej oceny organizacji i poziomu zawodów przez widzów, pra
sę i samych zawodników stanowiła miły dodatek. Pamiętam prezentowanie trasy crossu 
w Reptach, gdzie nasza ekipa kierowana przez Marka Zaleskiego postawiła kilkanaście 
przeszkód. Medaliści mistrzostw Europy i mistrzostw świata (w tamtych latach byliśmy za
przęgową potęgą) Władysław Adamczak, Kazimierz Andrzejewski, Tadeusz Czermiński, Antoni 
Musiał, Zenon Szyszkowski, Zygmunt Szymoniak i Zygmunt Waliszewski przeszkody mierzyli 



krokami, podobnie jak skoczkowie parkur, żeby wybrać najlepszy wariant przejazdu, 
co zapisywał luzak. Musiał wkuć to do rana, tak żeby dyktować kolejność skrętów. 
Wieczorem miałem okazję słuchać dyskusji i porad, jak wybrać cztery spośród sze
ściu koni, które każdy z nich przywiózł, na pełen parowów i strumyków cross, bo 
Heniek jest najlepszy do wody, a Dziewiarz do dyszla, ale na lewo. Byłem pełen 
podziwu dla ich wiedzy, odwagi i brawury, która dodatkowo zwiększała atrakcyjność
tej dyscypliny. Jednym z zawodników podejrzewanych 
o brak „genów strachu” był Tadeusz Czermiński, który 
w kampanii wrześniowej 1939 roku jako nastolatek po
woził czwórką ciągnącą haubicę 155 mm. Ci, którzy go 
znali, odsuwali widzów kilka metrów dalej na widok 
nadjeżdżającego mistrza.

Wszystkie atrakcje przebijała jednak funkcja „sę
dziego na zaprzęgu”, którą z perspektywy czasu miło 
się wspomina, ale...

W tamtych latach obok każdego powożącego sadzano 
arbitra, który pilnował przestrzegania programu prze
jazdu na trasie crossu (na przykład mierzył stoperem 
czasy obowiązkowych odcinków kłusu). Za zgubienie sę
dziego były punkty karne, jeden z luzaków trzymał więc 
delikwenta za pasek, narażając go w razie karambolu na 
poważną kontuzję, bo puszczane
go w ostatniej chwili arbitra 
mogła przygnieść bryczka. Pro
wadziłem wtedy konno sporo tre
ningów w terenie - ze skokami 
przez rowy melioracyjne i stro
mymi zjazdami w zbrosławickich 
kamieniołomach - ale nie przypo
minam sobie takich emocji jak 
w trakcie sędziowania przeze mnie 
z kozła mistrza Waliszewskiego. 
Na ostrych zakrętach ważący 
prawie tonę brek jechał na dwóch

“trasie'maratonu 
na traS w Reptach

kołach i sprawiał wrażenie, że zaraz wzniesie się w powietrze razem z czterema 
galopującymi ogierami jak ciągnięte przez renifery sanki świętego Mikołaja. Jesz
cze bardziej emocjonujące chwile przeżywał Boguś Lustyk na koźle breku prowadzo
nego przez mistrza brawury Tadeusza Czermińskiego. Po jakimś czasie i solidnym 
uszkodzeniu kilku sędziów zmieniono ten przepis i dziś sędziowie na zaprzęgach
już nie siedzą.

W latach osiemdziesiątych nikt w Polsce nie produkował sportowych pojazdów 
konnych o wytrzymałych metalowych konstrukcjach. Wszystkie z osiemnastu krajowych 
i zagranicznych ekip uczestniczących w naszych zawodach miały ciężkie pojazdy



Brek firmy ECC 
Ginko & Głębocki

drewniane. Takie pojazdy nadawały się do ujeżdżenia i kegli 
(konkursu zręczności powożenia), ale crossu nie wytrzymywały. 
Po powrocie z terenu w Reptach zawodnicy do późnego wieczora na
prawiali koła, dyszle, a nawet elementy kutego zawieszenia, żeby 
mieć czym jechać następnego dnia w konkursie zręczności.

Kiedy więc w latach dziewięćdziesiątych Piotr Mańka, wracając 
z pracy na Zachodzie, przywiózł rozbitą metalową bryczkę i pro
pozycję Niemca spod Stuttgartu, który chciał kupować podobne, 
ale mocniejsze, decyzja była szybka.

Mój wspólnik Józek Głębocki, korzystając z wiedzy dwóch uty
tułowanych powożących - Cześka Koniecznego z Książa i Rajmunda 
Wodkowskiego z Sierakowa - stworzył nową konstrukcję. Do współ
pracy zaprosiliśmy także inżynierów z warszawskiego Instytutu 
Lotnictwa, którzy badali wytrzymałość bryczek. Czesiek i Rajmund 
podsuwali pomysły udogodnień dla powożącego i luzaków, pracowni

cy Instytutu zaś mocowali do bryczek komputery, które wtedy miały całkiem spore 
wymiary, i w trakcie jazdy za samochodem terenowym (dwukrotnie szybciej niż za 
końmi) sensory umieszczone w różnych punktach badały naprężenia. Jednym z elemen
tów, który zachwycał inżynierów, były ręcznie odkuwane przez Andrzeja Łosickiego 
resory, wyjątkowo skutecznie chroniące konstrukcję przed przyspieszeniami.

Wreszcie zaczęliśmy sprzedaż - w Polsce niewielką, w Niemczech i Szwajcarii więk
szą. Niestety okazało się, że rok wcześniej ktoś inny, próbując wejść na tamtejsze 
rynki, ośmieszył wszystko, co polskie, bo dostarczane pojazdy rozlatywały się 
w transporcie z wytwórni do odbiorcy, zanim zaprzęgnięto do nich konie. Trzeba 
więc było ukrywać pochodzenie naszych i korzystać z marek dealerów, co nas od 
nich uzależniało.

Sytuacja zmieniła się po wystawie w Gladstone (USA), towarzyszącej mistrzostwom 
świata w 1993 roku, na której postanowiliśmy wystąpić już jako polska firma. Wy
słaliśmy tam dwa kontenery bryczek, które miałem odebrać z portu położonego kilka 
godzin jazdy od Gladstone. Jak się okazało, wybór miejsca wyładunku był fatalny, 
bo port nie miał własnych psów do wykrywania narkotyków, a sprowadzenie wyspe
cjalizowanych służb trwało i trwało. Wreszcie po iluś awanturach z celnikami na 
kilka godzin przed otwarciem wystawy bryczki udało się odzyskać. Wcześniej jednak 
musiałem rozpruć tapicerkę, która mogła kryć narkotyki.

Potem było jak w życiu. Szczęście, nieszczęście i znowu szczęście. Nasza bryczka 
crossowa została wyróżniona medalem za innowacyjne rozwiązania - płynnie regulo
wany opóźniony skręt i ustawione skośnie koła wprowadzone przez Józka Głębockiego 
i ułatwiające jazdę przez przeszkody. Nagrodą była możliwość specjalnej prezentacji 
wyróżnionego pojazdu. Tuż po ostatnim zawodniku na cross wyjechała nasza bryczka, 
zapowiadana przez spikera jako gwóźdź programu. Zaplanowany przejazd był trudny, ale 
powoził wielokrotny mistrz USA, byliśmy więc dobrej myśli. Pod koniec trasy powożą
cy dał się jednak ponieść emocjom i ścinając zakręt, najechał na odkos przeszkody.
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Susan Cook z autorem

Z prawie leżącej bryczki wypadł razem z lu
zakiem. Marketingowa katastrofa wisiała 
w powietrzu, ale pusty pojazd wrócił na koła 
i choć zatrzymanie pędzących po hipodro
mie koni zajęło kilkanaście minut, nic się 
nie stało, a hasło „polskie bryczki nie 
wywracają się nawet bez powożącego” stało 
się najlepszą promocją na tamtym rynku.

Niestety sama promocja, nawet tak uda
na, nie wystarcza. Najważniejszy jest do
bry dealer, a taki się na wystawie nie 
objawił. Zdesperowany skorzystałem z po
rad Zbyszka Bożyczki (korespondenta PAP 
w Waszyngtonie) i pojechaliśmy do słyną
cych z uczciwości amiszów, produkujących 
pojazdy konne w Pensylwanii. Odległość prawie dwustu mil nie była problemem, 
ale okazało się, że źyjemy w różnych epokach. Na miejscu najpierw zobaczyłem 
kilkanaście wąskich bryczek, którymi amisze dojeżdżają do pracy, zaparko
wanych przed wytwórnią, a wewnątrz wytwórni - XVIII wiek. Mężczyźni, ubrani 
jak na wyjście do kościoła, ręcznie odkuwają resory i okucia bryczek, a ich 
kobiety, w czarnych sukniach do ziemi z białymi odprasowanymi kołnierzy
kami, szyją uprzęże, uzdy, kantary i co tam jeszcze trzeba. Wreszcie jest 
i amisz, którego mi polecono. Po kilku zdaniach widać, że wie, o czym mówi, ale 
czy będzie dobrze sprzedawał? Okazuje się, że amisze nie uznają żadnych reklam 
i nie mają telefonów. Jak będziemy się kontaktować w sprawach zamówień? 
Człowiek proponuje, że w każdą środę od 10.00 do 12.00 będzie czekał na mój telefon 
w budce przy Mili Road. A jak się dodzwonią klienci? Do niego nie będą mieli 
jak, a do mnie - w środku nocy? Amisze z Pensylwanii mogą na tę Mili Road przy
jechać, ale amatorzy powożenia z całych Stanów... W dobie telefonów komórkowych 
i rodzącego się internetu dealer amisz to jednak karkołomny pomysł.

Bryczki zostały w wynajętym garażu na Manhattanie, a ja wróciłem do Polski 
z niczym. Dwa dni po powrocie spotkałem w Krakowie na ulicy Stefana, przyjaciela 
z harcerstwa, który od lat buduje za oceanem elektrownie atomowe. Okazuje się, 
że jego sąsiadem na przedmieściach Baltimore jest doskonały powożący Robert 
Cook, który marzy o sprzedawaniu europejskich bryczek. Nie ma na co czekać, tym 
bardziej że garaż na Manhattanie kosztuje.

Kilka dni po rozmowie ze Stefanem z lotniska w Dullas odebrali mnie Bob z żoną 
Susan i zabrali do swojej HunterJs Creek Farm - niewielkiej hodowli ąuarterów 
i strusi. Rozmowa w samochodzie sprawiła, że z optymizmem czekałem na nadcho
dzące dni. Bob o bryczkach wiedział bardzo dużo, a zachwycił mnie tym, że umówił 
na rano specjalistów od marketingu.



Załoga ECC

Wiluś, czyli Wilhelm z

Komouter Instytutu Lotnictwa 
K P do badania napręzen

w konstrukcji bryczki

Tylko ta zmiana czasu... Nauczony doświadczeniem sprzed kilku
nastu dni, kiedy mój organizm stanowczo odmówił przestawie
nia swojego zegara, koło 19.00 oznajmiłem gospodarzom, że 
w Polsce jest już północ, czas więc spać, o ich północy zaś, 
a naszym poranku, wstałem i zająłem się przygotowaniem do roz
mowy z ludźmi, którzy mieli nam pomóc. Nawet nie zauważyłem, 
jak minął czas.

Nagle szokująca niespodzianka, bo słyszę, jak Susan krzyczy 
„Bob, Bob, let me out!” (Bob, Bob, wypuść mnie!). Jezus Maria! 
Gdzie ja trafiłem. Wyglądał na sympatycznego faceta, a na noc 
zamyka gdzieś żonę, może jeszcze znęca się nad nią. Po chwi
li udawania, że mnie to nie dotyczy i że niczego nie słyszę, 
honor Polaka każę mi jednak zająć się tym i pewnie stanąć do 
konfrontacji z potencjalnym dealerem. Tymczasem kobieta dalej 
dramatycznie błaga o pomoc. Ruszam na poszukiwania, wciąż sły
sząc „Bob, Bob, wypuść mnie, Bob, wypuść mnie!”. W końcu wcho
dzę do pokoju, skąd słychać krzyki. Dochodzą z wielkiej klatki 
przykrytej narzutą. Zrywam narzutę... a tam papuga. Niedokładnie 
przykryta zauważyła promień słońca i prosiła o wypuszczenie 
z klatki głosem Susan, bo dni spędzała, fruwając po domu.

Spotkanie z fachowcami od zdobywania rynku było doskonałą 
lekcją pomysłowości, kreatywności, optymizmu i wynajdywania 
wartości proponowanego produktu. Tylu zachwytów nad rozwią
zaniami technicznymi Józka nigdy wcześniej nie słyszałem. 
Podziwiali i zapisywali, a w końcu zasugerowali zmianę nazwy 
naszej rzemieślniczej firmy z „Maratonu” na świetnie brzmiącą 
„ECC - European Carriage Company”.



EUROPEAN CARRIAGE COMPANY Ltd.
ul. Wolności 38
42-674 ZBROSŁAWICE 
POLAND

Pozostało podpisanie z Bobem umowy i powrót do Polski z przekonaniem, 
że lekcję marketingu zza oceanu trzeba wykorzystać na Starym Konty
nencie. Pojazdy ze Zbrosławic sprzedawały się w Stanach, pod tą 
samą nazwą zaczęliśmy więc podbój Europy. Nie wiem, czy nie byliśmy 
pierwszą polską firmą, która na dobre zaistniała w Europie dlatego, 
że odniosła sukces w Stanach, bo na ogół bywa odwrotnie. Po kil
kunastu latach wytwórnia zmieniła właścicieli i nazwę na „European 
Class Carriages”, ale skrót ECC, podobnie jak wcześniej, nadal jest 
synonimem najwyższej jakości.

Bryczkami ECC, które powstały w gminie Zbrosławice, już trzydzie
ści lat startują zawodnicy najwyższej światowej klasy. Używa ich 
także trzeci w rankingu FEI i mistrz Polski w powożeniu zaprzęgiem 
parokonnym Rafał Wojtacha z ośrodka Lando w Ptakowicach.

Nie byłoby tak doskonałych produktów (naczep i bryczek), gdyby nie 
wsparcie świetnych rzemieślniczych kooperantów (GACMETU - Gerarda 
i Henryka Gackich z Miedar, i SEMETU - Janusza Seweryńskiego z Sie
mianowic) i gdyby nie fantastyczni pracownicy 
- mieszkańcy naszej gminy. Wszystkich nie spo
sób wymienić, bo to prawie setka osób, ale choć 
o kilku wspomnę. Benek Lis, Heniek Trybus, 
Rysiek Kułak, Andrzej Łosicki, Gerard Wolski,
Marek i Rysiek Greiffowie, Jan Sołtysik, Piotr
i Paweł Moszczyńscy, Janusz Sęk, Darek Świecik, 
Józek Benisz, Piotr Dziambor, Ginter Świeży, 
Remik Dąbkowski czy Marian Popowczak. ”

Człowiekiem o wielkim doświadczeniu, pozy- “ l
tywnej energii i życiowym optymizmie, pomimo Cd",
dzieciństwa spędzonego na Syberii, był Jan Sło- i
twiński, z szacunku zwany przez innych „Majo- V
rem”. Pan Jan rozwiązaniami najtrudniejszych I H
problemów sypał jak z rękawa, pod warunkiem że 
z problemem zostawał sam („Szefie, pan idzie do 
domu na kawę, pan wraca i jest zrobione”). Zda
rzało się, że nawet nowe zrembowskie podwozia

ian Słotwiński vel Major
(trzeci od prawej w górnym rzędzie) 
i jego rodzina



naczep były krzywe. Major razem z Józkiem Majchrzakiem, który wcześniej spawał 
wieże szybów kopalnianych, potrafili, podgrzewając i schładzając odpowiednie frag
menty trzynastometrowej ramy, tak ją wyprostować, że krzywizna nie przekraczała 
kilku milimetrów.

Zawsze uśmiechnięty i skory do żartów, wyjątkowo zaradny Wiluś Daniłowicz czę
sto jeździł za granicę z dostawami i na serwisy. Przy jego zdolnościach znajo
mość języków obcych nie była konieczna. W tym czasie na angielskich autostradach 
obowiązywały restrykcje zabraniające nawet krótkiego postoju na pasie awaryjnym. 
Zepsuty samochód był przez policję natychmiast odstawiany na najbliższy parking, 
a to wiązało się ze sporymi kosztami. Nie dotyczyło to jednak Wilusia, którego 
kiedyś zobaczył jadący tamtędy Romek Wilk i oniemiał. Firmowy nissan z przyczepą 
i znakami ECC stał na pasie awaryjnym z otwartą maską, a dwaj policjanci z pod
winiętymi rękawami koszul pomagali go uruchomić. Widocznie i ich zniewolił nie- 
schodzący Wilhelmowi z twarzy uśmiech.
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żenie bryczek 
sportowych: amortyzator 

i reguLacja ustawienia wysokości 
dyszLa, hamuLce tarczowe na wszyst

kie koła, opóźniony skręt, który spra
wia, że bryczka zachowuje się jak autobus 

przegubowy (przednie koła skręcajg mniej niż 
dyszel.), hamuLec obrotnicy, system wyrównywania 

ciągu (inteLigentna waga wyrównująca ciężar przy
padający na poszczegóLne konie) ważny zwłaszcza dLa 
zaprzęgów czwórkowych, system RS dLa pojazdów jedno
konnych (na zakrętach dyszeLek wewnętrzny się skra
ca, a zewnętrzny wydłuża), schowane w płaszczyźnie 
koła piasty tak, żeby nie zaczepiały o przeszkody 
i konstrukcję odporną na uderzenia. W tyLnej czę
ści wygodne uchwyty dLa baLansujących Luzaków. DLa 
bryczek do konkurencji ujeżdżenia (na których nie 
ma baLansującego Luzaka) wymyśLono system MSS 

utrzymujący na zakrętach karoserię 
w poziomie. Ważna jest też masa bryczek.
Im bardziej zbLiżona do normy, tym Le
piej. Jednokonna nie mniej niż 150 kg, 

dwukonna nie mniej niż 350 kg, na 
czwórkę nie mniej niż 600 kg.



Natural 
horsemanship 
w Zbrosławicach

Od kiedy w latach siedemdziesiątych zacząłem zajmo
wać się końmi, jeździectwo zmieniło się diametralnie. 
Powstały nowe dyscypliny, zmodyfikowano przepisy, za
częto sprowadzać nieobecne wcześniej rasy, sprywaty
zowano większość stad i stadnin, a ośrodki jeździec
kie oprócz nauki jazdy zaczęły oferować pensjonaty 
dla prywatnych koni. Dziś łatwo jest spełnić marzenie 
o własnym koniu. I jak to bywa z marzeniami - po jego 
spełnieniu zaczynają się niespodzianki. Kupno „ładne
go konika" bez wiedzy o jego psychice jest ryzykowne, 
zwłaszcza kiedy koń trafia w ręce młodego człowieka, 
którego rodzice nie są koniarzami.

Od wielu lat zajmuję się poprawianiem relacji mię
dzy ludźmi i końmi. Dlaczego bywają złe?

Bo wielu adeptów jeździectwa nie wie, „jak działa 
koń", koń natomiast wie o nas całkiem sporo. Widzi 
niewprawne ruchy, czuje przyspieszone tętno, napię
cie, niepewność albo zapach strachu. Doskonała pa
mięć, spostrzegawczość i wiedza zakodowana w genach 
mówią mu - tym osobnikiem trzeba się zająć, muszę 
zostać jego przewodnikiem, bo sobie nie radzi. Potem 
koń próbuje wymusić kolejną marchewkę, przeszukując 
kieszenie żółtodzioba, a jak jej nie znajduje, to 
„przypadkowo" staje mu na nodze, popycha, straszy. 
I wie to, czego nowicjusz nie zauważył - że właśnie 
podporządkował sobie człowieka.

Niektórzy doświadczeni jeźdźcy także miewają złe 
relacje z końmi. Dlaczego? Myślę, że przyczyną jest 
brak empatii, przekonanie o własnej nieomylności 
i chęć dominowania ponad miarę w relacjach ze swoim 
wierzchowcem. Kiedy spytać takie osoby, co czytały 
z zakresu psychologii zwierząt, odpowiedzą uśmiechem 
politowania... Nadużywają batów, stosują rollkur i pre
zentują pogląd, że nagrodą dla konia jest brak kary.



2011 r.). Inspiracją była 
To The Horse, czyli konkurs 
Gościliśmy u nas nie byle 
koniarzy ze Stanów: doktora

City w Ścięgnach

Żeby zacząć to zmieniać, zorganizowaliśmy z An
drzejem Makacewiczem i Markiem Godziną u Basi i Heńka 
Barczyków w Stajni na Górce dwie pierwsze imprezy 
„Myśląc o koniu” (2010, 
amerykańska RTTH - Road 
trenerów młodych koni, 
kogo, bo dwóch wybitnych
Roberta M. Millera - doświadczonego lekarza wetery
narii i twórcę imprintingu pozwalającego pozbawiać 
lęku przed zabiegami i „strachami” ledwo co narodzone 
źrebaki - oraz Chrisa Coxa - czterokrotnego zwycięzcę 
RTTH, który dał pokaz pracy z surowym koniem. Jurek 
Sawka zaprezentował, jak można bawić się z koniem bez 
bezpośredniego kontaktu z nim.

Pierwszy polski konkurs trenerów młodych koni wygrała 
Monika Damec, która w dodatku świetnie komentowała to, 
co robi. Laureatem drugiego został Krzysztof Karpiński 
z Wybrzeża. Imprezę wspomagali nasi przyjaciele - Boguś 
Lustyk, Henryk Sawka i Jacek Reczyński, a goście licytowali 
możliwość zamówienia u nich rysunku z dedykacją. Dochody 
przekazaliśmy fundacji Viva! wspomagającej konie.

Potem imprezę przenieśliśmy do większego obiektu Western 
koło Karpacza, gdzie odbywa się co roku i jest, obok młodszej Cavaliady, naj-
większą polską imprezą edukacyjną dla koniarzy.

Na rok przed pierwszą zbrosławicką imprezą do stadniny, którą prowa
dziłem w lasach raciborskich, zawitała Andrea Kutsch - niemiecka instruk
torka z licencją Monty^ego Robertsa - i na własne oczy mogliśmy zobaczyć 
budowanie zaufania, respektu, szacunku, a także oswajanie przerażonego 
konia z przyczepą nieznanymi nam dotąd metodami. Trzy dni, które spędzi
liśmy z Andreą, pomogły nam zrozumieć, jak wpływać na konia, żeby sam 
podejmował decyzję, na której nam zależy.

Nieocenioną pomocą dla wszystkich, którzy chcieliby zrozumieć, co to 
jest prawdziwe partnerstwo z koniem, jest liczące czterysta stron dzieło 
„True Horsemanship Through Feel”. Wielki autorytet, kowboj Bill Dorran- 
ce, pisał je przez kilka lat, a pomagała mu w tym Leslie Desmond. Kiedy 
wreszcie ukazało się w 1992 roku i książki były już spakowane w paczki 
do konkretnych odbiorców, Bill zażądał ich przepakowania, żeby umieścić 
we wszystkich egzemplarzach erratę z tekstem: „Nauka o partnerstwie 
z koniem winna być przekazywana między przyjaciółmi”. Dwa tygodnie póź
niej dziewięćdziesięciolatek zmarł. Prawa do wydania książki w innym 
języku można otrzymać nieodpłatnie. Wspaniały człowiek i wielki koniarz.

„Myśląc o koniu" 
Stajnia na Górce 2011. 

Fot. Zofia Tuma
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Dzięki stworzeniu ośrodka:

Zbrosławiccy sportowcy zdobywała 
dziesiąt medali mistrzostw Polski 
„i0“ ?. 3”*°™ » ujeżdżeniu 
medali akademickich mistrz, 
w ujeżdżeniu i skokach, crga„lzuia

mistrzostwa dziennikarzy

kilka- 
senio-

■ kilkanaście 
mistrzostw Polski 
organizują pierwsze 

j a także 
i aktorów.

-1975 roku - we współpracy z kato
wicką Akademią Wychowania Fizycznego 
organizowane są pierwsze kursy instruk
torów sportu, a w porozumieniu z Towa
rzystwem Krzewienia Kultury Fizycz
nej - instruktorów rekreacji. Progra
my szkoleń powstają w Zbrosławicach. 
Kursy prowadzone są do dziś.

u 1979 roku - do polskich i 
trenerów trafia doskonały pod- ; 
ręcznik - „Skoki przez prze- 1 
zkody” Anthony?ego Paalmana.
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naczepy do

Od 1982 do 1993 roku
- klubowy dział wydawnictw 
publikuje kilkanaście waż
nych pozycji książkowych dla 
instruktorów.
Wobec braku innych materia
łów szkoleniowych książki 
te dostarczają niezbędnej 
wiedzy.

Od 1985 do 1990 roku - na pokazy w europej
skich stolicach zaczyna wyjeżdżać ze Zbrosławic 
klacz Czcionka pod Andrzejem Sałackim. Prezen
tują program ujeżdżenia Grand Prix na koniu bez 
uzdeczki. Najważniejszy pokaz - dla Jej Królew
skiej Mości Elżbiety II na zamku Windsor.

J

Od 1990 do 2000 roku - w Zbrosławicach rusza 
produkcja nowoczesnych sportowych bryczek. Dziś 
w pojazdach firmy ECC startuje większość najlep
szych europejskich i amerykańskich powożących. 
Mistrz Polski A.D. 2017 Rafał Wojtacha z ośrodka 
Lando w Ptakowicach (gmina Zbrosławice) - także.

powstają 
awice stają się jedną 
-h" gmin w kraju. Siedem 
zawody krajowe i między-
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od 1990 dziś dzień . 
kolejne stajnie i Zbrosławi-- ■ • 
z najbardziej „jeździeckich 
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d czterdziestu pięciu lat mój los jest spleciony ze Zbrosławicami. 
Szczęśliwy traf sprawił, że zamieszkałem tu z rodziną i związałem swoje 
życie z końmi. Opowieść o tym czasie zapisałem z pomocą żony Łucji i przy
jaciół, którzy dopowiadali szczegóły (byli wśród nich m.in. Ania Miklew- 
ska-Bokun, Ewa Bajda i Ewa Hordyńska, Romek Ficek, Bogdan Lustyk, Mirek 
Majkut, Romek Mirek, Krzysztof Skorupski, Magda i Romek Wilkowie).

Po latach pamiętam przede wszystkim ludzi, którzy pojawiali się w Zbro
sławicach - ich kreatywność, talenty, zawziętość w osiąganiu celu. Ciekawe 
i nieco szalone osobowości. Jakże inaczej moglibyśmy zbudować to, co pozo
stało do dziś - bazę dla jeździectwa i naszą więź. Wielu osób nie wymieniłem, 
ale ten zapis nie jest kroniką, lecz moimi wspomnieniami z tamtych lat.

Miałem spory udział w „rewolucyjnych początkach" ośrodka jeździeckiego 
w Zbrosławicach, ale klimat tego miejsca tworzyli inni: Andrzej Pawłowski, 
Kazik Wańdyga, Kaz Trenka, Andrzej Sałacki, Jarek Poręba, Marek Roszczynial- 
ski i Krzysiek Skorupski. Kolejne roczniki adeptów jeździectwa miały kolej
nych idoli. Instruktorów i klubowiczów. 
Staszkiem Prussakiem albo pierwszych do 
Kuwejta, Godzinki, Młodego Ginca, Mirka, 
dwudziestu pięciu latach postanowiliśmy 
cach. Przy kompletowaniu listy moja biedna matka była tak zdezorientowana 
że wołała zapisywać: „Dzwonił Łysy, że Sejbi i Słowiczek już wiedzą, 
nie wie, gdzie jest Pici”.

Bo tak naprawdę pamiętamy Bubu, Ciapki, Docenta, Entę, Winklerówę, Kuwej
ta, Asicę, Mrówę, Mango, Maletę, Jezuitę, Henkusia, Pisklę Orła, Skorupę, 
Kuszłeja, Schtettke, Dużą i Małą Baśkę, Skwarę, Jorgla, Brudnego Stasia, 
Leoncja, Kyrtka, Fulbiego, Skarabeusza, Pieczarkę, Hrabiego, Dużego i Wiel
kiego Staszka, Dobersteina, Bliźniaczki i Bliźniaków, Tolę Coca Colę, Mło
dego i Starego Ginca, Budynia, Sałatę, Pikulińską i Pikuła, Keczapa, Bąbla 
i Bąbelka, Mafioza, Geologa, Dżagę, Saszę, Kabelka, Mgłę 10, Tatusia Loskę, 
Dziubasa, Tustego, Woreczka, Harcerki, Pindla, Myszę, Siwą, Termita, Kobrę, 
Kopę, Żuczka i Remika, Cielaka, Kluzię, Lucy, Apacza, Bajdzinę, Grubego, 
Sikorkę, Długiego...

Czas płynął. Jedni się pojawiali, inni gdzieś znikali. Aśka, która na trzy 
lata rzuciła szkołę, żeby zostać masztalerzem, dawno już skończyła ASP. 
Kluzia prosto z wacht odpłynęła w wir wielkiej polityki, a jej przyjaciółka 
Beata wyjechała do Niemiec, gdzie odkryli w niej talent programisty, choć

- trafiła 
a Keczap 
medyczną 
grzewcze 

Która z dam nie pamięta tańców ze 
zabawy i robienia dowcipów Malety, 
Irka i Henkusia, Pindla i Bąbla? Po 
się odnaleźć i spotkać w Zbrosławi-

ale nikt

skończyła psychologię. Specjalistka od koni, żagli i szant - Ania 
do Polskiego Radia. Jorgiel uczy Niemców dobrego polskiego dosiadu, 
leczy ich potem akupunkturą. Klubowy rozrabiacz Waleta zyskał 
sławę urologa w Celle, a Kuwejt zamienił medycynę na biznes i systemy
z najwyższej półki. Weseli wachmistrze Henkuś i Irek wyrośli na ważnych 
biznesmenów, a Tola, Ania, Andrzej, Remik, Krzysiek i Józek na wziętych 
prawników.
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Czas płynął.
Jedni się pojawiali, 
inni gdzieś znikali

Piotruś Piernikarski, świetny ginekolog, wprowadził 
tysiące polskich kolegów w tajniki najnowszych osiągnięć 
medycznych za pieniądze założonej przez siebie w Niem
czech fundacji. Kiedy Boguś Lustyk wyjechał na dłużej 
do Kentucky, żeby z sukcesami rysować tam konie, Janusz 
Wierzchosławski właśnie wrócił z Texasu jako doświadczo
ny westman. Pieczarka trafiła do Marylandu i tam spraw
dza się medycznie, a Duża Baśka spełniła marzenie życia 
i jeździ swoim osiemnastokołowcem po całych Stanach. Oby
dwie Korachy wylądowały w Australii, podobnie Sławek. 
Zbyszek remontuje londyńskie domy, Godzinek zajmuje się 
hipoterapią i sędziowaniem westernu. Agatka hoduje dosko
nałe owczarki, Baśka nie gorsze harty, Pindel kursuje po 
Europie truckiem, doświadczając kłopotów z wdzierającymi

się do naczep imigrantami, Mgła 10 uczestniczy w kolejnych misjach 
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wojskowych, Alicja od lat prowadzi odlotową gastronomię, Kabelek 
po inżynierskiej karierze w Niemczech wrócił już do Polski i pisze 
wspomnienia, za to Apacz do pracy w Europie wraca tylko wtedy, kie
dy kończą się jej pieniądze, potrzebne, żeby dalej zwiedzać świat. 
Mirek i Tola mają konie pod Warszawą, Marysia pod Dortmundem, Beata 
niedaleko Hamburga, a Tusty w Zbrosławicach, wokół których rosną 
kolejne kluby. Nie sposób wymienić wszystkich wybitnych prawników, 
medyków, finansistów czy biznesmenów, którzy to miejsce tworzyli. 
Ci, którzy kiedyś dbali o ośrodek i jego klimat, spotykają się od 
paru lat u gościnnego Kuwejta na ranczu w Chróstach, bo się lubią 
i mają co wspominać. Andrzej Okólski ze swoimi zdolnościami aktor
skimi prezentuje program, po którym przestaje strzykać w krzyżu. 
Potem gitary wyjmują Tomek Szwed, Jacek Reczyński i Jurek Mazur. 
Śpiewamy do brzasku i nie możemy się nagadać. Pindel z Bąblem rzu
cają kolejnymi kawałami jak z rękawa i tak trudno się rozstać - na 
rok, do następnego spotkania, które zacznie się od obejrzenia filmo
wej relacji Romka Bokuna z poprzedniego roku.

Ośrodek w Zbrosławicach był w latach siedemdziesiątych XX wieku 
wyjątkową stajnią w Polsce - akademicką, ale dostępną dla wszyst
kich. W kolejnych latach z radością witałem powstawanie nowych staj
ni i klubów zakładanych w większości przez ludzi, którzy zaczynali 
swoją przygodę jeździecką w Akademickim Klubie Jeździeckim w Zbro
sławicach .

Tworząc klub jeździecki w Zbrosławicach, nikt z nas nie przypusz
czał, że ta działalność wyda w przyszłości takie owoce i Zbrosławice 
staną się znane z koni. Teraz w gminie działa kilkanaście ośrodków 
z siedmioma krytymi ujeżdżalniami. W Polsce nie ma drugiej tak peł
nej koni gminy.



0 randze i rozwoju zbrosławickiego jeździectwa świadczą sukcesy 
(nie tylko sportowe) z 2017 roku, w którym powstawała ta książka

Reprezentująca TEAM KOWALSKI 
Małgorzata Kowalska na koniu 
Raikanos Son zdobyła 
mistrzostwo Polski 
juniorów w ujeżdżeniu.

Fot. Łukasz Kowalski

ZBROSŁAWICE ukończyła na koniu Ganges Mistrzostwa 
Juniorów w Millstreet (Irlandia), zajęła drugie miej- 
Pucharze Polski Juniorów i czwarte w Mistrzostwach 
Juniorów.

W trudnej konkurencji WKKW Julia Ślązak reprezentująca LZJ 
DRAMA
Europy 
sce w 
Polski
W tej samej konkurencji i reprezentująca ten sam klub, lecz 
młodzików, Karolina Ślązak na Toresie zajęła pierwsze miejsce 
w Pucharze Polski, pierwsze w Mistrzostwach Śląska Juniorów. 
Była trzecia w Mistrzostwach Śląska w ujeżdżeniu i pierwsza 
w Pucharze Śląska Juniorów Młodszych w skokach.

Fot. Robert Bińkowski Julia Ślązak i Ganges Karolina Ślązak 
i Tores
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PRIMA
Akademia Jeździecka

Alicja Piotrowska-Burda 
i Caruso

Patrycja Ksiądz 
i Centessa

Sportowymi sukcesami w 2017 roku może się także pochwalić 
AKADEMIA JEŹDZIECKA PRIMA. Złotym medalem Halowe
go Pucharu Śląska w skokach (w kategorii open) Patrycji 
Ksiądz na koniu Centessa i srebrnym 
medalem (seniorów) Halowego Pucharu 
Śląska w skokach jej instruktorki, 
Alicji Piotrowskiej-Burdy na koniu Caruso.

~PR.ER.IA~
WILKOWICF

Złoty medal Halowego Pucharu Polski 
w skokach w kategorii dzieci zdobyła 
Oliwia Kosmol na koniu Tritop 2, 
reprezentująca KLUB JEŹDZIECKI 
PRERIA Z WILKOWIC.

Oliwia Kosmol i Tritop 2, Fo^._ Radek Makowczyński
Baltica Spring Tour 2017

Dominik Słodczyk i jego Seaąuest
z KLUBU JEŹDZIECKIEGO ZBROSŁAWICE
wygrali w Leśnej Woli konkurs Grand Prix.

III

Fot. Radek Makowczyński Fot. Klaudia Lorenc

W grudniu 2016 na terenie gminy Zbrosławice powstał kolejny 
KLUB JEŹDZIECKI GLOBAL, lest efektem pasji dwojga zawod
ników konkurencji skoków przez przeszkody: Patrycji Żachow- 
skiej i Patryka Mikego.

Anna Zakałużna-Żerebecka. 
Fot. Magdalena Gut164



W zbrosławickiej
STADNI ZIELONE ŁĄKI 
powstały kolejne boksy 
i przybyło pastwisk.

Fot. Radek Makowczyński

Dla Anety Marczak-Kondrat ze stajni 
KONIE I KUCYKI ŁUBKI - ZBROSŁAWICE 
sukcesem 2017 roku było zwiększenie się 
do pięćdziesięciu liczby dzieci bio- 
rących udział w cotygodniowych zaję
ciach rehabilitacyjnych.

Fot. Radek Makowczyński

KLUB JEŹDZIECKI NOWY DWÓR 
z Szałszy z powodzeniem [ 
kontynuował rozbudowę 
i rewitalizację stajni.

STAJNIA NA GÓRCE zyskała nowego
menadżera z doświadczeniem hodowlanym j
i sportowym - Tomasza Stachowiaka.

Fot. Beata Niedziela Tomasz Stachowiak Fot. Barbara Barczyk
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Łukasz Wierzchosławski 
przygotowuje w Iławie wołtyżera. 
Fot. Dagmara Nastaj

Julia Sałamacha, Batuta, 
wiatr i dudniący mostek. 
Fot. Krzysztof Jarczewski

W 2017 roku Dominik Wierzchosławski z JOHN WEST RANCH w Rokitnicy wygrał XVI 
Mistrzostwa Polskiej Ligi Western i Rodeo, zgarniając wszystkie cztery złote 
medale w kategorii juniorów, lego starszy brat Szymon 
samych mistrzostw we Wrocławiu dwa złote krążki.

przywiózł z tych
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Dominik Wierzchosławski 
na Two Eyed Baltic Pine. 
Fot. Grażyna Gomułka

Od lewej: Szymon, Łukasz, Dominik, Szymon Wierzchosławski.
Ewa i Janusz Wierzchosławscy. Fot. Anita Kaczor
Fot. Barbara Kramarz

I—NATURAL^
DLA KLASYKI 
DlVHfllVN VIO

AgNASVIH

NATURAL DLA KLASYKI - WOJCIECH GINKO
Podobnie jak w innych latach wielu koniom z różnych stajni udało się za
szczepić miłość do woltyżerki albo do przyczepki, za którą rozglądają się, 
wychodząc ze stajni. Inne się rozluźniły, przestały się płoszyć, pędzić 
i zaczęły szanować właściciela.

OŚRODEK JEŹDZIECKI 
sportowe roku 2017 to 
zaprzęgami parokonnymi 
w tejże konkurencji.

LANDO w Ptakowicach. Dwa najważniejsze sukcesy 
mistrzostwo Polski Rafała Wojtachy w powożeniu 
i trzecie miejsce tego zawodnika w rankingu FEI

I
I
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w?
LANDO
OŚRODEK JEŹDZIECKI

Fot. Krzysztof barczewski Patrycja Hartwig-Wojtacha 
i Rafał Wojtacha.
Fot. Krzysztof Jarczewski



* i*

KJ PRERIA

ŚWIĘTOSZOWICE

ZBROSŁAWIC^.

¿OŚRODEK JEŹDZIECKI LANDO
\------ -------- j

ZIEMIĘCICE
PRZEZCHLEBIE

TEAM KOWALSKI )

KJ GLOBAL )
' ---------- -<

ŁUBKI

▼
WILKOWICE

(stajnia zielone łąki AKADEMIA JEŹDZIECKA PRIMA

KONIE I KUCYKI 
ŁUBKI-ZBROSŁAWICE

( STAJNIA NA GÓRCE NATURAL DLA KLASYKI )

(KJ ZBROSŁAWICE lzj drama Zbrosławice)»
1r PTAKOWICEr ▲

STAJNIA ZIELONA DOLINA)

▼ I
SZAŁSZA

KJ NOWY DWÓR

¥4

:>•

^0HN WEST RANCH)

•,■»i
ZABRZE





'S

J



Galopem
Biała przestrzeń dzieciństwa
nasłoneczniona od biegów, śmiechów,
które nie miały
rozciąga się aż
z którego konie

sensu i celu,
po horyzont,
obskubują liście,

wyciągając szyje po nowe cukry, jabłka.

Tam na padoku nic jeszcze się nie kończy.
W przyciemnionej stajni
wyciąga się źdźbło słomy
z czarnej czeluści ogona,
zanim nie wejdzie w gorący rytm ujeżdżalni 
końska sierść pachnąca ciepłym ruchem ciała

I myśli są pełne jak dwie cząstki jabłka
przed ich połknięciem.

AGNIESZKA GINKO



Pan Zbyszek
Dymitrów pod Lwowem, Polska - 1944 rok. 

Staszek Gaweł jest rusznikarzem. Produkuje 
i naprawia broń. Ma żonę i dwóch synów. 
Dla Ukraińców jest kułakiem, bo codziennie 
po śniadaniu wsiada na kasztankę i dogląda 
swoich włości. Dla synów, Franka i Kazika, 
jest wspaniałym ułanem. Kazik to mój oj
ciec, który podziwia swojego ojca Staszka, 
ale nie wolno mu się zbliżać do jego uko
chanej kasztanki.

Nadchodzi zmierzch. Do domu wchodzą Ukra
ińcy i proszą Stanisława, żeby pokazał im 
drogę gdzieś tam. Zaraz potem go mordują. 
Babcia, Franek i Kazik uciekają pieszo do 
Lwowa, a stamtąd pociągiem na Śląsk.

Pan Zbyszek Pawłowski. 
Fot. Roman Mirek

Myślę, że miłość do koni i natury odziedziczyłem po dziadku. Szkoda, że 
go nie znałem.

Jest rok 1984. Tata kupuje działkę w Zbrosławicach i rozpoczyna budowę 
domu. W ten sposób trafiam do ośrodka jeździeckiego, gdzie poznaję ludzi, 
którzy podobnie jak ja kochają konie i mają wielki wpływ na resztę mojego 
życia. Nie pamiętam, dlaczego dają mi ksywę Woreczek.

Czasami zadaję sobie pytanie, co i jak by to było, gdyby na mojej 
drodze nie stanęli: Romek Welz, Krzysztof Skorupski, Wojtek Ginko, Ja
nusz Wierzchosławski, Staszek Prussak, Marek Brożyński czy pan Zbyszek 
Pawłowski. 0 tym ostatnim mam piękne, ale i smutne wspomnienia.

Byłem młodym chłopakiem i miałem wspaniałych rodziców. Dzięki nim mo
głem jeździć konno, ale niezmiennie brakowało nam pieniędzy i w ślad za 
tym doskwierał nam głód. Do czasu, gdy jako dziesięciolatek miałem za
szczyt poznać zbliżającego się do emerytury pana Zbyszka Pawłowskiego, 
który w starym młynie prowadził stołówkę dla studentów i pracowników.

Polubiliśmy się i żyliśmy w swoistej harmonii. Ja byłem zawsze głod
ny, ą pan Zbyszek, jak mi się wydawało, potrzebował pomocy w kuchni. 
Po pewnym czasie zorientowałem się jednak, że to, ile zjadałem, nie ma 
żadnego związku z tym, ile pracowałem. Bardzo mnie polubił i chodziło 
mu nie o pomoc, ale o słuchacza swoich wspomnień. To była symbioza - ja 
słuchałem i jadłem, a on wyciągał z pamięci wspomnienie za wspomnieniem. 
Mówił tak ciekawie, że wracając do domu, myślałem o tym, że chciałbym 
też kiedyś mieć do opowiadania tyle, ile on.
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AREK GAWEŁ
VEL WORECZEK

Wchodziłem bez pukania do kuchni i zawsze słyszałem: „Ooooo, Wore
czek!". Było to szczere, miłe i,ciepłe. Czułem się tak, jakby na mnie 
czekał. Pewnego dnia zastałem drzwi stołówki otwarte i czekających 
na niego ludzi. Dziwne... bo był handlowcem z krwi i kości i nikomu nie 
pozwalał na siebie czekać. Podświadomie czułem, że coś jest nie tak. 
Udało mi się otworzyć drzwi do piwnicy i zszedłem na dół.

Zobaczyłem go leżącego na ziemi i trzymającego się ręką za serce. 
Westchnął: „Woreczek..." i stracił przytomność. Gdy patrzyłem, jak 
wynoszą go pracownicy pogotowia, które zaalarmowałem, zrozumiałem, 
jak jest mi bliski. Ale udało się mu pomóc. Bóg chciał, żeby jego 
słowa i dobroć trwały przy mnie jeszcze wiele lat.

Pamiętam też innych nietuzinkowych ludzi. Dla mnie - dziesięcio
latka - byli autorytetami i pasjonatami, którzy zarażali nas, mło
dych, miłością do koni, ucząc przy okazji porządku i dyscypliny. 
Romek Welz przywoływał do porządku kogo było trzeba swoim ulubionym 
hasłem „bałagan zaczyna się od jednego papierka". Janusz Wierzcho- 
sławski - niby twardy i niezdolny do kompromisu, ale w gruncie rze
czy człowiek o dobrym sercu, który rozumiał, że nie potrafimy tak 
dobrze podciągnąć popręgów, i zawsze w tym pomagał. Krzysztof Sko

rupski, który kazał skakać z krzesła na pięty, żebyśmy 
poczuli to, co czuje koń, kiedy jest nierozgrzany 
i jeszcze „sztywny" po wyjściu ze stajni, a już każemy 
mu skakać... Bąbel i Pindel - bez kija nie podchodź, ale 
w kłopotach zawsze mogliśmy na nich liczyć. Świetnie 
tańcząca Siwa i Sikorka, która parzyła zioła do my
cia włosów w klubowym czajniku - cudowna szczebiot- 
ka o nietuzinkowym wdzięku. Rysiek Matlęga, świet
nie wczuwający się w rolę Meksykanina 
sprzedającego kukurydzę na pikniky 
country, zachwycał nas, małolatów, lu
zem i nieosiągalną dla innych równowagą 
między czasem pracy a czasem wolnym.
I trochę starszy kolega Manek, któremu 
konie były i są tak bliskie, że tylko 
zazdrościć. Pozdrawiam Was wszystkich.

« Piknik Country
< Rysiek Matlęga Arek Gaweł
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Koń, jaki jest, 
każdy widzi

w inny świat. Pod ko- 
dnia. Depczę w stępie 
słońce, liście lecą, 
jak latem. Podciągam 
dwa zagłusza wczoraj -

Ciepło
Takt na
Luźne wodze, prychasz, trochę
ci na to pozwalam. Na razie... Magda Kopińska-Hajt

Otwieram boks, wchodzę i wyciągam rękę. Ciekawskie 
chrapy. Przywitanie. Rytuał: cukier, no, chyba że wo
lisz jabłko, szczotka, zgrzebło, grzebień, kopystka, 
siodło, małe zamieszanie z wędzidłem. Jeszcze bat - 
na wszelki wypadek. Wychodzimy na ujeżdżalnię. Stopa 
w strzemieniu. Raz, dwa, trzy, hej! Nie kręć się! Od
bijam się sprężyście i... wskakuję 
pytami zostają problemy szarego 
nerwy, stres, złość. Jesienne 
szeleszczą na wietrze, 
popręg i zaczynam kłus, 
szą kłótnię o głupstwa, 
rzucasz głową. Na razie
Powoli zbieram wodze - zaczynamy pracować. Tak, o wiele 
lepiej, 
przechodzącego psa czy 
ti - patrz pod nogi - 
Nieważne, coś ugotuję, 
działo. Galop. Radość, 
z zadowoleniem, cały dumny. Twoja mina zdaje 
fajnie biegam". Znowu kłus. Zatrzymanie, trochę rozkraczony zad. Od
wracasz głowę, wąchasz mojego buta, wycierasz się pyskiem o strzemię. 
Jeszcze kilka wolt i wyjeżdżamy w stronę lasu na stępa. Boisz się 
wejść do kałuży. Głosem zapewniam cię, że jestem i że wszystko 
w porządku. Klepię po spoconej szyi. Bawimy się tak, tańcząc wokół, 
przez kilka chwil. Wreszcie wchodzisz, bo przecież mi ufasz - w końcu 
jesteśmy przyjaciółmi. Wracamy. Celowo podjeżdżam pod tę samą kału
żę. Tym razem przechodzisz przez wodę bez oporu. Uczucie satysfak
cji. Pokonana kolejna bariera. Zsiadam pod stajnią i ruszam w stronę 
drzwi. Idziesz za mną, chociaż nie prowadzę cię za wodze. Ciepło mi 
się robi na sercu. Pracowałam na tąką więź z tobą tygodniami. Zdej
muję siodło i ogłowie. Wycierasz się 
jabłko. Jeszcze prysznic - kiedyś się 
raźną przyjemność. Wypuszczam cię na 
napić się wody. Patrzę, jak dołączasz 
pojedziemy w teren, obiecuję sobie, a może tobie, 
mi się jechać do domu.

żeby nam wszystko wychodziło, żebyś nie gapił się na każdego 
przejeżdżający rower. Potknięcie na cavalet- 
nie na traktor! To co ma być dziś na obiad? 
Zbieram wodze. Już przeczuwasz, co się będzie 
wolność, harmonia. Wiatr we włosach. Parskasz 

Twoja mina zdaje się mówić „ale sobie 
Zatrzymanie,

pyskiem o 
go bałeś, 
padok do 
do reszty

moje plecy. Czekasz na 
a teraz sprawia ci wy- 
kumpli. Powoli idziesz 
stada. Następnym razem
Pora wracać, nie chce

••••••••••••••••••••••••



Dziś jeżdżę w Udorzu i masz na imię Wedel. Kiedyś jeździłam 
w Zbrosławicach i miałeś na imię Szpak, Rozbójnik, Jasiek, 
Haszysz, Azyl, Doktryner, Omoro, Ezyp, Balan, Gestor, Pasaż... 
Były też damy - Okinawa: płochliwa, kłus jak maszyna do szy
cia, koszmar początków, potem Czcionka: dumna i elegancka, 
o umiejętnościach, które wówczas o niebo przewyższały moje. 
Plejada koni. Każdy inny i każdy ma miejsce w moich wspomnie
niach. Zostawiłam na ich grzbietach połowę życia. Nauczyłam 
się wytrwałości, konsekwencji, cierpliwości. Dziękuję bar
dzo moim trenerom, panom: Pawłowskiemu, Roszczynialskiemu, 
Jaworowi, Porębie, Sałackiemu - spędziliście ze mną długie 
godziny na ujeżdżalni i nauczyliście mnie nie tylko techni
ki jazdy konnej. Dzięki Wam wiem, że koń to żywe stworzenie 
- ma swój charakter i osobowość, dobre i złe dni, potrafi 
z nas żartować, czasem bywa złośliwy. To żywa istota, którą 
trzeba szanować i starać się zrozumieć, budować z nią więź, 
a nie traktować jak narzędzie. Praca z koniem to jednocze
śnie praca nad sobą i swoimi słabościami, to stawianie wyma
gań i zwierzęciu, i sobie, to doświadczenie, które zmienia 
życie. Dziękuję klubowiczom, waletom, zawodnikom, z którymi 
się spotkałam, za wspólne wyjazdy w teren o wschodzie słoń
ca, starty w zawodach, treningi, imprezy w „Młynie", letnie 
eskapady na „dwudniaki" na niezniszczalnych rowerach mar
ki Ukraina, zgrupowania z noclegami w namiocie rozbitym na 
hipodromie, żarty, rozmowy... dziś już zamazały się twarze 
i imiona dawnych przyjaciół i znajomych, ale pozostało wspa
niałe wspomnienie lat spędzonych razem w siodle - siedemnastu 
lat, podczas których zrozumiałam, że koń, jaki jest, widzi tylko 
ten, kto patrzy sercem.

MAGDA KOPIŃSKA-HAJEK
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„Z konia". Mam usiąść na brzegu tego krzesła
i spróbować ruchem bioder postawić je

na
i
w
w

„Z

na dwóch 
śniegu, 

w przód.
kłusie... 
siodle? 
konia!",

zmęczona, 
powtórek: 
ja dalej 
„Cholera...

ja powoli mam dosyć, jestem 
chce mi się płakać. Kilka 
siodło, siodło - krzesło, a 
o co chodzi. I wtedy słyszę:

nogach. Za pierwszym razem siadam 
potem zaczynam bujać krzesłem w tył 
Dobrze, a teraz to samo na koniu 
Na ziemi jakoś mi wychodziło, ale 
Dalej podskakuję jak worek. Znowu:
znowu krzesło, znowu kłus - i nic. Wojtek nie traci 
spokoju, a 
ze złości 
krzesło - 
nie łapię, 
posadź dupę w siodło i siedź". Aż mnie zatkało... 
ale z wrażenia wreszcie siadłam i przestałam pod
skakiwać. Nie wiem, czy pomogła dosadność krzy
ku, czy nazwanie mojej pupy dupą, a może decy
dujące okazało się instruktorskie doświadczenie 
w obchodzeniu się z takimi „córeczkami"?

Konno jeżdżę do dzisiaj, od tamtej pory nie 
miałam nigdy problemów z kłusem ćwiczebnym i rów
nież od tamtej pory lubię dosadność w przekazywa
niu myśli. Życie hartowało mnie później w znacz
nie trudniejszych sytuacjach, wiem, czym jest 
podejmowanie wyzwań i odpowiedzialność za sie
bie. Lekcja kłusu ćwiczebnego pozostała jednym 
z tych wspomnień, które często przywołuję w doro
słym życiu, i gdy trzeba, potrafię pomóc moim pod
władnym, a czasem szefom, „posadzić dupę w siod
le". Bez ozdobników i owijania w bawełnę. Działa. 
Ludzie rozumieją taki przekaz i łatwiej się z nim 
godzą niż z obłudą, delikatnością i hamowaniem 
emocji. Wojtek, dziękuję za tę lekcję.

MAŁGORZATA STAŚKO
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Mobilek
Jest to historyjka o Kaziu Wańdydze, który był jednym z zało

życieli naszego AKJ. Ci, którzy go znali, wiedzą, że nie było dla 
niego rzeczy niemożliwych - mierzył siły na zamiary. W tworzenie 
klubu zaangażowany był bez reszty, w związku z tym musiał być 
codziennie w wielu miejscach, no i niestety nie wyrabiał się. 
Postanowił więc kupić sobie pojazd. Na rynku pojawił się wtedy 
nowy model Jawy - Mustang. Jeszcze nie motocykl, ale już nie mo
torower - 50 cm3 pojemności, podwójne siedzenie, żadnych pedałów. 
No i niepotrzebne było prawo jazdy.

Po zapłaceniu i odczekaniu odpowiednio długiego czasu Kazio 
dostał zawiadomienie, że ma się zgłosić po odbiór pojazdu. Abso
lutnie nie znał się na motoryzacji, zwołał więc specjalne kon
sylium, w skład którego weszli: Jurek Żagiell, bo miał skuter 
marki Osa, Jurek Lewicki, bo miał wykształcenie politechniczne 
i znajomości w sklepie, i ja, bo miałem motocykl. Spotkaliśmy się 
przed salonem obok rynku w Katowicach. Weszliśmy do środka. 
Stały dwa mustangi. Wybraliśmy tego, który miał więcej paliwa 
w baku. Wyprowadziliśmy go przed salon, odpaliliśmy i każdy oprócz 
Kazika zrobił kilka kółek po chodniku. Wszystko było w porządku. 
W pewnym momencie jakiś samochód wyjeżdżający z pasażu przeje
chał bardzo blisko stojącego motorka, wtedy Jurek Żagiell powie
dział: „Na całe szczęście nie uszkodził nam mobilka" - i ta nazwa 
się przyjęła. Umówiłem się z Kaziem na następny dzień na jazdę 
i rozeszliśmy się. Kazik pchał swój pojazd po chodniku do domu.
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Fajnie jest wiedzieć
Do Zbrosławic trafiłam, gdy uczyłam się w liceum i byłam w wieku 

poszukiwań - w moim przypadku - intensywnych poszukiwań wartości, 
życia, wizerunku, przyszłego zawodu, śladów Dzikiego Zachodu i oczy
wiście mężczyzny. Trudno więc, żebym trafiła gdzie indziej. Starałam 
się nie zrażać kpiarskim, protekcjonalnym tonem „studentów", drobnymi 
obdarciami, obtarciami, stłuczeniami, złamaniami, zakwasami i kacem. 
Nie zraziłam się też „Wańdygówką", czyli zamiataniem liści na listopa
dowym wietrze. Przełknęłam również to, że jedyna osoba, którą znałam, 
udawała, że to nie ona.

Ale udało się! Wcisnęłam się w tę elitarną ekipę, choć do dziś mam 
poczucie tej ich wyższości. Przytrafił mi się parę razy „Dziki Zachód" 
- rajdy śnią mi się po nocach. Poznałam kupę ludzi, którzy okazali się 
wyjątkowo tolerancyjni. Czy zwróciliście uwagę, ilu dziwaków było wśród 
nich? Mam wrażenie, że odchylenie od normy było na miejscu. Wszystkie 
nienormalne pomysły dodawały barwy i chwały autorom. Odnalazłam też 
własny wizerunek. Lekka szajba trzyma mnie do dzisiaj, choć niektórzy 
twierdzą, że już nie wypada, nie mówiąc o tym, że może się źle skończyć. 
Dużo jeździłam konno. Dzięki temu udało mi się porzucić wszystko na 
około trzy lata (szkołę też) - chciałam zostać masztalerzem, a ojciec 
czekał cierpliwie, aż zmądrzeję, bo wiedział, że walka na nic się nie zda. 
Święty człowiek - zdawał sobie sprawę z tego, jaka byłam szczęśliwa.

No i ten ostatni motyw, który zaprzątał mój szalony umysł w tam
tych latach - mężczyźni. Jazda konna to chyba najbardziej męski sport...

- miała takie samo imię jak ja - uwierzyłam, że to 
znak, i do dzisiaj nie mogę się wyleczyć). Piękni, 
błyskotliwi, uroczy, trochę bezczelni, dowcipni, 
wolni... nie ma się co dziwić, że męża musiałam szu
kać gdzie indziej.

Fajnie jest wiedzieć, że mam swoje miejsce gdzieś 
wśród tych ludzi.

Pozdrawiam

ARIANA - ASICA KOTOWSKA-SARAPATA
i



Zaczęło się 
od nocnej wachty

W Ania Miklewska-Bokun

Dzięki zbrosławickiemu klubowi miałam ogromne szczęście 
uczestniczyć w 1981 roku w wystawianiu przez Solidar
ność monumentalnego widowiska pt. „Tragedia romantyczna" 
(„Kordian", „Dziady"), wymyślonego i opracowanego przez 
ówczesnych studentów reżyserii Wydziału RTV Uniwersyte
tu Śląskiego, Adama Gesslera i Mirosława Kina. Spektakl 
odbył się w katowickim Spodku. Jakież to było wspania
łe przeżycie dla młodej dziewczyny znaleźć się tuż obok 
tuzów polskiej sceny: Daniela Olbrychskiego, Krzysztofa 
Chamca, Kaliny Jędrusik, Józefa Nalberczaka, Stanisława 
Niwińskiego i wielu, wielu innych. Moim zadaniem - byłam 
tam z kasztanem Jenerałem - było oswoić konia ze sceną, 
aktorami, widownią i wspaniałą muzyką Czesława Niemena, 
która dla Jenerała, przyzwyczajonego jedynie do słuchania 
„Marszu Radeckiego", była zbyt głośna. I tak wjeżdżałam 
konno do hali, na scenę, motywując konia cukrem czy też 
chlebem poukładanym na grzmiących kolumnach. Ćwiczyli
śmy od rana do wieczora. Z każdym dniem mój pupil i pod
opieczny stawał się bardziej ufny. Po pewnym czasie był 
spokojny niczym meloman podziwiający wirtuozerię muzyków.
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ANNA MIKLEWSKA-BOKUN

Tydzień przed premierą stała się rzecz, której nikt nie 
był w stanie przewidzieć... Wracając z kolejnej próby, mu- 
siałam jak zwykle przeprowadzić Jenerała przez ruchliwą 
ulicę. Nagle jakiś wesołek bez wyobraźni, widząc młodą 
dziewczynę prowadzącą konia, podjechał samochodem pod sam 
zad Jenerała i przeraźliwie zatrąbił. Koń wystraszył się, 
podskoczył, a jego podkute kopyta zaczęły szukać oparcia 
na śliskiej kostce brukowej. Niestety nie utrzymał rów
nowagi i padając, rozorał sobie bok.

Przychodnia sportowa mieściła się w Spodku, 
karska była więc na szczęście na miejscu, 
zszyć,
była tam, gdzie 
ból. Wściekłość 
romantyczna. Za 
W klubie środek

Byłam zrozpaczona i przerażona.
ale powstał problem.

pomoc le- 
Bok udało się 

ale o występie na scenie nie było mowy, bo rana 
leży siodło. Pozostawał ból konia i mój 
i rozpacz. Stała się tragedia, wcale nie 
parę dni występ, a ja nie miałam konia, 
akcji letniej, każdy koń był na wagę zło

ta. Byłam zrozpaczona i przerażona. Nie czułam się win
na, ale powstał problem. Spanikowana wykręciłam numer do 
klubu i niezdarnie plącząc słowa, wydukałam Wojtkowi do 
słuchawki, co się stało. W odpowiedzi usłyszałam: „Aniu, 
gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą". Ani słowa wyrzutu, 
żadnych pouczeń. Taki był Wojtek. Takim go zapamiętałam 
i taki jest do dziś. Gdy zwracałam się do niego: „Wojt
ku, czy mogę...", przerywał, nie słuchając dalszego ciągu, 
i mówił: „Oczywiście, że możesz". Tacy ludzie wyzwalają 
pozytywne.emocje. Jeszcze tego samego dnia wieczorem do
siadłam nowego konia. Uskrzydlona, nie czułam już trudów 
kolejnych męczących prób.

Jak większość z nas, klubowiczów, jazdy zaczynałam na 
Kminku, na oklep, latałam po jego kanciastym grzbiecie 
jak worek cementu i słuchałam, jak w środku ujeżdżalni 
Dziubas zachęcał nowicjuszy do.dalszej jazdy: „W szachy 
grać, tam też są konie"...

Cała moja przygoda z końmi zaczęła się od nocnej wach
ty, na którą zaprosił mnie Krzysiek Maletz, czyli Maleta. 
Wtedy byłam propozycją oburzona. Nie wiem, dlaczego byłam 
taka głupia. Dziękuję Ci, Krzysiu, dziękuję, Wojtku.



w

Kronika przypadków 
zbrosławickich

Dawno temu, w 1977 roku, gdy miałam siedemnaście lat, 
namówiłam rodziców, żeby zawieźli mnie wreszcie do 
Zbrosławic, o których wciąż im opowiadałam. Tatuś był 
chirurgiem. Kiedy usłyszał, że ośrodkiem kieruje syn 
innego chirurga - profesora Tadeusza Ginki, Wojciech
- uspokoił się i nabrał zaufania do tego przedsię
wzięcia .

Przyjechaliśmy. Konie, a jakże, były! Ale ci ludzie! 
Dziwne typy o wyraźnie wczorajszym wyglądzie, w gumia
kach i wojskowych spodniach. Dziewczyny w ponaciąga- 
nych wełnianych swetrach, wszyscy rozmawiający niezna
nym slangiem, wyłącznie o koniach.

Właśnie grupa sportowa wyjeżdżała w teren. „Boże, 
jacy oni piękni i wspaniali, jak świetnie jeżdżą"
- westchnęłam. „Żebym ja tak mogła, w teren z gru
pą sportową, może kiedyś?" Ania Karwowska miała już 
wtedy oficerki, marzenie wielu. Bogusiowi Wójcikowi 
ogier stawał dęba przed stajnią... niektórzy twierdzi
li, że tylko wtedy, kiedy były tam dziewczyny.

Rodzice podjęli ryzykowną decyzję i zostawili mnie 
na tydzień w Zbrosławicach. Miałam zostać tydzień, 
zostałam dłużej.

Rok później, podczas letnich wakacji byłam oczywiś
cie w Zbrosławicach i tak jak sobie wymarzyłam, jechałam 
w teren! Dostałam mojego ulubionego konia Agresora, 
który agresorem był tylko z imienia, z usposobienia 
przeciwnie, był kochany, a poza tym... ślepy na jedno 
oko. Teren był wspaniały, pogodą też, gzy szalały, 
a konie wraz z nimi. Galop po rżysku był świetny, do 
czasu mojego niefortunnego upadku, w trakcie którego 
zrolowałam przez łeb w pełnym galopie, czym zepsułam 
jazdę reszcie grupy. Korzystając z okazji, chciałam 
jej członków za to, po latach, przeprosić.

Wróciliśmy do ośrodka. 0 tym, że mam złamaną pra
wą rękę, wiedziałam od razu, bo spuchła i bolała.



Obecnosc na zebraniach

Co robi amazonka, która nie może wsiadać na konia... Bożena Czekańska-Mirek



Za wypadek PZU wypłaciło mi odszkodowanie. Nie 
pamiętam kwoty, ale wystarczyło na pierwsze oficerki 
zrobione na zamówienie w Krakowie u słynnego szewca 
na Szpitalnej. Rodzice zrozumieli, że ciąg dalszy 
nastąpi. I nastąpił.

Pewnego wrześniowego dnia zjawiło się u nas kilku 
znajomych ze Zbrosławic. Przyjechali gazikiem Wojtka. 
Jeden z nich, facet z wąsem i torbą reporterską, 
zabrał się, bo usłyszał, że jadą do Żuka. „Do Niny 
Żukower" - pomyślał. Dopiero kiedy przejechał obok 
Osiedla Tysiąclecia w Katowicach, gdzie mieszkała 
Nina, zaniepokoił się nieco.

- To nie jedziemy do Niny Żukower?
- Nie, do Żuka do Mikołowa - padła odpowiedź.
Nie znał żadnego Żuka z Mikołowa, ale z gazika nie 

wysiadł i chyba dobrze na tym wyszedł. Tym facetem 
był Remik. Od dwudziestu lat jesteśmy małżeństwem.

Zbrosławice tkwią w każdym z nas do dziś, bo tam 
przeżywaliśmy naszą młodość (Boże, jak to brzmi). 
Zbrosławice nas zaczarowały. Tak naprawdę nigdy 
z nich nie wyjechaliśmy. Przyjechałam tam jako 
młoda osoba i w jakimś stopniu to miejsce mnie 
ukształtowało. Tam spotykało się osobowości, ludzi 
dziwnych, mądrych, czasem szalonych, ale na pewno 
nietuzinkowych. Wiele znajomości i przyjaźni prze
trwało dystans czasu i nie zniszczyły ich? wiel
kie dystanse geograficzne. Ci wszyscy ludzie, razem 
z tymi, którzy już odeszli, ciągle żyją w nas. Po
wtarzamy ich słowa, dowcipy i historyjki. A dziś 
razem z nimi pijemy „zdrowie konia".

BOŻENA CZEKAŃSKA-MIREK VEL ŻUCZEK
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Byliśmy.pierwszymi dziećmi urodzonymi w klubie, ale 
szybko dochodziły następne - w najwcześniejszych la
tach dla nas nieprzydatne. Rośliśmy razem z ośrod
kiem, a każda nowa budowa dawała nowe możliwości 
zabaw. Chodzenie po krokwiach, skakanie po deskach 
i różnych żelastwach, eksperymenty z wapnem... Każdy 
z nas miał chyba dodatkowego anioła stróża, bo pomy
słów nam nie brakowało i dopiero dziś, kiedy już mamy 
swoje dzieci, możemy się dziwić i cieszyć, że nic nam 
się nie stało (bo o drobnych kontuzjach, złamanej 
dwukrotnie ręce Jarka, nie warto nawet wspominać). 
Nasi rodzice musieli mieć chyba nerwy ze stali i dużo 
cierpliwości, kiedy szukali nas po całym ośrodku, 
a my, zadowoleni ze świetnej kryjówki, siedzieli
śmy na przykład na przęsłach pod mostem na hipodrom, 
bo już nam się znudziło sprawdzanie, czy da się po 
wszystkich przejść. To chyba oni wyprosili nam tego 
dodatkowego anielskiego opiekuna. Próbowali wpraw
dzie różnymi metodami ograniczać naszą aktywność, ale 
o paru naszych sprawkach dowiedzą się pewnie dopiero 
teraz.

Przy tylu atrakcjach, ile mieliśmy na co dzień, jazda 
konna czy granie w piłkę nie wzbudzały w nas szcze
gólnego zainteresowania. Na szczęście pierwsze kom
putery pojawiły się dopiero pod koniec podstawówki.

Teren ośrodka był super - gęsto zarośnięty lasek na 
górkach z przeszkodami dla koni, rzeczka Drama, małe 
górki, świetne do zjeżdżania na sankach, rowerach, 
a potem deskorolkach - 
wyzwaniem przy zjazdach 
dżanie pod jelcza tak, 
zawsze .się to udawało. 
Jarka, Kuba. A były tam 
i siodlarnia pełne ciekawych rzeczy, 
ny po brzegi słomą i sianem, 
robiąc głębokie dziury, 
Jak potem wszystko swędziało!

rzeczka Drama, 
sankach, 

brzuchami w dół. Dodatkowym 
było wymijanie stajni i wjeż- 
żeby się nie uszkodzić. Nie 
Coś o tym wie młodszy brat 
jeszcze stajnie ze strychami 

cyrk wypełnio- 
w które wskakiwało się, 

byle nie jeden na drugiego.

■



W lasku zamienialiśmy się w Indian. Budowaliśmy 
wigwamy, każdy dla siebie, a jeśli się kogoś zap
raszało, to oznaczało przyjaźń, bo miejsca były 
tajne. Pamiętamy do dziś najważniejsze ścieżki 
i to, gdzie były ukryte nasze wigwamy. Łaziliśmy 
po drzewach, budowaliśmy tunele w gęsto rosną
cych krzakach. Bolało, bo były kłujące, ale co 
to dla Indian.

Nie wszędzie się chodziło. Niektóre miejsca 
były straszne. Wąska ścieżka pod górkę, potem nad 
ciemnym stromym spadem, a na nim schody śmierci 
- solidne przeszkody crossowe, obok lasku tajem
niczy sad i ponury wielki dom Lisiarza. Stamtąd 
nigdy nie odważyliśmy się kraść jabłek. Chyba 
fajnie było się bać. Dopiero niedawno Kuba od
ważył się tam pójść i w zdziczałym sadzie koło 
pustego dziś domostwa zerwać jabłko.

Wijąca się Drama z drewnianym mostkiem i zwalo
nymi pniami drzew. Balansowanie na nich, żeby nie 
wpaść do wody, nie zawsze się udawało. Szukali
śmy najwęższych miejsc, by przeskoczyć rzeczkę, 
i najodważniejszy próbował. No a potem trzeba 
było jdkoś dostać się do domu i czasem udawało 
się przebrać tak, żeby rodzice nie widzieli.

Czekaliśmy na zimę, bo wtedy można było jeź
dzić na zamarzniętej rzece, aż do stawu w Kamień
cu, na łyżwach albo rowerami. Trzeba było tylko 
uważać na tamę przed stawem. Kiedy Kuba, .młod
szy brat Jarka, wpadał do wody, wiedzieliśmy, że 
idzie wiosna.

W Dramie nie było ryb, ale to nam nie przeszka
dzało ich łowić. Budowaliśmy też tratwę z blachy 
falistej, którą gdzieś zdobyliśmy. Plan był pro
sty - do Odry, a potem do morza. Nie udało się. 
Po zwodowaniu zatonęła.



Oczywiście pokonywaliśmy przeszkody dla koni pousta
wiane i w lasku, i w różnych miejscach ośrodka, ale naj
fajniejsze było łowienie kijanek i czerwonych robaków 
w rowie z wodą na hipodromie. No i różne samochody, maszy
ny i warsztat samochodowy, a tam tyle potrzebnych rzeczy! 
Nigdy nam się nie znudziło zakradanie się pod podnośnik 
do kostek siana, które wjeżdżały na strych stajni. Jak 
się wypuściło przy użyciu zapałki trochę powietrza z kół, 
to podnośnik się obniżał i kostki nie trafiały w otwór 
na strych, tworzyły zator, a potem spadały na ziemię. 
Super! Nikt nas nigdy na tym nie przyłapał, tylko 
dorośli dziwili się, że te dętki takie słabe. W kółko 
dopompowywali powietrze i działało. Wiadomo, że jak ru
szała maszyna do mycia marchewek, to nie wszystkie do
cierały do koni. Takie prosto z wody były najlepsze. 
Zosi Tumie zatankowaliśmy gazika wszystkim, czym się 
dało - pamiętamy piasek, gaśnicę i to, że dojechała tyl
ko do ronda za domkami, a potem bak czyścił tata jednego 
z nas, czyli Jasiu Nowak, ale chyba nie wiedział, że to 
była nasza sprawka.

Wszystko przebiło jednak rozbieranie syrenki, którą 
znaleźliśmy bez kierowcy niedaleko łąki, gdzie pasły się 
konie. Nieźle się napracowaliśmy, ale udało się klucza
mi rowerowymi odkręcić nawet głowicę silnika i rozebrać 
na kawałki deskę rozdzielczą. Pełno tam było kolorowych 
guziczków. Rodzice bardzo się zdenerwowali, a od lania 
uratował nas Bogdan Lustyk, bo wytłumaczył im, że jak 
ktoś zostawia nielegalnie samochód na naszym terenie 
i kosi trawę bez pytania, to nie ma sprawy. Bardzo go po
lubiliśmy, ale dotarło do nas, że chyba źle zrobiliśmy. 
Po kilku latach (przed pierwszą komunią) jeden z nas - 
Maciek - postanowił, że musi się z tego wyspowiadać, bo 
to może być bardzo poważny grzech. W konfesjonale trafił 
chyba na pasjonata motoryzacji, bo ksiądz przepytał go 
dokładnie, co i jak rozkręcił, gdzie schował, i dopiero 
kiedy skruszony Maciek już nic nie potrafił dodać - wymie
rzył pokutę i rozgrzeszył.



Było jeszcze wiele innych zabaw - w wojnę, strzelanie, 
z czego się dało, zakładanie band, podkładanie kamieni i mo
net na tory, którymi jeździły pociągi z węglem, drążenie wę
żem z wodą tuneli w ogródkach z warzywami. Rodzice myśleli, 
że to krety. Mieliśmy też linkę przeciągniętą między naszymi 
domkami do przesyłania tajnych rzeczy i drugą przeciągniętą 
na wysokości kostek - pułapkę, szczególnie dla tych, którzy 
szli tamtędy z siodłem w rękach.

Lubiliśmy soboty, bo wtedy chodziło się na zmianę do kogoś 
spać, chyba że coś przeskrobaliśmy ponad miarę i się wydało. 
A codziennie rano do sklepiku pana Zbyszka. Stałe zamówienie 
Kuby: cztery bułki, pół Chleba i paluszki dla mamy.

Były też chwile magiczne - czekanie, aż przyjdzie zmierzch, 
a wtedy ktoś z dorosłych pójdzie do skrzynki, pstryknie, 
żeby zapalić złote światła w lampach na każdym domku i na 
stajniach, a może pozwoli któremuś z nas to zrobić. Bieganie 
w deszczu po ciepłym asfalcie i słuchanie bzyczenia dru
tów elektrycznych. Obserwowanie zakutego w lodzie kawałka 
srebrnej taśmy filmowej, który kiedyś zimą przypłynął Dramą.

Kolorowe lata zatrzymane w naszej pamięci.
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Możesz opuścić Zbrosławice, 
ale one nie opuszczą ciebie
Miał być jeden tydzień wakacji. Zrobiło się, w pew

nym sensie, całe życie i myśl, że możesz opuścić 
Zbrosławice, ale one nie opuszczą ciebie.
A wszystko za sprawą również i jego.
Nie pamiętam już, gdzie zobaczyłam go po raz pier

wszy. Może w stajni, może na ujeżdżalni. Na pew
no nie spostrzegłam go natychmiast po przybyciu do 
klubu. Drugiego, może trzeciego dnia. Choć należał 
niewątpliwie - z tego, co pamiętam, nie tylko w mo
ich oczach - do tych bardziej urodziwych, ujął mnie 
nie swoim wyglądem, lecz stosunkiem do ludzi.
Dość drobny, gniady angloarabek w białych skarpet
kach - Humań.

Jak wszystkie inne konie, przez większość czasu, 
czyli praktycznie cały czas pomiędzy jazdami, stał 
w stanowisku, tyłem do wnętrza stajni, przywiązany, 
ale mógł odwrócić głowę i zobaczyć, kto do niego 
wchodzi, lub położyć się na słomie. Kontakt z innymi 
końmi miał ograniczony nie tylko uwiązem, ale i prze- 
dzielnikami. Okno wysoko ponad głową. Żadnej szansy, 
żeby przez nie wyjrzeć. Trzy razy dziennie 
poranne czyszczenie, siano i jazdy - dwie, 
trzy w ciągu dnia - wypełniały jego czas.

Obecnie 
śliwsze w 
dziej się 
nie tylko
dachem, czy na dworze, ale też mają całodobowy kon
takt ze swoimi kumplami. Wtedy było inaczej. Kocha
liśmy konie i dużo dla nich robiliśmy. Słoma w sta
nowiskach była codziennie świeża, obrok trzy razy 
dziennie, siana pod dostatkiem. W nocy czuwaliśmy 
na wachtach nad bezpieczeństwem naszych ulubieńców. 
Przy okazji zawieraliśmy przy 
ju przyjaźnie na całe życie.

obrok,
czasem

większość koni mieszka w boksach, co 
boksach z padokiem, a te, którym najbar- 
udało, w otwartych stajniach, gdzie konie 
same decydują, czy chcą być akurat pod

szczę-

taczkach pełnych gno-
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że koń
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A Dirchem najwyraźniej marzył. Może o dalekich podróżach. Na 
pewno zaś o towarzystwie innych koni. Niezależnie od tego, jak 
ciasno zapięty był jego kantar, uwalniał się z niego w ciągu kil
ku minut i zaczynał wędrówkę po stajni. Przyuważony przez wachtę 
i zaprowadzony z powrotem do stanowiska nie dawał za wygraną. 
Postał grzecznie parę minut i kiedy tylko wachta zadowolona, 
że konie, przywiązane jak należy, stoją, wracała do wachtówki, 
Dirchem kontynuował nocny spacer. Nierzadko przy okazji odwie
dzał kolegów. Pakował się „na drugiego" do zajętego przez innego 
konia stanowiska. Nigdy przy tym nie widziałam, żeby któremuś 
z nich coś się stało.

Pewnej zimowej nocy - miałam akurat wachtę z Krystyną i były
śmy bardzo zajęte robieniem na drutach swetrów ze skomplikowanym 
norweskim wzorem, usłyszałyśmy, siedząc w wachtówce, zawinięte 
w śpiwory i obłożone kolorowymi kłębkami wełny, jak jakiś koń 
chodzi po stajni. „Ach, to tylko Dirchem" - uspokajałyśmy się 
nawzajem, nie mając ochoty opuszczać naszego ciepłego miejsca.

Dirchem najwyraźniej miał tej nocy dużą potrzebę ruchu, bo 
odgłosy kopyt stukających po betonie nie ustawały. Nie pamiętam 
już, czy po godzinie, czy jeszcze później, zdecydowałyśmy się 
w końcu wystawić nosy z wachtówki. A tu niespodzianka: połowa 
stajni „w gościach", czyli w prawie każdym stanowisku po dwa ko
nie przyjaźnie do siebie przytulone i najwyraźniej zadowolone.

Dzięki Humanowi, Dirchemowi, ale też Petunii i Jenerałowi, 
związałam się z końmi na całe życie.

Bez Humana i Zbrosławic nie byłoby mojej najlepszej przyja
ciółki Lady i jej syna Atona. Bez Lady zaś, bardzo mądrej klaczy, 
nie rozumiałabym pewnie do dziś, jak mądre i dobre były nasze 
zbrosławickie konie. Nie tylko nosiły nas na swoich grzbietach, 
ale i uczyły cierpliwości, porządku, równowagi między duchem 
i ciałem. I cały czas usiłowały z nami rozmawiać. Cały czas da
wały nam szansę spojrzeć na świat z ich perspektywy.

Dziś, dzięki Humanom, Dirchemom i ludziom, którzy gotowi byli 
ich słuchać, w wielu krajach zabronione jest trzymanie koni w sta
nowiskach. Coraz więcej stajni umożliwia koniom całodobowe kon
takty socjalne i swobodny ruch na padoku. Coraz więcej jeźdźców 
uczy się komunikować z koniem, zamiast tylko mu rozkazywać.

BEATA PAJER-VORWERK
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Brakujące ogniwo
No i zostało mi dane brakujące ogniwo studenckiego 

świata koni, w którym miałam niewątpliwą radość prze
bywać (udokumentowane legitymacją AKJ - od 1975 roku). 
Co prawda w całkiem innym miejscu, bo w Szczecinie, 
ale i tu duchem przewodnim Akademii Jeździeckiej 
był Marek Roszczynialski.

Działy się rzeczy wielkie i całkowicie nowe.
Wykłady z teorii w wypełnionej po brzegi auli Aka

demii Rolniczej i praktyka jeździecka w Rajkowie, 
w Łobzie - ze słynną studencką noclegownią KOŃPOL, 
w Boninie, na stanicy w Domysławiu - gdzie powo
łana została Konna Straż Ochrony Przyrody, później 
w Ostoi - kiedy w Rajkowie zrobiło się za ciasno.

Po przeczytaniu „Jeździeckiej doliny Zbrosławi
ce" wiem, dlaczego na kurs instruktorski w części 
praktycznej pędziłam w 1978 roku do Zbrosławic - 
autostopem, a jakże, z koleżanką, a ona z wielką 
skórzaną walizką. A tam, na miejscu, targałam worki 
z sianem ze stryszku u boromeuszek, dziwując się 
niezmiernie, czemu to tak jest zorganizowane.

Przy kolejnej wizycie w sposób istotny odnoto
wałam obecność „fal", po których pędząc galopem, 
na oklep na jakiejś ciemnej końskiej damie o pięk
nie wysklepionym kłębie, zaliczyłam spektakularną 
glebę, ku cichej radości organizatorów - bo po to 
zostałam na ową jejmość zakontraktowana. Załapałam 
się na noclegi na pachnącym żywicą rozległym drew
nianym poddaszu - jeszcze w budowie. Ale to już był 
czas, gdy partyzantka odchodziła do historii.

Później konie wypłynęły na szersze wody. W każ
dym PGR-ze sekcja jeździecka - oczko w głowie dy
rektora. Piękne czasy zawodów, rajdów, przyjaźni 
i rywalizacji na zasadach fair play oraz nieodzow
nych biesiad. Ten czas był mi dany w Żabnicy, gdzie 
okupowałam klasyczny murowany camping, co. rano bi- 
jąc się z myślami - jazda czy wykład.



JOLANTA WASIUKIEWICZ
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Dwudziesty dzień rajdu
Jakiś dwudziesty dzień rajdu. Budzi mnie szeryf Kuwejt dobrym słowem. 

Ja budzę Maletę (lepszym). „Witaj, Nowy Dniu, jestem do twojej dyspozy
cji" - mówi przytomnie.

Mamy dziś z nim i Kaszą wachtę dzienną, tj. nie jedziemy wierzchem, 
lasami, ostępami, górami, strumieniami; nie galopujemy miedzami, nie 
skaczemy przez powalone drzewa w siodłach albo kulbakach. Dziś jedzie
my wozem, kulturalnie, w cieniu i asfaltem. Wóz jest porządny, kowboj
ski, z plandeką i pałąkami. Mamy Bimbra - grubego i silnego wałacha, 
który w życiu niejedno widział, dwie gitary dwunastki, harmonijkę, 
jakieś winko i niewiele obowiązków.

Kasza wygrzebuje się z czyjegoś śpiwora. Czyjego... W swojej szopie na 
głowie ma pełno siana i jakieś patyki. „Cześć, Ginc" - mówi jakby w moją 
stronę. Bez okularów lekko zezuje.

Konie po obroku. Teraz śniadanie dla ludzi. Zwijanie plandek. Pako
wanie wozu. Siodłanie. Odjazd. Spotykamy się o 19.00 pod bramą PGR-u 
w Linii. „Wiesz, gdzie to jest?" - pytam Maletę. Nic nie odpowiada, 
a ja wiem, że nie ma pojęcia. „No to jazda. Yo, hej!"

Brakuje Zbysia, a ludzie już na koniach. Stylowe kapelusze, apaszki 
i buty. Dziewczyny w kieckach do kostek, rozciętych i zmajstrowanych 
tak, że można w nich siedzieć okrakiem na siodle, a wyglądają dalej jak 
kiecki. Wielki szpan. Koniom zaczyna się nudzić i chodzą w miejscu albo 
grzebią ziemię, dając do zrozumienia, że zaraz się wytarzają. Zbysia 
dalej nie ma. Nas już też. Pojechaliśmy.

Tamci się zastanawiają, kto go widział ostatni? Przeszukują teren, na
wołują. Ci, z którymi wracał wieczorem z piwa, sami niewiele pamiętają.

- Wie, że jedziemy nad morze.
- Poradzi sobie, dojedzie autostopem.
- OK, pojedziemy przez tę knajpę i poszukamy go po drodze - decyduje 
Kuwej t.
Szeryf, ręka do góry, jadą. Kuwejt w jednej dłoni trzyma wodze swo

jego gniadego, a drugą prowadzi Zbyszkowego osiodłanego konia, który 
niczego nie rozumie poza tym, że dzisiaj jest jakoś dziwnie lżej.

U nas luzik. Bimber przy dyszlu, gitary i winko. Kasza robi się czer
wony i zaczyna głośniej mówić. Maleta zaczyna się lekko jąkać. Gramy 
The Beatles. Pogoda jest jak drut. Mijani ludzie są coraz piękniejsi. 
Kury, indyki, gęsi i krowy są piękne. Znaki drogowe też. I wszystko 
się uśmiecha.
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Po 30 kilometrach wjeżdżamy pod most. Bimber się zatrzymuje. 
My budzimy śpiącego tam Zbysia i jedziemy dalej. „Teleportacja" - 
stwierdza Kasza. Kasza wie, co mówi. Ze zrozumieniem kiwamy głowami. 
To znaczy ja bardziej kiwam, bo Malecie na razie trochę opadła.

Kasza - Łukasz. Znam go od małego. Niepoprawny romantyk. Studiuje 
polonistykę, później uczy się na Wydziale RTV. Potrafi upierać się 
przy swoim zdaniu i ma ogromne serce (po swojej mamie). Kiedyś otwo
rzy agencję reklamową. Najpierw w Łodzi, a potem w Warszawie. Ma do
bry głos. Grywa na gitarze i fisharmonii - takiej starej, na pedały.

Słońce świeci, koń idzie, buda się kołysze, drogi ubywa (jeśli 
się wie, gdzie jest jej kres). Z naprzeciwka jedzie jakiś miejscowy 
wozem drabiniastym.

- Dziadku! Mijamy się! - woła Maleta.
- Rzeczywiście! - odkrzykuje dziadek.
Wpływamy, jak majestatyczny żaglowiec, do jakiejś wsi. Stajemy pod 

sklepem GS. Sprzedawczyni dyskretnie chowa z lady rzeczy, które ła
two ukraść. Robimy zakupy z listy i uzupełniamy swoje zapasy. 
Kasza kupuje „Konstytucję PRL" w wydaniu kieszonkowym. Na chwilę 
budzi się Zbysio, ale zmęczony wczorajszym dniem po chwili zasypia. 
I tak sobie jedziemy, raz wzdłuż, a momentami w poprzek bajkowej Szwaj
carii Kaszubskiej. Pod górkę Bimber sobie radzi, a z górki hamujemy 
wajchą, żeby go nie rozjechać. Wóz jest ciężki. Nad jakimś jeziorem 
robimy przystanek. Wyprzęgamy konia, poimy do syta i puszczamy na trawę. 
My siadamy nad brzegiem i rozmawiamy o czymś, co nie ma kompletnie 
sensu, a tym bardziej znaczenia. Jesteśmy młodzi i piękni. Wstaje 
Zbysio. Bimber robi kupę. Należy ruszać dalej.

Po drodze zabieramy dwie autostopowiczki. Za jedną z nich wsiada na 
nasz wóz jakiś koleś z plecakiem. Maleta śpi. Ja już wiem, co będzie 
dalej, ale spokojnie czekam.

Zaczyna Kaśza. Tokuje z wprawą. Mówi czystą polszczyzną, zna się 
na teatrze, literaturze i filmie; miło jest go słuchać. Jedna z dziew
czyn studiuje to, a druga tamto, w tym samym mieście. Interesują się 
wszystkim. Podekscytowane spotkaniem ciągle mówią. Ja milczę.

Koleś bierze do rąk moją gitarę, a ja bez słowa zabieram mu ją i kładę 
na swoje miejsce.

Studentki zasypują Kaszę pytaniami na temat koni. Jest w swoim żywio
le. Opowiada o koniach, które kopią, gryzą i stają dęba, o raj
dach, o sporcie wyczynowym, o międzynarodowych zawodach studenckich, 
o ujeżdżeniu, skokach, crossie i śmiertelnych wypadkach. „Skąd on to 
wszystko wie..." - zastanawiam się.



Mija jeszcze kilka godzin i już jesteśmy pod bramą PGR-u w Linii. 
Zbysia zostawiamy na wozie. Sami idziemy do kościoła. Kasza wy
patrzył go po drodze, przy ktgrymś z niestrzeżonych przejazdów, 
w czasie kiedy Bimber rozglądał się, czy nic nie jedzie, a my po
dziwialiśmy krzyż świętego Andrzeja, głośno wyrażając swój zachwyt 
prostotą jego grafiki i formy.

Kościółek jest drewniany i stary. Próbujemy brzmienia organów, 
przy których siada Maleta.

Recital kończymy „With a little help from my friends". Zagląda 
do nas proboszcz. Jest prześliczny. Opuszczamy kościół wzruszeni.

Maleta - Krzysztof, absolwent liceum muzycznego, student medycy
ny. Po jej ukończeniu wyląduje w zabrzańskiej klinice, na oddziale 
urologii. Źle trafione pierwsze małżeństwo, praca w szpitalu za skan
daliczne pieniądze i kilka nieszczęśliwych splotów wydarzeń spowo
dują, że wyjedzie na stałe do Niemiec. Tam otworzy Praktis i wróci 
do Polski dopiero za niemiecką wysoką emeryturę.

Pod bramą długo czekamy, bo PGR ma dwie bramy. Zastęp czeka przy 
tej drugiej - północnej.

Dostajemy siano, owies i ruszamy do lasu, nad jezioro, stamtąd już 
tylko kilometr do morza. Ognisko. Ludzie pioktaninują sobie odpa
rzenia, Rachwał robi jedzenie. Będzie indyk. Kupi go we wsi dzienna 
wachta. Urodziwa gospodyni sprzedaje nam wielkiego indora. Opuszczamy 
gospodarstwo, nie szczędząc słów podziwu dla jego architektonicznej 
spójności i prezencji właścicielki. Musimy wyglądać nieszczególnie, 
bo kobiety i dzieci na nasz widok chowają się po domach. Piwo w kios
ku dostajemy gratis. Tam, nad jeziorem, czekają głodni ludzie, 
więc po kilku kolejkach zmuszeni jesteśmy wracać. Umawiamy się 
jednak na wieczór.

Z kim?
A jakie to ma znaczenie?
W obozie ktoś rozładowuje wóz, ktoś inny rozwija plandeki, ko

pie latrynę, przynosi drewno z lasu. Zbylut udaje, że coś napra
wia. Potem ognisko, jedzenie, grzaniec, rozmowy, muzyka. To tam 
nauczyłem się, że makaron należy wrzucać na gotującą się wodę, bo 
inaczej reszta ludzi musi podzielić na porcje niedogotowaną kulę 
ciasta, że trepowanie przez konia najbardziej boli w sandałach, że 
pływanie na koniu jest fantastyczne, że bywają konie tak dziwnie 
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zbudowane (Marabut), że co jakiś czas wymagają przesiodłania, bo 
bez napierśnika kulbaka zsuwa się w tył, a zaraz potem obraca 
się pod brzuch... Spytajcie Kaszy, jak się anglezuje na siodle, pod 
brzuchem konia. Że wierzchem da się podjechać po piaszczystym, 
coraz bardziej stromym zboczu tylko do pewnego miejsca, a potem 
trzeba celować, żeby upaść gdzie indziej niż koń, że chusteczkę 
z ziemi najłatwiej podnosi się w galopie, ale trzeba wcelować, 
że Kaszubi przepadają za Ślązakami, że wzdłuż morza galopuje się 
najlepiej po tym twardym.

Po jedzeniu idziemy na piwo. Kasza, Maleta, Kuwejt i ja.
Kuwejt - Bogdan, student medycyny. Barczysty, inteligentny, 

skuteczny w walce na kufle. Na pytanie jakiejś rezolutnej kur
santki, czemu tak dużo pije, odpowiedział: „Wiesz, podnieca mnie 
czynność przełykania". Potem pojawia się raz na dwa, trzy lata 
i po chwili znów znika. Kiedyś otworzy poważne przedsiębiorstwo 
produkcyjne, gdzieś w Bielsku-Białej.

Dwie godziny później pokazujemy Kaszubom, jak się śpiewa na cztery 
głosy ukraińskie pieśni. Czemu ukraińskie? Bo są takie zajebiste.

Plaża, zachodzące słońce, zastęp galopuje na oklep. Nagle jedna 
z klaczy pada na piasek. Leży bez ruchu, pozostałe konie są opro
wadzane w ręku dookoła. I w momencie kiedy klacz po raz ostatni 
głęboko wzdycha, konie się płoszą, stają dęba, wyrywają się ludziom 
i rżąc, galopują wkoło padłej klaczy. Chłodny powiew prawdziwej 
śmierci. Okazało się, że wyrok zapadł dużo wcześniej , bo była źrebna 
i miała ropomacicze. Galopowałem wtedy na Lotniku, całkiem po 
ciemku, na skróty, lasem do obozu, żeby zorganizować jakąś po
moc. Lotnik był starym wyjadaczem. Grał w kilku filmach. Nie bał 
się niczego. Skakał przez ognisko i’ pływał z jeźdźcem na sobie. 
Koń słabo widzi. W nocy prawie nic. Oddaje się wtedy cały czło
wiekowi, licząc na jego orientację w terenie i poczucie odpo
wiedzialności. Lotnik był za cwany, żeby tak całkiem mi zaufać. 
Kochany Lotnik.

Konie, jak ludzie, bywają mądre, głupie, narwane, uparte, roman
tyczne, dowcipne, bez wyrazu, kokietujące, sprytne, silne lub słabe 
psychicznie.



Charaktery tych PGR-owskich poznawaliśmy dopiero w cza
sie jazdy.. Bywało, że nigdy wcześniej nie były siodłane. 
I tak kiedyś ze Staszkiem, siodłem i uzdą trafiłem do ja
kiegoś państwowego gospodarstwa. Mieliśmy glejt pole
cający od władz wojewódzkich. Zbliżały się żniwa. Naj
lepszych koni w ogóle nam nie pokazano.

„Ten wałach pożyje jeszcze z tydzień, ta jest źrebna, 
te dwa by mogły być, a ta rozniosła już dwie bryczki 
z załogą, dlatego od dłuższego czasu stoi w stajni. Pro
szę bardzo".

Młodość, strój kowbojski i kilka dziewczyn w oknach 
pozbawiły nas możliwości wyboru.

Klacz, ta od bryczek. Wyprowadzamy ją na betonowy 
dziedziniec, przed tłumek gapiów. Dziewczyn w oknach 
przybyło. Osiodłać dała się w kompletnym bezruchu. Ta
kie zesztywnienie siodłanego konia może niestety ozna
czać tylko jedno. Staszek trzyma uzdę, ja wsiadam. Jesz
cze oczko do jakiejś dziewczyny. „Stasiu, puść".

Najpierw zjadłem trzymanego w zębach papierosa. Potem 
zobaczyłem kombajn „Bizon", ale już bez kombajnisty, 
i do połowy otwarte drzwi obory. Uciekający w popłochu 
pracownicy PGR-u tratowali się nawzajem. Jeszcze kilka 
pięknych strzałów z krzyża... i „Huston... chyba mamy pro
blem" - jak powiedział kiedyś dowódca Apollo 13.

Dwa złamane palce prawie nie bolały. Kilka godzin 
później wśród rajdowych koni klacz dała się osiodłać bez 
problemu. Nazwałem ją Amplituda i była ulubioną klaczą 
Jagi przez cały rajd.

Skowronek należał do koni nadwrażliwych, romantycz
nych, delikatnych i niezwykle płochliwych. Bał się 
wszystkiego, szumu drzew, śpiewu ptaków, swojego cie
nia. Trudno było przewidzieć, czego się przestraszy.



Galop polną drogą. Droga niedługo się skończy. A tam 
czeka kręcąca się betoniarka, pomalowana w żółto-czer- 
wone pasy. Na Skowronku Romek. Później już nigdy nie 
widziałem galopującego jeźdźca, który utrzymując się 
w powietrzu 10 cm nad siodłem w pełnym rozkroku przez 
kilka sekund, z rzuconymi wodzami potrafi wcelować w sam 
środek podwójnego słupa telegraficznego w kształcie lite
ry „A".

Upał nie do zniesienia. Prowadzimy konie w ręku wzdłuż 
asfaltowej drogi. Muszę wyglądać kiepsko, bo mijający mnie 
wozem chłop mówi: „Te, ale ty to masz chujowy zawód..."

Godzinę późnie j na nasz widok zatrzymuje się nyska, wysia
da człowiek, mówi, że też kocha konie, i daje nam skrzynkę 
zimnego żywca. Anioł. Konie też się napiły.

Już noc. Słychać tylko ognisko i pochrapywanie koni.
Najpierw grzaniec czy delfinki?" Dziewczyny chcą zacząć 

od pierwszego, chłopcy od drugiego.
Wszyscy, z kubkami grzańca w dłoniach, idą nad jezio- 

Nad brzegiem rozbierają się do zera i wskakują do 
wody. Gosia jest pierwszy raz na rajdzie. Wchodząc do 
wody, wstydliwie zakrywa dłońmi ciemny trój kącik wło
sków łonowych. Wychodząc, równie wstydliwie zasłania 
same piersi. Reszta pławi się po męczącym, upalnym dniu.

I właśnie tam, w wodzie, zawierane są pierwsze przy
jaźnie, które później, wyniesione 
na brzeg, ogrzane przy ognisku, 
ciepło otulone kilkoma kocami, 
nakarmione poezją chwili, odro
biną muzyki i mnóstwem bezinte
resownej miłości, zasypiają pod 
gołym niebem, pełnym spadających 
gwiazd. Kto wypowie wtedy jakieś 
marzenie... nikt niczego nie mu- 
siał mówić.

I
ro.

TADEUSZ GINKO
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CO BYŁO DALEJ
PO ERZE DINOZAURÓW?
JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?

Miałam 16 lat i jeździłam na terenowym motocyklu po 
polach, płosząc przy okazji konie. Kiedy ówczesny trener 
ZTK Zbigniew Jawor „zabrał się" z Idolem po kolejnym spo
tkaniu ze mną w terenie, wyszedł z propozycją - że „może 
bym się lepiej przesiadła na konia?". Więc się przesia- 
dłam, a w moim pokoju w miejscu plakatów z motocyklami 
pojawiły się konie. Wszędzie, gdzie to tylko możliwe, by 
potem zawładnąć całym moim życiem.

BOGOWIE
Duża Baśka, a potem Janusz Wierzchosławski - to u nich 

zaczynałam w dość licznej grupie swoją edukację jeździec
ką. Twarda szkoła, ale jaki autorytet! Baśka w słowach 
nie przebierała: „Babo, do garów! Jak na sraczu siedzisz 
na tym koniu!". „Dobrze, to może ja już sobie pójdę..." 
- tak wykruszały się mięczaki. Została nas chyba trój
ka. Bardziej bałam się instruktora niż zrzucających nas 
z grzbietu koni. Instruktorzy to byli bogowie, podziwia
ni, zwłaszcza gdy siedzieli na koniach: Baśka na wielkim 
karym Barkasie, a potem Janusz, gdy na rzuconych wodzach 
prowadził konia tylko krzyżem stęp - galop - stęp. Za
pamiętałam ten widok i po latach to ja pokazywałam moim 
uczniom to samo ćwiczenie.

SKJ ŚLAM
Wybór studiów stał się oczywisty. Musi być blisko(Rokit- 

nica) i WF na koniach (fakultety) . Natychmiast po roz
poczęciu I roku zgłosiłam się do ówczesnego prezesa SKJ 
ŚLAM Ryśka Szymańskiego. Po Ryśku i Bogdanie Stryczku 
zostałam prezesem klubu. Wtedy zaczęła się „trójka".
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Ewa Hordynska i Maciek. 
Fot. Wojciech Glinkaermit.

Od lewej: Ewa Hordynska, 
żona Ryśka Szymańskiego, Ela Fojkis, 

Bogdan Stryczek, Ewelina Miko

Adam (Magda), Końciamber 
Bliźniak, Ela Fojkis - Ti

Fot. Wojciech Glinka



wybrał do zabiegu operacyjnego właśnie Sulika - jedynego w krawa
cie i białej koszuli. A więc mycie aseptyczne, ubieranie do za
biegu, a potem ręka w brzuchu pacjenta - „Czuje Pan?". „Czuję, 
ale nie wiem co". Mimo dużego stresu Sulik spisał się dzielnie 
i choć nie chciał dłużej uczestniczyć w zajęciach, musiał wytrzymać 
do końca tygodnia, by potwierdzać codziennie sprawdzaną obecność. 
Rano w autobusie, kiedy jechaliśmy na zajęcia, był bardzo skoncen
trowany i mówił, że już wie, jak długi jest przełyk. Stasiu zała
twił sobie jakoś możliwość zaliczenia chirurgii z inną grupą, bo 
w swojej był już oczywiście spalony.

Do „trójki" przyjeżdżało się codziennie po zajęciach lub na week
end, pomieszkiwało albo mieszkało na stałe, jak np. Jezuita (Krzysz
tof Musialski) , Docent (Krzysztof Goleniak), Boguśka (Szluz), Stasiu 
(Izdebski), Termit (Ela Fojkis), Piotrek Grelak. Czasowo też Urbanka 
(Marzena Urban), Kobra (Kasia Poreda), Dupisz English (to taki skrót 
od „Do You Speak English", czyli koleżanka anglistka), Cipitrynka 
(Wojtek Pawłowski), Księdzu i Ryjek (Alfred Moczygęba), Olek Zielony 
i Roma, Marek Gazda, Tereska Skrobarczyk, Woj tek Miazga, Dagmara. Plan 
jazd wywieszony był na drzwiach naszej „kuchni". Koni było w bród, bo 
w ramach fakultetów uczelnia pieniędzy nam nie szczędziła. Od piąt
ku do niedzieli domek był zawsze pełny i wesoły, a wieczory gitarowe 
wspominam jako przyjemnie nostalgiczne.

Do „trójki" przyjeżdżali też nasi zaprzyjaźnieni koledzy z innych 
klubów w Polsce, którzy zostawali niejako w spadku po kursie instruk
torskim. Nasze słynne kursy! Któż nie pamięta porywających wykładów 
Skorupskiego? Zeszyt przechowuję do dziś, do dziś także pamiętam 
słowa „kontakt ma wynikać tylko z ciężaru wodzy"... Wojtek Pepliński 
z LKJ Ostroga Opole pomagał nam w remontach domku i lubił wojny 
na poduszki. Przyjechał potem do Zbrosławic jako fotograf z grupą 
kandydatek do konkursu miss Opolszczyzny, które w „Młynie" ćwiczyły 
swoje układy choreograficzne. Jedna z nich zamieszkała w domku nr 5 
i została żoną naszego trenera! Adam Mazurkiewicz z AKJ Bydgoszcz, 
również z „mojego" kursu, początkowo przyjeżdżał pociągiem co ty
dzień z Bydgoszczy do Zbrosławic, by pomagać w prowadzeniu jazd fa
kultetowych, aż w końcu przywiózł tu swojego psa Czorta, konia Rom- 
ba, zamieszkał na terenie ośrodka i został rymarzem. Spod jego ręki 
wyszły pierwsze skórzane sztylpy i czapsy, w których zaczęliśmy 



jeździć. Irek Kozłowski z AKJ Lublin po kursie instruktorskim stał 
się częstym gościem w „trójce", z nieodłączną gitarą oraz ołówkiem 
i szkicownikiem w ręce. Teraz kiedy jego szkice trafiają do USA, od
najduję gdzieś w szufladach „wczesnego Kozłowskiego". Irek zreali
zował swoje marzenia z tamtych czasów: pracował w Janowie, trenu
jąc konie arabskie, a potem został wicemistrzem świata w powożeniu 
zaprzęgami parokonnymi. Obecnie odnosi sukcesy, powożąc czwórką, 
i organizuje w Książu międzynarodowe zawody w powożeniu tradycyjnym.

Jednym z wydarzeń z tamtych lat, które najmilej wspominam, był 
Ogólnopolski Hubertus Federacji Akademickich Klubów Jeździeckich.

Roma, Kobra (Kasia Poreda), Boguśka Szluz, 
Ewa Hordyńska, Staszek Izdebski,
Jezuita (Krzysztof Musialski)

Pitul, Końciamber (Piotr Mucha), 
Ewa Hordyńska, Boguśka Szluz

Jezuita, Szluz, Staszek Izdebski Roma, Kobra, Boguśka, Ewa Hordyńska, 
Piotrek Grelak, Adaś Rozewicz



Po niezapomnianej gonitwie z udziałem jeźdźców z całej 
Polski (lisem był Manek na Janczarze) zorganizowaliśmy 
kapitalną imprezę w „Młynie", gdzie sprawdziłam się 
jako barmanka. Następnego dnia zaprosiłam naszych go
ści na jazdę w teren. Ruszyliśmy na kamienieckie łąki. 
Nawet nie wiem, kiedy zaczęliśmy „nielegalny wyścig". 
Zagrały ambicje. Nigdy w życiu tak szybko nie galopowa
łam, wygrał więc AKJ Zbrosławice (ja na Dirchemie) przed 
AKJ Lublin (Irek Kozłowski na Kubie) i AKJ Kraków (Ja

stajni czytać tabliczkę Dirchema: skąd jest i po czym. 
I znów był powód do świętowania.

cek Turczyński na Fuksie). Potem wszyscy wchodzili do

Zbyszek Kwiecień na Czardaszu, 
Irek Kozłowski na Muti, 
Eugeniusz Jankowski na Omoro, 
Ewa Hordyńska na Ismenie, 
Lis Manek Słodczyk na Janczarze



zrodził się pomysł napisania skryptu 
który pomógłby w prowadzeniu fakulte- 

bo chętnych było tylu, że jeździli 
ja Pi-

na trzy zmiany.

trojce graliśmy i śpiewaliśmy nieustannie żurawiej - 
malowanych, szanty, Kaczmarskiego, Stachurę i SDM, 

Okudżawę. Zawsze były gitary i ciągle ktoś grał. Przy
jeżdżali też do nas świetni chłopcy ze szkoły górniczej 
w Bytomiu: Cygan, Mleczko, Pitul, i wtedy śpiewaliśmy 
Cohena. „Górnicy" przywozili proporczyki, które potem 
rozdawaliśmy w Turcji w zamian za darmowe wejście do lu
naparku w Mersinie i korzystanie gratis ze wszystkich 
możliwych atrakcji, co w ówczesnych czasach było dla nas 
nieosiągalne pod względem finansowym. Turcy bardzo się 
cieszyli tymi trójkątnymi proporczykami z napisem „Za
sadnicza Szkoła Górnicza w Bytomiu przy Kopalni Bobrek 
zaprasza". Nosili je z dumą na szyi.

W „trójce" po jazdach, przebrani, umyci i najedzeni, 
wymienialiśmy się wrażeniami, dyskutowaliśmy o życiu i ko
niach. Tutaj też 
do nauki jazdy, 
tów, 
Stasiu przygotowywał ilustracje, 
sałam tekst, który konsultowałam z Mar
kiem Roszczynialskim i Anną Małecką. 
W miarę pisania dochodziły kolejne roz
działy i tak w końcu powstała książka 
„0 koniu i jeździe konnej" wydana w 1990, 
1991, a potem jeszcze w 1995 roku. Anka 
zrobiła zdjęcia na okładkę, a do zdjęć 
pożyczyłam sobie bez pytania munsztuk 
z „diamencikami" i siodło z Czcionki, 
za co niniejszym przepraszam Andrzeja 
Sałackiego, który się trochę wkurzył, 
ale podobno głównie o to, że nie zdjęłam 
z popręgu niezbyt fotogenicznego futerka. 
Na dodatek trener Jarek kazał mi w tym 
całym dresażowym ekwipunku skakać oxer 
ustawiony do zdjęć naprzeciw domków, 
„bo pingwiny też muszą skakać". A przecież 
pingwiny to nieloty...

•i,-' Zi .



W „trójce" snuliśmy też plany dalekich wypraw. W czasach PRL-u 
nie było łatwo podróżować, wymyśliliśmy więc studenckie wypra
wy pt. „Śladami końskich kopyt". Gdy miało się poparcie dzie
kana i władz uczelni, łatwiej było zdobyć wizy. Wyruszyliśmy 
więc wypożyczonym z Trans-hutu autobusem, w którym na każdego 
przypadały cztery siedzenia w poprzek, tak że można było rozło
żyć dmuchany materac. Mieszkaliśmy w tym autobusie przez ponad 
miesiąc, jadąc do Syrii m.in. przez stadniny lipicanerów Dja- 
kowo i Lipica w Jugosławii, Bułgarię, Turcję, Włochy. W Turcji 
Stasiu uratował żółwia z rąk dręczących go oprawców, czego sam 
o mało nie przypłacił życiem. Rany się wygoiły, a żółw żyje do 
dziś w Koszęcinie. Na kolejną wyprawę wyruszyliśmy do Mongolii 
i Chin, gdzie przeżyliśmy niezliczone przygody. Ze Stasiem, któ
ry jak magnes przyciągał pecha, ale też dla równowagi szczęście, 
zawsze miałam gwarancję jakichś atrakcji: a to uciekł nam samolot 
w Irkucku i zostaliśmy sami na Syberii, a to w Izmirze walczyły 
o nas w nocy dwa gangi i uratował nas jakiś tajny agent. Z kolei 
płynąc do Hajfy, u wybrzeży Famagusty, gdzie trafiliśmy przypad
kowo na konflikt turecko-grecki, staliśmy się dużym „problemem 
politycznym", tak więc byliśmy pilnowani pod karabinem przez woj
sko przez 24 godziny w ładowni promu, a następnie bez możliwości 
wyjścia na ląd zostaliśmy odesłani z powrotem do Turcji. Stasiu 
poprosił o „ostatniego papierosa", mimo że nie palił, a ja dziwię 
się do dziś, dlaczego nas wtedy nie rozstrzelali, skoro nawet do 
WC prowadzili nas pod karabinem. Przetrwać pomógł nam turecki 
oficer - lekarz pokładowy, którego wcześniej poznałam dzięki swo
jej chorobie morskiej. Z Chin natomiast Stasiu po stracie pasz
portu wracał z kartką, na której wypisano po chińsku dwa znaki: 
„Sa Sza" - tak Chińczycy próbowali przetłumaczyć przynajmniej 
imię Stanisław. Przekroczyliśmy z tą kartką wszystkie granice 
od Chin przez Mongolię po Rosję. Nie wpuszczono go dopiero do 
Polski, na lotnisku w Warszawie. Zostaliśmy więc na długie wyja
śnienia, podczas gdy wszyscy pozostali, mając już wyraźnie dość 
naszych przygód, pojechali do domu. Żałowałam tylko zdjęć z tych 
miejsc w Chinach, gdzie po raz pierwszy widziano białego czło
wieka, a które zostały w zagubionym aparacie Stasia... No i zdjęć 
z pierwszego aparatu Stasia, który zaginął również w niesamowi
tych okolicznościach chińskiej przyrody.



Mistrzostwa Polski Juniorów 1 
i Juniorów Młodszych Zbrosławice *

Do Zbrosławic na mistrzostwa jadą dzieci i młodziki 
Będą wałczyć między sobą o medale i wyniki.
Pierwsza runda się odbyła po przejeździć zaraz w środę 
Gdy na siebie się rzuciły mimo krat ogiery młode.

Straszne kwiki, stajnia drżała, z desek drzazgi się sypały 
Dzikie konie poskromiono, uwiązane w boksach stały. 
Plac dojazdy zwałowany, wszystkie dziury wyrównane 
W koło kwiaty oraz budki dla jurorów ustawiane.

Konkurs wstępny. Wszystkie konie ogarnęły ruchu chęci 
Większość szła dowolny program i brykały bez pamięci. 
Ten cwałuje, ów się płoszy, inny ćwiczyć chce lewady 
Jak spocony, przestraszony młodzik może dać im rady?

Zdolne mamy amazonki, konie galopują żwawo 
Jedna para wykonała aż poczwórny piruet w prawo! 
Więc w sobotę już od świtu szły manewry karne w hali 
I trenerzy krzycząc gromko dookoła placu stali.

Pośród ulewnego deszczu, wśród dyskusji oraz sporów
Trwał przez wszystkie dni zawodów mecz Jończyków i Zagórów. 
Gdy sędziowie będą mistrzów medalami dekorować
Wtedy wreszcie i rodzice też się mogą zrelaksować.

Wszystkim Organizatorom za imprezę dziękujemy.
Było miło, lecz na powrót już koniowóz pakujemy.
Do Sopotu wyjeżdżamy - a choć to daleka droga
Pewnie kiedyś znów przyjadę do Was - i Stomatologa.

Sędzia Główny

3 5.09.



W „trójce" mieścił się też tajemniczy magazynek Anki 
Małeckiej, wtedy jeszcze „pani Ani", która została nowym 
dyrektorem ZTK. Tutaj składowane były wszystkie książki 
wydawane w Zbrosławicach, a potem czasopismo „Jeźdźcy 
i Konie", które miałam szczęście i przyjemność współredago
wać. Przechowuję wszystkie numery, które teraz 
czytam jak pamiętnik. To był magiczny magazyn 
i magiczny czas. Niezapomniane sesje zdję
ciowe do okładek, kalendarzy i reklam, corocz
ne CDIW w Książu i wywiady ze światowymi gwiaz
dami ujeżdżenia, np. Anky van Grunsven, czy 
spotkanie z gwiazdą skoków Johnem Withakerem 
w Ochabach, projektowane przez Ankę kamizelki 
i kurtki jeździeckie oraz najróżniejsze gadże
ty „z konikiem", hucznie obchodzone urodziny 
naszych koni, pierwsze pokazy jazdy w damskim 
siodle, nasza stajnia MHJ, ciągle mnóstwo po
mysłów na kolejne książki i w ogóle na ciekawe 
życie.

Zofia Górska ~

©Ilustracje Jarek Reczyński

Kto to jeszcze 
pamięta?...

KONJE, ZAWODY... i



Domek nr 5, w którym mieszkała Anka, był domem otwartym. Przy słyn
nej herbatce z malinami poznałam tu wielu niezwykle ciekawych ludzi. 
Częstym bywalcem był Artur Bober (ówczesny trener kadry narodo
wej WKKW), który sprowadzał z zagranicy różne artykuły jeździe
ckie, środki pielęgnacyjne dla koni i wiele nowości, dzięki cze
mu byliśmy na bieżąco z tym, co oferowano na świecie. Zalety 
słynnego szwedzkiego „Eclipse Blue", czyli żelu do końskich nóg, 
od którego prawdopodobnie rozpoczęła się kariera tzw. maści końskich 
dla ludzi, pan Zbyszek Pawłowski odkrył dużo wcześniej, smarując nim 
obolałe plecy. Tacy ludzie jak Anka rodzą się raz na tysiąc lat. 
Trudno zamknąć w kilku zdaniach to, co powinno się o Niej napisać.

MASZTALERZ
Moja pierwsza praca w życiu to zatrudnienie na stanowisku maszta

lerza w ZTK Zbrosławice. Pamiętam pierwszą wypłatę, po którą poszłam 
do biura. Ponieważ dwóch pozostałych masztalerzy spiło się i zarzy- 
gało wachtówkę, przez co koniuszy Welz ich wyrzucił, zostałam jedy
nym masztalerzem w ośrodku, na dwie stajnie! Sama mieszałam w dwóch 
taczkach gnieciony owies, susz i otręby na mokro, a do sprzątania 
boksów i wywożenia gnoju angażowałam każdego studenta, jaki się tra
fił. Każdy mieszkaniec „trójki" pomagał, jak mógł. Wypuszczałam też 
codziennie na padok wszystkie konie ze stajni rekreacyjnej. Trwa
ło to jakiś czas. Na urlopie dziekańskim, w połowie szóstego roku. 
Na szczęście dziekan był „koniarzem". Więc mi podpisał.

PIERWSZE ZAWODY
Akademickie Mistrzostwa Polski w Kra

kowie - to były moje pierwsze zawody. Po
jechaliśmy jako ekipa łączona AKJ Zbrosła
wice - AKJ Trachy Gliwice, czyli do mnie, 
Jarka Poręby i Sławka Pacha dołączył Ta
dziu Koza (musiało być trzech studentów 
w ekipie). Dla Sławka - skoczka - start 
w konkursie ujeżdżenia był straszną karą, 
ale nie pomogły jęki i zawodzenia „Pa
nie Jarku, może nieeee...". Podobną karą 
dla mnie były skoki. No, ale mieliśmy 
trzech zawodowców, zespołowo wygraliśmy 

1 więc na parkurze. Jarek bezapelacyjnie



„wycią-
Obydwa konie konty-

zwyciężył ujeżdżenie na Pasażu, a skoki na Rucie, która wcześniej 
gnięta" z rekreacji stała się objawieniem w skokach, 
nuowały potem kariery za granicą.

Ja w kategorii ujeżdżenie jechałam na Azylu, który 
i trochę w WKKW. Ponieważ czworobok ustawiono na 
parkurze, Azyl już w trakcie rozprężenia, gdy tylko usłyszał pierw
szy gwizdek, „ugotował się", odpalił galopem i trudno go było uspo
koić. Ela (Termit), która pomagała mi jako luzak, zaoferowała, że za
mieni się ze mną, skoro już nie mam siły tak ciągle galopować. Wsiadła 
więc na Azyla i od razu ruszyła galopem w półsiadzie, ponieważ Azyl 
nie miał zamiaru zmienić chodu na niższy. Po chwili przybiegła sędzi
na, pani Ewa Brzezowska-Maciągiewicz, krzycząc, że to „dyskwalifikacja 

żeby zsiadła, na co 
się afera. Zawo- 

trenera Jarka, który powiedział, że jesteśmy głupie, a my były- 
tylko niedoinformowane, bo nie czytałyśmy przepisów... Zatrzymały- 

a Jarek próbował coś sędzinie wyjaśniać. Jakoś mi wybaczono 
Galopem ze złej nogi całą serpentynę, a potem jesz- 
że wyhamowałam, choć bezsensownie tłumaczyłam po- 

organizatorzy ustawili tam zupełnie inne litery niż 
na czworoboku w Zbrosławicach... Po ogłoszeniu wyni- 

„Ważne, że jesteś w pierwszej dziesiątce!".

< >

Ponieważ
w trakcie

„ugotował się",
Ela (Termit),
się ze mną,
na Azyla i

miał zamiaru
pani Ewa Brzezowska-Maciągiewicz, krzycząc,

i nie do pomyślenia!". Zawołałam więc do Termita, 
pędząca Ela odpowiedziała: „Cooo? Szybciej?". Zrobiła 
łali trenera Jarka, który powiedział, że jesteśmy głupie, 
śmy tylko niedoinformowane, bo nie czytałyśmy przepisów... 
śmy Azyla,
i wystartowałam.
cze
tern
te,
ków
A było nas trzynaścioro.

startował w skokach 
trawie przy samym

koło! Ważne, 
Jarkowi, że 
które stały
Ela mnie pocieszała:

JESZCZE TROCHĘ O SPORCIE
Charyzmatyczny Jarek Poręba, aktor 

rego nie trzeba nikomu przedstawiać, 
nerzy (aktualnie są to trenerzy kadry narodowej w ujeżdżeniu). 
co dzień, 
Zwykle pomieszkiwało u niego jeszcze parę osób, 
gister farmacji), 
często przez sen kontynuował prowadzenie treningów: 
j edziesz! Jedź, 
jest „betonem",
Jarek nadal krzyczy na nią przez sen 
że już nie. „Ela, 
odrzekła smętnie:

z wykształcenia, oraz mistrz, któ- 
Andrzej Sałacki - to byli moi tre- 

Jarek na 
Sałacki od święta. Jarek mieszkał na górze w pierwszym domku.

m.in. Termit (obecnie ma- 
która była luzaczką, ale jeździła też sportowo. Jarek 

„Ela! Ty betonie! Jak 
no jedź!!!". Ela była załamana, bo ciągle słyszała, że 
tak w dzień, jak i w nocy. Pewnego dnia zapytałam, czy 

„Beton!", ale Termit odpowiedziała, 
no widzisz, mówiłam, że w końcu przestanie". Na co Ela 
„Już nie beton - teraz krzyczy żelbeton!!!"...

211 ;
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Lista osób, dzięki którym udało się tę książkę napisać i wydać, 
jest długa. Są na niej najstarsi i najmłodsi członkowie zbrosławic- 
kiej społeczności jeździeckiej.

Wszystkim Wam bardzo dziękuję: za odnalezienie na domowych stry
chach starych zdjęć, za wykonanie nowych, za zapisanie osobistych 
wrażeń i wspomnień, które przybliżają atmosferę tamtych lat, za 
przypomnienie zapomnianych albo sprostowanie pomieszanych przeze 
mnie faktów, za opowiadanie wydarzeń, których nie pamiętałem albo 
nie znałem, i za wsparcie w poszukiwaniu możliwości sfinansowania 
publikacji.

Dziękuję Izie Świerad - grafikowi i koniarzowi (kto z entuzjastów 
wyścigów nie pamięta doskonałej dżokejki Izy Potempy?) - dzięki 
której plan wydania książki w tradycyjnej formie zmienił się w pro
jekt albumu monograficznego, kiedy zobaczyłem, jak potrafi opracować 
graficznie tekst.

Dziękuję Beacie Stefaniak-Maślance za wsparcie redakcyjne i efek
tywną współpracę, pierwszym czytelnikom za czas na poznanie „ręko
pisu” i za konstruktywne uwagi.

No i dziękuję mojej wspaniałej małżonce. Bez niewinnych iskier 
i poważnych wybuchów, które zawsze towarzyszą domowym dyskusjom 
o kształcie moich kolejnych publikacji, „Jeździecka dolina Zbrosła
wice” byłaby co najwyżej dolinką.

PUBLIKACJĘ SPONSOROWALI:
Henryk Barczyk, Romuald Bokun, Wilhelm Daniłowicz, Gerard Gacki, 
Henryk Gacki, Marta i Jakub Ginkowie, Alina i Ireneusz Glensczykowie, 

Grażyna i Stanisław Głowaccy, Anna Jankowska, Dorota Kabiesz, Ariana Kotowska-Sarapata, Aleksander Kuder, Beniamin Kuder, Piotr Mańka, 

Liliana Marchewicz, Mirosław Majkut, Bożena i Roman Mirkowie, Andrzej Okólski, Krystyna Pikuła, Krzysztof Sędzimir, Krzysztof Skorupski 

Barbara Szczerkowska-Łukniewska, Magdalena Wilk, Leszek Tarski, Agnieszka i Jan Twardochowie, Janusz Wierzchosławski, Bogusław Wójcik, 

Krzysztof Zawiślok 

oraz GMINA ZBROSŁAWICE





Relacje z „Doliny jeździeckiej Zbrosławice" przy
wołują w naszej pamięci wspomnienia najpiękniej
szych przygód młodości - emocji jazd na oklep, jazd 
w terenie i malowniczych upadków z konia. Pamięta
my też poznanych wtedy ludzi - z fantazją, ogar
niętych pasją jeździecką - jak również mniej lub 
bardziej rasowe, ale zawsze dla nas piękne konie. 
Byliśmy wówczas świadkami nieśmiałych początków 
popularyzacji sportu jeździeckiego, a dzięki opra
cowaniu Wojciecha Ginki - naszego Wojtka - dowia
dujemy się o niezwykłym, wręcz oszałamiającym roz
woju tego sportu w jednym tylko, niedużym rejonie 
Śląska. Mamy nadzieję, że tak się stało na obszarze 

całej Polski.Wyrażamy uznanie dla Zbrosławic i gratulujemy!

Ludgarda i Jerzy Buzkowie

Jerzy Sawka.
Fot. Marta Nowakowska

25-lecie. Ludgarda Buzek, 
Łucja Ginko, Jacek Reczyński 
i Krzysztof Sędzimir

fi

Zbrosławice były mekką jeździectwa akademickiego w Pol
sce. To dzięki nim mamy w kraju tysiące instruktorów 
rekreacji jeździeckiej, sędziów i trenerów. Wydawa
ne przez nie książki były dla nas, ówczesnych studen
tów, objawieniem. „Skoki przez przeszkody” AnthonyJego 
Paalmana to biblia akademickich klubów jeździeckich.
Ale w książce Wojtka Ginki nie ma ani słowa o tym, że 
Zbrosławice stworzył on. Wojtek eksponuje kierowców, 
instruktorów, masztalerzy i trudnych chłopców. Bo Woj
tek kocha ludzi, konie, przyjemności, ułomności. Kocha 
życie.
Jego opowieść rozgrywa się głównie w czasach realnego 
socjalizmu. Jednak potomek inteligenckiej rodziny nie dra
matyzuje. W każdych czasach trzeba żyć, współpracować, 
zmieniać świat na lepsze i przede wszystkim być przyz
woitym.

Wojtku, Tobie się to udało. Pozwól na prywatę, ja, koniarz 
sformatowany przez Krzysia Skorupskiego, dziękuję Ci za 
Zbrosławice.

Pozdrawiam
Jerzy Sawka
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- powieść o gmin- 
, „Rodzaj żeński”, 
chłopca (Śląsk), 
zbiór opowiadań 

Drukarska).

się, że przydałaby się notatka 
sam miałbym napisać, przypomniał 
więc:
Płońsku, w 1947 roku, w kwietniu, 

połowie kwietnia. Dokładnie

Kiedy okazało 
o autorze, którą 
mi się „Rejs”. A
Urodziłem się w 

Znaczy w drugiej 
27 kwietnia.
Przez pomyłkę zacząłem studia na Politechnice 

Śląskiej. Zakończyłem je po dziesięciu latach 
i zwiedzeniu paru wydziałów. W międzyczasie muzy
kowałem i murowałem na „saksach” w Anglii. A potem 
zaczęły się na poważnie konie.
Pierwszy raz dotknąłem tyłkiem konia, kiedy mia

łem pięć lat. Przelazłem na niego z płotu. Szczęście 
trwało do czasu, gdy klacz schyliła się po trawę. 
Późniejsze przypadki z końmi bywały ryzykowne ina
czej, a radość z tego zajęcia miałem coraz większą.
Od lat zajmuję się wraz z grupą instruktorów 

poprawianiem relacji między ludźmi i końmi w prog- 
„Natural dla klasyki, klasyka dla naturalu”. 
przeprowadzonych szkoleń; dziesiątki koni, 
po wyjściu ze stajni rozglądają się za uko- 
przyczepką, kilkadziesiąt, które przesta- 

kopać, zrzucać z siodła albo wyrzucać 
wiercić

ramie 
Wiele 
które 
chaną 
ły gryźć 
właścicieli z boku, przestały się płoszyć 
przy osiadaniuj pędzić pod amazonką albo odmawiać 
skoku pod jeźdźcem. Najwięcej można się nauczyć 
na letnich zgrupowaniach, które prowadzę od lat.

Koni uczę się, pracując z tymi, o których mówi się 
„trudne”, pisania - pracą nad reportażami i felietona
mi do „Konia Polskiego”, „Polityki”, „Gazety Wybor
czej”. Zdarzają się także krótkie teksty reklamowe. 
Tworzenie ich z bratem Tadeuszem jest fascynujące. 
No i pozycje poważniejsze: „WIP” ■ 
nych wyborach samorządowych (Znak) 
o doświadczeniach dorastającego 
i stworzony z grupą przyjaciół 
„Koniokrady” (Artystyczna Oficyna
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I

Konia kocham gorąco
napisał

Tony siana, słomy, tysiące wiader wody prze
puszczane przez wiecznie nienasycony przewód 
pokarmowy. Przy tym cholernie mało wydajny. 
Żre dużo, zużywa mało. Czasem wydawało mi 
się, że wysrywa tyle, ile zeżre (o ile nie więcej). 
Różniło się to tylko konsystencją i zapachem. 
Fakt, że na tym hoduje się pieczarki obrzydzi! mi 
powyższe na resztę życia. Może dlatego, że są 
równie kuliste, tyle, że bielutkie.

I to wszystko po to, żeby godzinkę dziennie 
pojeździć. Żeby pojeździć godzinkę, latami 
trzeba uczyć się podlizywać. A to poklepać, a to

dać kostkę cukru, marchewkę... Żeby tylko t 
nie zdenerwował, nie zestresował, bo nabiei 
złych nawyków, zrzuci, kopnie, ugryzie. Hon w sobie ra 
A jeszcze wyczyścić, uczesać, obciąć paznok ... an,i
zapleść grzywkę i ogonek, i na dodatek 
frędzelki, kantarki, uzdeczki i inne pierdolki 
mówiąc o siodełku, czapraczkach. strzem 
kach, puśliskach, kocykach - żeby się broń 
nic przeziębił. Chcialbym mieć takie życie.. 
się go nie pozbawi klejnotów (tutaj jes' , 
trochę do przodu), przyprowadź mu pan 
Ba, żeby jedną. A i tak wybrzydza, przeb

c

Fa, że to. że tamto... / 
ć mięśnie bioder i da- 
iemniaków. Po kilku. 
Lstęp — uffff. Chyba;

K i po chwili wrac/ 
-czyżby zamierz/
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12.11.85-
Na pytanie Ryśka Matlegi w 
coś d.o chleba, pan Zbyszek

„Wstępem do kłusa na sposób a 
musi być dłuższa jazda bez st 
aby jeździec nauczył się unosić 
i opadać, bez ich pomocy. 
Chłopiec, który na 
jeździeckiej nauczy 
strzemionach, z trudnoś

początku kariery 
się opierać r

Cz-wa 1.05-1980.
Dyrektor Zakładu Treningowego Koni 
w Zbrosławicach
Zwracamy się do Pana z ogromną prośbą, 
której spełnienie może zdecydować o 
przyszłości naszego dziecka oraz o naszym 
spokoju.
Córka nasza Wiesława Runka, studentka II 
roku Akademii Medycznej Wydz. Dekarskiego, 
za dużo czasu poświęca przebywaniu na tere
nie Zakładu W Zbrosławicach i tym samym 
zupełnie zaniedbuje naukę. Kierunek studiów 
wybrała dobrowolnie, winna zatem kontyn
uować je regularnie, sumiennie. 
Zbrosławice nie mogą być azylem dla 
nieuków, ludzi szukających rozrywki, uchy- 

bywać w miejscu nauki i jest rzadkim 
gościem w miejscu zamieszkania w okresie 
studiów. Córka nasza jest b. dobrym 
dzieckiem, ale lekkomyślnie rozbawiona, 
zapomina, że obowiązki są na pierwszym 
miejscu - nasza perswazja nie odnosi 
skutku.
Zaznaczamy, że nie mamy nic przeciwko 
temu, aby córka nasza po „gorącym” okresie 
egzaminów zajeżdżała czasem do Zbrosławic, 
aczkolwiek nocowanie tam wydaje się nam co 
najmniej dziwne i nie na miejscu.
Liczymy na pełne zrozumienie i 
współdziałanie z rodzicami.
Do wiadomości:
Prezes AKJ przy Akademii iied. Dziekanatu w 
K—cach.

Pod kopytami zostają problemy szarego dnia. 
Deptam stępie nerwy, stres, złość. Jesienne 
stonce, liście lecą, szeleszcząc na wietrze.

Kto pamięta 
tę zupę?

nniezierzu



Andrzej Pawtowsk

CZYLI SIERSCIUCHY NA START!

Jeśli chcesz to zajrzyj do Zakładu/Treningowego Koni

Zbrosłwa-
ostatnim

do Klubu

klubowych szczupłych koni

STUDENCI !

Ostatnio można nawet

Wami

Katowice

tetu w poniedziałki i czwartki o

*STarFSierściuchów
Co się działo, co się działo, 

uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało, 
¡cytat z Młynarskiego!

Składka roczna wynosi 180,-zł na koszty utrzymania dla

ławicach /dojazd czerwoną 2O-tką z Bytomia, wysiadać

wice-Kuźnia/ spotkasz tam ludzkie wraki, wycieńczone

l TIW. _WPF . ■BOI ..Malaiin ,

STUDENCI !

wszystko aby r?am zamydlić oczy

JAMP W ZBROSŁAWICACH

posiłkowali się munsztukami... To był wi 
proszę państwa. Koń Wybór poczuwszy w pę
taka aparaturę, zapomniał nawet, że jest najup> 
szym z Sierściuchów. A swoją drogą dobrze

STUDENCI ! ! I

..Bez uzdy jeździć się nie da”, mówią Niemej 
„musimy tylko sprawdzić, gdzie schował I 

przezroczyste żyłki, których nie widać”...„Fantastycznie... czegoś takiego jeszcze tu n 
widzieliśmy", mówią Anglicy i dodają: „a co na

Niemcy”?
.Maladiec”, mówią Rosjanie, dla których nie



Na pierwszą sportową jazdę dostałem 
świetnego nauczyciela Lewiatana. Jeździło 
mi się doskonale. Roszczyn przykładał 
się, żeby mnie czegoś nauczyć, stawiając 
kolejne szeregi niższych i wyższych stac- 
jonat, które pokonywałem bez strzemion, 
bez wodzy i z rękami na biodrach. Kiedy 
wreszcie skończyliśmy i podjechałem po 
końcowe uwagi, spytał:

- Jak koń?
- Świetny, panie dyrektorze!
- Skoro poradziłeś sobie z nim i w stajni, 
i na treningu, to będziesz go miał 
przez najbliższe trzy miesiące.

Trzy miesiące na wspaniałym Lewiatanie... 
Marzenie! Tylko dlaczego miałbym sobie 
nie radzić z nim w stajni? Rzecz wyjaśniła 
się, kiedy po chwili któryś z masztalerzy 

powiedział:
- Tak krótko jeździsz, a dyrektor dał ci 

tego skurwiałego Cieszyna.
Rzeczywiście. Lewiatan stał w swoim bok
sie, a boks Cieszyna był pusty. Czyli tre
ner nie powiedział mi, że przez pomyłkę 
osiodłałem innego i że jeżdżę na najbar
dziej złośliwym w stajni i trudnym na 
parkurze koniu. Na szczęście moja wiara 
w Lewiatana sprawiła, że Cieszyn był jak 
baranek. Zapamiętałem tę zasadę na całe 

życie. (...).

Na teren klubu wjechały autobusy pełne 
uczestników tak zwanego „Pociągu przyjaźni” 
z eskortą milicyjną na słynnych emzetkach, 
których lampy świeciły zawsze na wprost, 
bez względu na to, gdzie motocykl skręcał. 
Wysiedli z nich żółtawi, skośnoocy Rosjanie 
w ortalionach, weszli na trybunę i czekają, 
co to będzie. Po jednej stronie ujeżdżalni 
dzieci szkolne recytują wiersze rewolu
cyjne, po nich pierwszy sekretarz gminny 
wali z kartki przemówienie: „My tutaj, 
ofiarnie, towarzysze, dzięki socjalistycz
nemu współzawodnictwu osiągamy w naszej 
gminie cztery tysiące buraków z hektara”, 
po drugiej stronie fani bluesa z entu
zjazmem skandują: „bu-ra-ki, bu-ra-ki!”, 
Shakin* Dudi pokazuje gest Kozakiewicza 
i zaczyna śpiewać po angielsku. Na trawie 
leżą nieprzytomne ze szczęścia dzieci 
kwiaty, które przyjechały za muzykami, 
i słodko pachnie marycha. Mało kto wtedy 
znał ten okropnie demoralizujący zapach, 
a już na pewno nie znali go milicjanci.


