
Sukces w Moskwie uznany został przez opinię społeczną jako duże osiągnięcie. Uczestnicy ple
biscytu „Przeglądu Sportowego” na 10 najlepszych sportowców 1965 r. wybrali Babireckiego do 
tego zaszczytnego grona. Na zdjęciu mistrz Europy przyjmuje gratulacje przewodniczącego 
GKKFiT Wł. Beczka, a sprawozdawca radiowy B. Tomaszewski prosi na gorąco o wywiad

(fot. M. Świderski)

Volt lubi bardzo, gdy jedzie w teren na prze
jażdżkę incognito — bez treningowego obciążenia

Pierwsze sukcesy w skokach odnosił Babirecki 
na Ekspresji (CAF — fot. Dąbrowiecki)

MARIAN BABIRECKI
WITOLD DOMAŃSKI

23 października 1956 r. ukazała się 
w „Przeglądzie Sportowym” mała no
tatka następującej treści: „Członek sek
cji jeździeckiej LZS Wrocław — Marian 
Babirecki odniósł w tegorocznym mię
dzynarodowym mitingu w Pardubicach 
wielki sukces. Jadąc po raz pierwszy 
w tak ciężkim konkursie, jakim jest 
Wielka Pardubicka, młody jeżdzięc za
jął drugie miejsce, przegrywając o łeb 
do czeskiego konia. Poza głównym bie
giem Babirecki startował jeszcze w Na
grodzie Wołgi, zajmując i tam drugie 
miejsce”.

W Polsce, gdzie sport zyskał sobie 
wielką popularność, niestety głośne są 
tylko sukcesy piłkarzy, bokserów czy 
lekkoatletów. Dlatego sukces 23-letnie- 
go wówczas inżyniera technologii drew
na przeszedł bez echa.

Jak to się jednak stało, że człowiek 
z innej zupełnie branży zawodowej za
smakował w tej trudnej dyscyplinie 
sportu i zaczął niemal od razu odnosić 
sukcesy?

Dlaczego rzucił dobrze płatną posadę 
w fabryce mebli w Swarzędzu pod Po
znaniem, aby przejść na mierne zarob
ki na Państwowych Torach Wyścigów 
Konnych we Wrocławiu?

Nie będziemy pisać życiorysu Maria
na Babireckiego, zaczynając stereoty
powo „już od najmłodszych lat...”, jako 
że jeździec jest jeszcze na tyle młody, 

iź jego szczyt kariery jest jeszcze przed 
nim. A przecież legitymuje się już naj
większym w historii polskiego jeździe
ctwa sukcesem — tytułem mistrza Eu
ropy we wszechstronnym konkursie ko
nia wierzchowego.

Los rzucił Babireckiego z Tarnopolsz- 
czyzny, gdzie się urodził i pierwszy raz 
zasmakował rozkoszy na grzbiecie nie 
osiodłanego konia na łąkach, aż do 
Gniezna. Tam kończył szkoły średnie. 
A że w pierwszej stolicy Polski jest 
Państwowe Stado Ogierów, więc uczeń 
Babirecki zaczął uczęszczać na jazdę. 
Dla historii ważne jest i trzeba to od
notować, że pierwszym, który dał Ma
rianowi fachowe wskazówki jazdy kon
nej, był pierwszy powojenny mistrz 
Polski w skokach przez przeszkody — 
inż. Czesław Matławski. Ale z maturą 
w kieszeni trzeba było wywędrować z 
miasta powiatowego i udać się do po
bliskiego Poznania, na studia w Wyż
szej Szkole Rolniczej (Wydział Techno
logii Drewna).

Miłość i tęsknota za koniem nie po
zwoliła jednak Babireckiemu li tylko 
na obróbkę drewna. Zaczął szukać moż
liwości kontynuowania jeździectwa i 
wtedy los zetknął go z Jarosławem Su- 
chorskim. Trzeba chyba dać wyraz 
prawdzie, iż nie kto inny, jak właśnie 
trener Suchorski ma poważne zasługi, 
że jeden z najlepszych jeźdźców pol

skich wszechczasów miast bujać się do 
dnia dzisiejszego na fotelu fabryki w 
Swarzędzu, buja się w siodle. Pan Su
chorski nie tylko jednak szlifował dalej 
formę uzdolnionego jeźdźca, nie tylko 
wpłynął na jego ścisłe związanie się ze 
sportem konnym, namawiając go do 
pracy w PTWK Wrocław, ale także wy
czuwszy, że Babirecki to niezwykły ta
lent, zaczął forsować jego kandydaturę 
na najpoważniejsze imprezy jeździeckie.

I właśnie w końcu czerwca 1956 r. 
po powrocie z Warszawy trener Su
chorski przyszedł do Babireckiego i po
wiedział: Marian! Jesienią tego roku 
weźmiesz udział w mitingu wyścigo
wym w Pardubicach.

Można sobie wyobrazić zdumienie 
jeźdźca, który wówczas mało miał jesz
cze pojęcia o pardubickim mitingu, nie 
mówiąc już o tym, że nie trenował po
dobnych konkurencji. Ale jako znany 
ryzykant, nie odmówił trenerowi, bo 
skoro go wytypował, to przecież musi 
coś w tym być. Start w tej najcięższej 
na kontynencie europejskim goni
twie — Wielkiej Pardubickiej — mógł 
się odbyć tylko na koniu pełnej krwi, 
na którym Babirecki już startował w 
WKKW oraz w skokach. Baracz miał 
wtedy 7 lat i był przekazany do Wro
cławia ze Stadniny Koni w Nieświa- 
stowie z opinią konia nie nadającego 
się do wyczynu. Został on przygotowa
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ny do występu w Pardubicach bardzo 
starannie. Najlepiej zrobił mu pobyt w 
Sopocie, gdzie morskie powietrze i do
bre podłoże do galopowania doprowa
dziło do tego, że koń bez specjalnego 
zmęczenia pokonywał dystans 7 km 
(trasa Wielkiej Pardubickiej) w tempie 
ponad 500 metrów na minutę.

Pierwszą próbę przeszedł Baracz w 
Pardubicach w gonitwie o Nagrodę 
Wołgi. Gonitwa ta różni się od Wielkiej 
Pardubickiej dystansem. Jest o 3 kilo
metry krótsza, ale z wyjątkiem naj
groźniejszego taxisu (żywopłot 160 cm 
wysoki, 150 cm szeroki, za nim 5-me- 
trowy rów) wszystkie inne przeszkody 
są te same. Baracz potwierdził swe do
bre przygotowanie, prowadząc pewnie 
niemal na całej trasie, i tylko pechowy 
upadek z jeźdżcem na wale z rowem 
zepchnął go ostatecznie na drugą pozy
cję.

Prawdziwy jednak popis umiejętno
ści jeźdźca i konia miał się odbyć do
piero w dniu 14 października. Była nie
dziela, a na starcie Wielkiej Pardubic
kiej stanęło kilkadziesiąt koni repre
zentujących barwy ZSRR, NRD, Wę
gier, Polski i CSRS. To już nie zabaw
ka. 7 km trudnego galopu po terenie 
w poważnej części zoranym i najeżo
nym 38 przeszkodami. Tym razem Ba
racz sadził przez cały czas w czołówce 
4—5 koni bez żadnego błędu, a gdy 
do celownika zostało niespełna 2 km, 
koń Babireckiego natrafia nogą na 
bruzdę pomiędzy kończącym się torem 
zoranym a trawiastym i pada z jeź
dżcem jak długi.

A więc i tym razem pech!
Jeździec jednak nie rezygnuje. Z na

bytą w pięcioboju nowoczesnym zręcz
nością wskakuje znów na siodło i goni. 
Czołówka jest już za zakrętem. Wymę
czone konie, które do tej pory utrzy
mywały tempo 500 do 600 m na minutę, 
dyszą ciężko i zwalniają.

Baracz mimo upadku wydaje się mieć 
jeszcze więcej sił niż przeciwnicy i sa
dzi do przodu w niebywałym tempie. 
Dochodzi, ale zabrakło jeszcze trochę 
przestrzeni, aby wysunąć się na czoło.

Jest drugi.
Zatrzymaliśmy się dłużej na tej za

pomnianej już nieco historii występu 
Babireckiego na pardubickim torze, aby 
przypomnieć, że jeździec ten odnosił 
sukcesy, które nie mają jak dotąd so
bie równych w naszej powojennej hi
storii wyścigowej.

Potem nastąpi seria startów i sukce
sów na czworobokach, parcoursach i 
trasach WKKW. Rzućmy więc okiem 
na tabelkę wyników startów Babirec
kiego w konkursach o mistrzostwo Pol
ski. Sześć tytułów mistrzowskich, dwa I 
i dwa II wicemistrzowstwa zdobyte w 
ciągu 8 lat startów same mówią za sie
bie. A teraz tytuł mistrzowski na skalę 
europejską.

Wszystkie te osiągnięcia dowodzą 
wielkiej wszechstronności Mariana 
Babireckiego. Znany jest fakt, że nie 
ma dla niego konia, na którym by nie 
mógł uzyskać dobrego wyniku.

A iluż to jeźdźców zdobywa sławę na 
jednym tylko koniu i gdy ten się koń
czy, kończą się również sukcesy jego 
jeźdźca?

Rzućmy kilka nazw koni, na których 
Babirecki odnosił sukcesy: Expresja, 
Mitrydat, Don Hubertus (na nim zdobył 
tytuł mistrza Polski w skokach przez 
przeszkody), Dysproz, Solanka, Krokosz, 
Demagog, Lajkonik, Ukami, Isandra i 
inne. Ot choćby na takiej Isandrze po
jechał wspaniale w Pucharze Narodów 
w Akwizgranie w 1963 r. przerzucony 
na ten hipodrom z Monachium zaraz po 
starcie w mistrzostwach Europy 
WKKW. W tym czasie wygrał konkurs 
międzynarodowy na Botwidzie — koniu, 
którego również dosiadał na konkur
sach po raz pierwszy.

Ale Babirecki mówi przede wszyst
kim o Volcie. Dostał go w Poznaniu ja
ko konia już podjeżdżonego, na którym 
inni jeźdźcy próbowali szczęścia. Si
wek był jednak koniem z humorami. 
Fantazja ta została mu do dzisiaj, cze
go najlepszym dowodem jest fakt od
wrócenia się konia tyłem do sędziów 
na czworoboku w czasie mistrzostw 
Europy w Moskwie. Babirecki twierdzi, 
że kaprysy Volta pochodzą z okresu 
pierwszego zetknięcia się jego z siod
łem, kiedy to luzak musiał odnosić się 
do przyszłego mistrza niezbyt uprzej
mie. Ale z Babireckim dogadali się ja
koś i stanowią zgraną parę. Stary, 11- 
-letni Volt traktuje sport beztrosko. 
Lubi sobie pofiglować w terenie, a je
go fantazja na trasie moskiewskiego 
WKKW jest tego dowodem.

W 1959 r. ich pierwszy start w an
gielskiej miejscowości Harewood nie 
wypad! najlepiej. Zajęli ostatecznie 21 
miejsce. Koń był młody, niedoświad
czony, jeździec wymagający. Coś nie 
wychodziło im.

Przyszedł start olimpijski 1960 r. Na 
zgrupowaniu w Kwidzyniu Volt wyka
zywał dużą formę i potwierdził ją na 
trudnej trasie rzymskiej Olimpiady. 
Duża strata punktów w ujeżdżaniu po
zbawiła ich brązowego medalu. Musie- 
li się zadowolić 8 miejscem. Dobre, jak 
na pierwszy olimpijski występ, ale 
o wiele za niskie na możliwości Ba
bireckiego i Volta.

Młody koń odczuł poważnie wysiłek 
na Olimpiadzie. Zaczął wykazywać 
objawy wzmagającej się ślepoty. Pusz
czono go na trawę, zaprzestano pracy, 
ba — nawet pomyślano, czy nie poz
być się go na mięso. Cóż bowiem jest 
wart koń ślepy? Szczęśliwie się jed
nak stało, że nie podejmowano zbyt 
pochopnych decyzji. Lekarz wet. dr 
Krystof nie tracił nadziei. I miał rację.

Volt odpoczął dwa lata i niósł znów 
Babireckiego po trasach europejskiego 
WKKW w Monachium w 1963 r. Pols
ka ekipa odniosła wtedy duży sukces, 
zdobywając tytuł wicemistrza, ustępu
jąc jedynie Wielkiej Brytanii, a Ba
birecki na Volcie był 6.

Zainteresował się ekipą wukakawis- 
tów Polski Komitet Olimpijski. Obie
cano uczynienie wszystkiego, aby Pols
ka była reprezentowana w WKKW na 
Olimpiadzie w Tokio. Jeźdźcy zabrali 
się solidnie do roboty, a gdy przyszedł 
rok 1964 — rok Olimpiady, nadzieje 
spełzły na niczym. Za drogo! 30 tysię
cy dolarów! Któż mógł zapłacić tak 
wielką kwotę? Zostali w domu przygo
towani do olimpijskiego występu.

Ale nie tylko my nie pojechaliśmy do 
Tokio. Wiele ekip pozostało w domu. 
Próbą sił wśród najsilniejszych miały 
być mistrzostwa Europy w Moskwie 
w 1965 r. Brytyjczycy, Rosjanie, Niem
cy — wszyscy przygotowywali się do 
walki. Nie przyjechali do ZSRR Włosi, 
mistrzowie olimpijscy, trochę można 
powiedzieć z przypadku, ze szczęścia. 
Nie przyjechali, bo bali się tracić opinii 
zdobytej niespodziewanie w stolicy Ja
ponii. Zwyciężył najlepszy jeździec mi
strzostw — Marian Babirecki, a tylko 
pech pozbawił I miejsca ekipę polską.

Volt chyba nie pojedzie już do Mek
syku, ale w tym roku walczyć jeszcze 
będzie na mistrzostwach świata w Bur- 
ghley. A Marian? Marian będzie jeź
dził jeszcze długie lata. Startować bę
dzie we wszystkich trzech konkuren
cjach. W ujeżdżaniu i WKKW zastąpi 
Volta powoli Afront, a do zdobywania 
sukcesów w skokach będą Ceresan 
i Cedron. Zresztą o dobre konie już nie 
jest tak trudno. Rośnie więc zastęp no
wych talentów, wdrażają się w arkana 
jeździectwa nowi adepci, a wśród nich 
członkowie sekcji jeździeckiej war
szawskiej Legii szkolący się pod okiem 
trenera Babireckiego. Kto wie, czy kie
dyś Marian nie będzie również święcił 
sukcesów jako instruktor jeździectwa.

Marian Babirecki

Summary
The three-day event Champion of 

Europe is now 33 years old. A quali
fied engineer of wood technology he 
is now studying a second discipline — 
zootechnics.

Though very popular in equestrian 
circles in Poland, he is less well known 
to other sporting fans in our country, 
therefore, the author — journalist, ske
tches a pen potrait of this allround 
rider.

Babirecki started very successfully 
in 1956 at the famous pardubice steeple 
chase meeting. He almost won two ra
ces: the Wolga Prize and the „Velka 
Pardubicka”, gaining second place in 
both these races. Moreover he is cham
pion of Poland six times over in all 
three kinds of equestrian competition 
(dressage, jumping and three day 
event).

Konkurencja
Rok

SUKCESY BABIRECKIEGO NA MISTRZOSTWACH 
POLSKI

ujeżdżani e skoki WKKW

1958 3 —
1959 1 —
1960 1 —
1961 2 — 2
4962 1 — 1
1963 — — —
1964 1 — 1
1965 3 — —

M. Babirecki na Baraczu


