
To było dokładnie 14 października 1956 roku. Będący na co
dzień pracownikiem toru wyścigów konnych we Wrocławiu 23-
letni  jeździec  Marian  Babi-recki  (na  zdjęciu)  pojechał
w Wielkiej  Pardubickiej  i  w  tej  morderczej  gonitwie
z przeszkodami na dystansie 7 kilometrów zajął drugie miejsce
na koniu Baracz. Przegrał tylko o łeb z czeskim konkurentem,
a najprawdopodobniej wygrałby wyścig z łatwością, gdyby nie
to, że w pewnym momencie potknięcie Baracza na nierówności
terenu  spowodowało  upadek  jeźdźca  wraz  z  koniem.  Nie-
zrażony  tym  Marian  błyskawicznie  się  podniósł,  doścignął
uciekającą czołówkę, no i ostatecznie był o włos od wygranej.
Dzień wcześniej zajął również drugie miejsce w Pardubicach,
jadąc na krótszym o 3 kilometry dystansie o Nagrodę Wołgi.
Tamten  występ  stał  się  swojego  rodzaju  bojowym  chrztem
zawodnika,  który  miał  dziewięć  lat  później  zdobyć pierwszy
w historii  polskiego  jeździectwa  indywidualny  tytuł
mistrzowski.  Tak  jak  -  zdaniem  wytrawnych  historyków  -
pierwszy  medal  olimpijski  dla  Polski  wywalczył  w  1924
w Paryżu  jeździec  Adam  Królikiewicz,  zdobywając  brąz  na
Picadorze, tak pierwsze złoto wyszarpał dla nas Babirecki.

(Fot. „Konno po sławę”)

Zanim Janowi Kowalczykowi udało się bowiem zostać w 1980 mistrzem olimpijskim w skokach przez
przeszkody na igrzyskach w Moskwie, w tym samym mieście - nomen omen - Babircckicmu wręczono
koronę mistrza Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Ten historyczny sukces
wywindował  Mariana  do  dziesiątki  najlepszych  sportowców  Polski  w  Plebiscycie  „Przeglądu
Sportowego” 1965. Triumfatora z Moskwy wyprzedziło osiem znakomitości innych dyscyplin - Irena
Kirszenstein (l.a.), Ewa Kłobukowska (l.a.), Waldemar Baszanowski (ciężary), Andrzej Badeński (la.),
Jerzy  Pawłowski  (szermierka),  Norbert  Ozimek  (ciężary),  Jerzy  Kulej  (boks)  i  Jan  Wróblewski
(szybownictwo),  a  za  plecami  Babircckicgo  znalazł  się  najlepszy  naówczas  szybkobiegacz  polski,
bohater lekkoatletycznego Pucharu Europy Marian Dudziak.

Urodzony  w  1933  roku  w  Hniedawie  na  Tarnopolszczyźnie  przyszły  czempion  jeździectwa
zainteresował się  końmi jako uczeń liceum w Gnieźnie i  tam właśnie zaczął się ćwiczyć w jeździć
wierzchem, korzystając z rumaków Państwowego Stada Ogierów. Pierwszym nauczycielem jeździectwa
stał  się dla Babireckicgo dyrektor owego Stada -  Czesław Matławski.  Studiując potem na wydziale
technologii drewna Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, zyskał Marian kolejnego mentora w osobie
przedwojennego kawalerzysty Jarosława Suchorskiego, uczestnika kampanii wrześniowej 1939, który
wcześniej startował w konkursach skoków i w WKKW zwanym wtedy zgodnie z tradycją „militari”.

Pamiętam, że jako młody czytelnik „Przeglądu Sportowego” z nazwiskiem „Babirecki” stykałem się
nieustannie za sprawą piszącego bardzo ciekawie o jeździectwie Witolda Domańskiego seniora (jego syn
został potem pierwszym szefem polskiego wydania Eurosportu). Zarówno występ w Pardubicach, jak
i moskiewski  sukces  Mariana  pan  Witold  opisał  oczywiście  swoim  barwnym  stylem.  „Dlaczego
(Marian) rzucił dobrze płatną posadę w fabryce mebli w Swarzędzu pod Poznaniem, aby przejść na
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mienie  zarobki  na  Państwowych  Porach  wyścigów  Konnych  we  Wrocławiu?”  -  zapytywał  red.
Domański. Tę woltę młodego repatrianta z Kresów tłumaczyła, rzecz prosta, miłość do koni.

Na  mistrzostwach  Europy  w  Moskwie  zabrakło  wprawdzie  okrytych  olimpijską  chwałą  w  Tokio
jeźdźców włoskich, ale konkurencja była i tak hardzi silna. Nasza drużyna miała medalowe szanse, ale
Jan  Kowalczyk  na  Elbie  nic  ukończył  próby  terenowej  (crossu)  i  trzeba  było  zapomnieć  o  takim
sukcesie. Nie było to już takie ważne wobec indywidualnego zwycięstwa Babireckiego, który pojechał
na swoim ukochanym siwym wałachu Volcie. Już w 1960 roku wc Wrocławiu zdobył na jego grzbiecie
mistrzostwo Polski w ujeżdżeniu, a w 1962 i 1964 tytuł mistrza kraju w WKKW (w obydwu wypadkach
w Łobczic). Zaczęło się Marianowi niedobrze, bo po próbie ujeżdżenia zajmował dopiero czternaste
miejsce. Cross pojechał jednak wspaniale, obejmując prowadzenie w klasyfikacji i tę pozycje obronił
bezbłędną  jazdą  w  skokach  przez  przeszkody,  mając  zero  punktów  karnych.  I  pomyśleć  tylko,  że
niosący  go  do  zwycięstwa  niemłody  już  Volt  został  tylko  cudem  ocalony  dla  sportu.  Po  starcie
w igrzyskach olimpijskich 1960 w Rzymie, gdzie Babiacki zajął na nim 8. miejsce w WKKW, koń ten
nagłe oślepł. Na szczęście skuteczna terapia przywróciła mu wzrok, no i Volt odwdzięczył się za takie
potraktowanie z nawiązką. Potem przyszło Babireckiemu krzewić sztukę jeździecką na Kubie, gdzie
5 czerwca  1980 roku,  niestety,  zaginął  podczas  podwodnego polowania  z  kuszą  w wodach  Oceanu
Atlantyckiego.

Wspominam tę  ciekawą  postać  sportu  polskiego,  polecając  jednocześnie  uwadze  czytelników dwie
cenne inicjatywy dawnego mistrza WKKW i spadochroniarza Artura Bobera, znakomicie przybliżające
od  strony  historycznej  generalny  temat  „koń  a  sprawa  polska”.  A chodzi  o  „Legendy  Polskiego
Jeździectwa” (www.plpj.pl) i Polską Cyfrową Bibliotekę Jeździectwa (www.pcbj.pl).
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