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Wstęp wydawcy

każdej dyscyplinie sportu o mistrzostwie zawodnika decyduje po-
V V wtarzalność osiąganych wyników. Od wielu lat nurtuje nas pytanie, 

czy w jeździectwie istnieją uniwersalne cechy, wspólne dla zawodników się
gających po najwyższe laury. Długo mierzyliśmy się z tematem, ostatecznie 
po licznych, nieraz burzliwych dyskusjach wyłonił się zarys książki.
Po podjęciu decyzji o powstaniu książki pozostało kilka kwestii do rozstrzy
gnięcia. Postanowiliśmy, żeby książka przybrała formę wywiadów z najlepszy
mi jeźdźcami w Polsce. Wtedy na naszej drodze pojawił się Piotr Dzięcio- 
łowski - dziennikarz, który na koncie ma już kilka książek o tematyce jeź
dzieckiej, a który zdecydował się podjąć wyzwanie. Następnie należało usta
lić klucz, według którego zostaną wyłonieni bohaterowie wywiadów. Osta
tecznie w książce znalazły się wywiady z Mistrzami Polski w kategorii senio
rów w pięciu dyscyplinach jeździeckich: ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, 
wkkw, powożenie i rajdy. Sportowcom ustawiliśmy poprzeczkę wysoko. Każ
dy z naszych rozmówców znalazł się na podium Mistrzostw Polski co naj
mniej trzy razy, co świadczy o braku przypadkowości. W ten sposób zebraliś
my 73 obecnych lub byłych zawodników.
Książka podzielona jest na pięć części odpowiadających dyscyplinom jeź
dzieckim. Niektórzy zawodnicy, odnosili sukcesy w dwóch, a nawet trzech 
dyscyplinach. O przyporządkowaniu sportowca do określonej dyscypliny
- co czasem jest zaskakujące - w pierwszej kolejności decydowała liczba zdo
bytych medali w danej dyscyplinie. Przy równej liczbie medali w dwóch lub 

trzech dyscyplinach decydował zdobyty medal (lub medale) z cenniejszego 
kruszcu. Umieściliśmy również udział i zajęte miejsca w Igrzyskach Olimpij
skich, w Mistrzostwach Świata lub Europy. Nie mogliśmy pominąć roli koni

- współtwórców każdego sukcesu. Na końcu wywiadu znajduje się tabela 
z pochodzeniem każdego konia, biorącego udział w Mistrzostwach Polski.
Cztery osoby, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy nic spełniają usta
lonych przez nas kryteriów. Doszliśmy do wniosku, że mimo to nie może ich 



zabraknąć w książce. Wanda Wąsowska - „pierwsza dama polskiego ujeżdże
nia”; Aleksandra Lusina - pierwsza kobieta, która zdobyła już dwukrotnie 
tytuł Mistrzyni Polski w skokach przez przeszkody; Jerzy Sas-Jaworski - ho
dowca, dyrektor Stadniny Koni Kozienice, który przez kilkadziesiąt lat starał 
się utrzymać jak najwyższy poziom hodowli polskich folblutów; Aleksander 
Jarmuła - entuzjastyczny propagator stylu jazdy konnej western. Zdobywca 
ponad 40 medali w zawodach western w kraju i zagranicą.
Z pięcioma osobami nie udało się przeprowadzić wywiadu - z trzech powo
dów: brak kontaktu z daną osobą, zbyt późne zdobycie przez sportowca trze
ciego medalu, w stosunku do zaawansowania prac nad książką lub odmowa 
udziału w „tym projekcie”. Umieściliśmy ich wyniki sportowe na końcu roz
działu - dyscypliny, którą reprezentują.
Książka ilustrowana jest rysunkami Bogdana Lustyka. Serdecznie dziękuje
my za przyjęcie zaproszenia do tego dość osobistego przedsięwzięcia.
Życzymy ciekawej lektury oraz zachęcamy do kolekcjonowania autografów 
mistrzów - co zapewne podniesie wartość emocjonalną książki.

Katarzyna i Wacław 
Pruchniewicz



Od autora*

i, którzy znają mnie choćby z publikacji w miesięczniku „Koń Polski”, 
\^>będą zapewne zdziwieni, że podjąłem się napisania książki o sporcie 
jeździeckim, którego nic jestem entuzjastą, bardziej chyba nawet przeciwni
kiem. Wyznaję bowiem filozofię wybitnego kompozytora, koniarza z zamiło
wania, Krzesimira Dębskiego, który mówi: „ jak koń chce w prawo, to idzie
my w prawo, jak w lewo, to w lewo; no chyba że trzeba wracać do stajni, 
wtedy zwierzę musi się podporządkować”.
W pierwszej chwili więc, kiedy dostałem propozycję przystąpienia do pracy 
nad niniejszym tomem, odmówiłem; kiedy jednak okazało się, że Wydawca 
oczekuje zbioru tekstów, których treścią ma być nie tylko jeździectwo w ka
tegoriach sportowych, ale relacje ludzi i koni, anegdoty, historie także z pry
watnego życia, pomysł bardzo mnie zainteresował. Cóż bowiem wiemy 
o zawodnikach, których dokonania śledzimy? Znamy ich porażki, sukcesy, 
liczbę medali, tytułów, rekordów... O nich samych jednak wiedzę mamy naj
częściej znikomą. Tymczasem są to ludzie arcycickawi, z życiorysami, które 
porwałyby niejednego scenarzystę.
Żałuję więc, że choć z przyczyn obiektywnych, ale nie udało mi się zaprezen
tować wszystkich bohaterów, którzy znaleźli się na liście Wydawcy.
Rozpoczynając jakieś dwa i pół roku temu pracę nad książką, nie przypusz
czałem, że gromadząc materiał..., znajdę się przejazdem w Zołędnicy, gdzie 
22 lata temu, w nieistniejącej już dziś Stadninie, urodziła się moja klacz; nie 
spodziewałem się też, że kilkanaście minut później w rozmowie z Janem 
Lipczyńskim dowiem się, iż najprawdopodobniej to ON przyjmował ją na 
świat. Miło też mi było słyszeć, że na Herbatniku, ojcu mojej Bajki, jeździł 
m.in. Józef Zagor. Z kolei dziadka Bajki - Surmacza - doskonale znał Jerzy 
Sas-Jaworski.
W paszporcie klaczy wyczytałem, że Surmacz to mój rocznik. On jednak, 
ledwie stanął na czterech kopytach, już galopował, ja dopiero w wieku 45 lat 
i do tego nie na własnych nogach. Konie fascynowały mnie od dziecka - do



wodem na to jest m.in. zachowany list mojego ojca do jego matki, w którym 
odnotowuje, że jako pięciolatek prosiłem, by sprzedał samochód i kupił mi 
wierzchowca. NIE KUPIŁ! Dobrze, że wcześniej wytargowałem przynaj
mniej takiego na biegunach.
Zainteresowanie końmi długo jednak nie szło w parze z wiedzą hipiczną, 
udało mi się nawet skompromitować w oczach jednego ze słynnych zawod
ników, dziś trenerów... Ku - mam nadzieję - uciesze czytelnika historię tę na 
zakończenie przytoczę:
Znany dziennikarz sportowy, Janusz Pac zabrał mnie na Legię, na Mistrzo
stwa Polski w Skokach przez Przeszkody (IX 1981) i poprosił ażebym na po
trzeby gazety sportretował: Janusza Bobika, Wiesława Hartmana i Huberta 
Szaszkicwicza. Zacząłem od ostatniego z tej listy:

Bardzo pana przepraszam, chciałem panu zrobić zdjęcie do rubryki, 
w której przedstawiamy sportowców różnych dyscyplin; byli już koszykarze, 
piłkarze, kajakarze, teraz mają być dżokeje.
-To idź pan na Służewiec! - odrzekł zirytowany Hubert Szaszkiewicz - ale 
zdjęcie - na moje szczęście - dał sobie zrobić...”

Piotr Dzięciołowski

“Piotr Dzięciołowski pochodzi ze znanej warszawskiej rodziny dziennikarzy. Pisze i fotografuje, 
jest autorem książek: Koń to jest ktoś, Historie przedmiotami pisane, Koń mi robił za kołyskę. 
Zdjęcia prezentował na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych (także międzynarodowych) 
oraz indywidualnych. Tematyka tych ostatnich związana była z końmi, dla których po czter
dziestce zmienił całe swoje życie. Dziś czuje się koniarzem, ale z satysfakcją podkreśla: „konia- 
rzem-amatorem”, dzięki czemu nie musi od wierzchowców żądać, a jedynie prosić je o przy
chylność i wyrozumiałość.
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Anna Bienias

Nefryt pokazał jej 
inny świat

Ale Świnia! A jak to dzik, w dodatku dziki? Strach wysiąść z samochodu.

- Dudek nic nic zrobi, tylko tak groźnie wygląda - uspokaja Anna Bienias - gospodyni 
Klubu Sportowego „Celbant”. -To krzyżówka wietnamki z naszym rodzimym świntuchem, 
nie wadzi nikomu, łagodna jak Mućka.
_ 7

- Mućka to moja przesympatyczna dżersejka, dajc znakomite mleko i... gustuje w mieczy
kach, właśnie ogołociła kolejny klomb.

Krowa, Świnia... są jeszcze trzy psy: Hera, kimon i Gufi, cztery bezimienne koty oraz, a wła
ściwie przede wszystkim, wałach Pasco, od dwóch lat podstawowy koń sportowy Anny. To na 



nim zdobyła w 2007 r. Puchar Polski. Pasea dosiada dopiero od dwóch lat 
i skutecznie „przerabia” go ze skoczka na ujeżdżcniowca. Konia trenuje sama, 
siebie zresztą też. Jest sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Nie potrzebuje nawet 
kierowcy. Ciężarówkę - koniowóz prowadzi jak zawodowiec. Żadna trasa jej 
niestraszna. Do Austrii miała prawie tysiąc kilometrów w jedną stronę. Z przy
czepą pojechała jeszcze dalej, aż do Amsterdamu. Szmat drogi - zmęczyła się, 
no pewnie, każdy by się zmachał - ale ona uwielbia prowadzić. Mało tego, jak 
trzeba to i w silniku pogrzebie.
Zamiłowanie do motoryzacji ma od dziecka. W jej koszu z zabawkami pra
wie nie było lalek, pod dostatkiem za to aut i auteczek. Zainteresowania 
odziedziczyła po ojcu - Witoldzie — mechaniku samochodowym. Nie odstę
powała go na krok, zadawała setki pytań z pogranicza techniki, przyglądała 
się dokonywanym przez niego naprawom. Wiedzę chłonęła w mig. Było jak 
znalazł, gdy jako kilkunastoletnia dziewczyna podróżowała motorynką z ro
dzinnego Sulejówka do stajni w Starej Miłosnej. Ilekroć pojazd odmawiał 
posłuszeństwa, potrafiła poradzić sobie z każdą awarią.
O ile jednak motoryzacyjne szlify zdobywała niemal od kołyski, o tyle umie
jętności hipiczne zaczęła opanowywać dopiero, gdy skończyła jedenaście lat. 
Młodszych wtedy nie przyjmowano do szkółek jeździeckich. Czekała więc na 
„graniczne” urodziny, jak na wybawienie. Liczyła miesiące, tygodnie, dni.
Kiedy Anna Bienias zaczynała swoją hipiczną przygodę — mniej więcej ćwierć 
wieku temu, ośrodków jcździcckicli było jak na lekarstwo. W Warszawie tyl
ko Legia, co nie chciała dziewczyn, a wokół stolicy zaledwie kilka stajni. Dziś 
nieporównywalnie łatwiej wejść w świat koni.

Ale dziś w dużej mierze jeździectwem rządzą zamożni rodzice, liczy się kasa, 
kasa, kasa! - mówi Bienias. Do tego jakże często mamusie i tatusiowie 
uszczęśliwiają swoje pociechy na siłę, zaspokajają własne niespełnione ma
rzenia, pogrzebane ambicje. Niestety przy okazji wtrącają się w przebieg za
jęć, wiedzą lepiej od instruktora, co należy, a czego nie należy, histeryzują, 
drżą, by synek czy córka nic zrobili sobie krzywdy. Kiedy ja stawiałam pierw
sze kroki w Starej Miłosnej, rodzicom nawet nie wolno było przyglądać się 
zajęciom. Na każdej lekcji spadaliśmy po kilka razy i nikt z tego powodu nie 
panikował. Przeciwnie, oswajaliśmy się z różnymi sytuacjami, a te eliminowa
ły w nas strach... Bo kto się boi, daleko nic zajedzie!

Anna akurat nigdy nie czuła lęku przed końmi ani z ziemi, ani z siodła. Starała 
się bywać z nimi tak często, jak to możliwe. Kiedyś w wolnej chw ili weszła do 
boksu Ciosa - wierzchowca generała Wojciecha Jaruzelskiego. Ogier ponoć wy
jątkowo niesympatyczny, dał się jej we znaki, gdy tylko zaczęła go czyścić. Zła
pał dziewczynę zębami za pośladek, podniósł do góry, chwilę pomachał i puścił.



UJEŻDŻENIE

Nazajutrz musiałam wyspowiadać się moim trenerom - Annie i Piotrowi Pia
seckim, powiedzieć im dlaczego na jakiś czas muszę zrezygnować z jazd. Jej
ku, jak się wstydziłam..

Dziś amazonka ma przynajmniej, co wspominać. W końcu, ilu jeźdźców 
może się pochwalić śladami generalskiego konia na własnej pupie!
Kontuzja na szczęście w miarę szybko dała się zaleczyć i Anna wróciła do 
zajęć. Trenowała wówczas wkkw. Konkurencję tę — i to wcale nie z własnej 
woli - zmieniła dopiero, gdy w Starej Miłosnej nastała Wanda Wąsowska. 
Piasecka oddała nowej trenerce część swoich zawodników.

Zachwycona nie byłam, wydawało mi się, iż to właśnie z wkkw jest mi po 
drodze, ale że moje marudzenie na nic by się zdało, zaakceptowałam decyzję. 
Im jednak głębiej wchodziłam w ujeżdżenie, tym bardziej mi się podobało. 
Zmiany w każdym razie nie żałuję.

Gdyby nie owa zmiana nie wystartowałaby m.in. w Mistrzostwach Świata 
w 1998 r. To wtedy przekonała się do czego zdolny jest koń...

Jakiś miesiąc wcześniej, w przede dniu innych międzynarodowych zawodów 
w Belgii, mój Celbant nabawił się kontuzji. Spłoszony strzelił z zadu, zaha
czając kopytem o żelazne ogrodzenie. Na nodze pękła skóra, trzeba było 
szyć... I po zawodach. Rana goiła się jednak na tyle szybko, że na Mistrzostwa 
Świata mogliśmy już jechać bez najmniejszych obaw. Celbant był w znakomi
tej formie, rewelacyjnie chodził w czworoboku, zajęliśmy 23 miejsce. Nasz 
największy sukces! Niestety, zamiast cieszyć się z wyniku, zaczęłam martwić 
się zdrowiem konia. Był jakiś nieswój, na nodze w miejscu niedawnego szycia 
pojawiła się narośl, nie miałam pojęcia, co się dzieje. Na wszelki wypadek 
zrobiliśmy prześwietlenie - wykazało, że Celbant strzelając z zadu, nie tylko 
rozciął sobie głęboko nogę, ale pogruchotał kość rysikową. Musiało go to 
przecież boleć, a on nic - czyżby czuł, że czeka go wielki start?

Na szczęście kość zrosła się i Celbant znów jest zdrów jak koń, choć Anna 
sportowo już go nie dosiada. Podkreśla jednak, że to niezwykły wierzchowiec, 
chyba jedyny taki twardziel spośród wszystkich, na których jeździła. Aż miło 
o nim mówić w przeciwieństwie na przykład do Pacyfika Wandy Wąsowskiej, 
którego najchętniej wymazałaby z pamięci...

Wyjątkowy okaz, nikomu takiego nie życzę. Trzeba było go błagać, by się ru
szył, chyba że coś sobie ubzdurał, a wtedy robił świecę, opadał, walił z zadu 
i szedł jak burza — nauczył mnie mocno siedzieć w siodle - tyle miałam z tej 
znajomości. Kiedyś wykręcił mi numer na zawodach, stając dęba w drodze na 
ujeżdżalnię. Nie spadlam, za to cylinder wylądował na drzewie. Gdy próbo
wałam go ściągnąć zniecierpliwiony spiker kolejny raz anonsował mój start. 
Byłam ugotowana. Dotarłam na czworobok w ostatniej chwili, ale Pacyfika

16 



nie dałam rady spacyfikować. Zajęliśmy ostatnią lokatę. Tego dnia miał widać 
zawody w nosie, nazajutrz, w innym konkursie, przeciwnie - zdobyliśmy złoty 
medal...

Jak różne są konie, jak inaczej reagują w tych samych sytuacjach Anna prze
konywała się wielokrotnie, choćby w trakcie lotu do San Paulo. Wraz z nią 
leciała także zawodniczka holenderska. Jej koń sprawiał wrażenie najspokoj
niejszego, nikomu nawet nie przyszło do głowy, że przeżywa katusze. Zare
agował dopiero w San Paulo. Przestał jeść, pić, karmiono go kroplówkami, 
by nie padł. Z kolei Taran, wierzchowiec Anny Bienias, od razu pokazał, co 
myśli o podróżach samolotem. Zaczął wariować już w chwili, gdy wwozili go 
windą na pokład.

To był horror. Strzelając z zadu, mógł zrobić dziurę w poszyciu samolotu. 
Odetchnęłam z ulgą, gdy po starcie trochę się uspokoił, niestety czekało nas 
jeszcze międzylądowanie w Rio de Janeiro. Kiedy samolot zaczął schodzić, 
Taran znowu wpadł w szał. Towarzyszący nam lekarz weterynarii, jak na złość, 
miał przy sobie jedynie pastę uspokajającą - to zbyt słaby środek dla aż tak 
zestresowanego zwierzęcia.

Może, gdyby Anna miała już za sobą doświadczenia z Nefrytem, dałaby 
radę uspokoić rozhisteryzowanego konia nawet bez specjalnych farmaceu
tyków.

Nefryt był najtrudniejszym stworzeniem, z jakim kiedykolwiek obcowałam. 
Nienawidził mężczyzn, weterynarzy, za żadne skarby nie chciał wchodzić do 
przyczepy, bałam się go dosiadać. Potrafił w ułamku sekundy przemienić się 
w dzikiego mustanga, agresywnego i nadzwyczaj niebezpiecznego. Chwila
mi sprawiał wrażenie chorego na wściekliznę. Strach było podejść. A ja nie 
tylko musiałam się do niego zbliżać, to na dodatek startować na nim w za
wodach. Obłęd!!! Wydawało mi się, że mając dwudziestoletni staż jeź
dziecki, wiem o koniach wszystko - obcując z Nefrytem, zrozumiałam, że 
nie wiem nic. Zwróciłam się wtedy o pomoc do wybitnej trenerki, Haliny 
Gronowskiej, która niczym zaklinacz dociera do wierzchowców o wyjątkowo 
skomplikowanej psychice. Porozumiewa się z nimi w oparciu o własną me
todę podpartą nauką Monty Robertsa i Pata Parelliego. To ona podpowie
działa mi, jak przekonać do siebie Nefryta, nauczyła mnie języka ciała, dzię
ki niej zaczęłam rozumieć, co on mówi do mnie, z kolei on rozumiał - co ja 
przekazuje jemu. Z czasem wystarczyła wymiana spojrzeń, by wiedzieć, 
czego od siebie chcemy. Spotkanie z Nefrytem było przełomowym momen
tem w moim jeździeckim życiu. Sprowokował mnie, bym w ogóle inaczej 
zaczęła patrzeć na konie, analizowała ich psychikę, doszukiwała się logiki 
w pozornie nielogicznych zachowaniach. Dziś wiem na pewno, że niemoż



ność dogadania się z końmi leży przede wszystkim w nas. Jeśli nic potrafimy 
uporać się sami ze sobą, nic oczekujmy, że uda nam się porozumieć ze zwie
rzętami, zwłaszcza tak wrażliwymi.

Nefryt pozwolił Annie przekroczyć pewien próg wtajemniczenia w koński 
świat. Zastanawiające jednak, co ją tak do tego świata ciągnęło. W rodzin
nym domu nikt nie wykazywał zainteresowań jeździectwem, a mała Ania też 
raczej myślala o archeologii, jak dziś jej dziewięcioletni synek Jaś, a nic 
o piafach czy pasażach. A może to duch Kasztanki Marszałka Piłsudskiego 
unoszący się nad Sulejówkiem, w którym dziewczyna wiele lat mieszkała, 
sprawił, że do koni zrobiło się jej tak blisko.

Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

rok miejsce nazwa konia

1991 III Celbant

1992 I Celbant

1993 II Celbant

1994 I Celbant

1995 I Celbant

1996 I Celbant

1997 I Celbant

1998 I Celbant

1999 I Celbant

Pochodzenie Konia

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Celbant wlkp. 1984 gn- Akropol wlkp. Cepiga wlkp./
Kosmos p.t/w SK Rzeczna
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Marian Kowalczyk

Chcieć, nie udawać, 
że się chce

Tę mosiężną figurkę ułana osadzoną na marmurowym cokole pokazuje wszystkim ze 
szczególną satysfakcją. Nie, nie z racji jej walorów wizualnych, choć te są ewidentne 
i nawet nic dlatego, że zdobył ją na zawodach potęgi skoku we Wrocławiu w 1957 r. wygry

wając zacięty bój z Władysławem Byjgewskim i Jerzym Grabowskim. Nagród, którymi Ma
rian Kowalczyk może się pochwalić ma przecież dziesiątki, w tym znacznie cenniejsze, 
wywalczone poza granicami Polski. Żadna jednak nie jest tak wyjątkowa - stała w jego 
pokoju obok innych dwanaście łat, a on nawet nie podejrzewał, jaką kryje tajemnicę. Wy
szła na jaw przypadkiem, choć... może to wcale nic przypadek, może tak właśnie miało być. 
Oto pewnego dnia od cokołu figurki odpadła złotawa tabliczka z wygrawerowaną dedyka



cją. Kiedy ją podnosił, odruchowo zerknął na rewers: „Międzynarodowe za
wody konne; II nagroda honorowa Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego; 
Warszawa, czerwiec 1929 r.”. Czytał ten napis wielokrotnie, nie mógł uwie
rzyć. Wreszcie i dla niego stało się jasnym, iż ktoś już tę samą nagrodę 
niegdyś otrzymał. Nietrudno było ustalić, że ten „ktoś” to sam ppłk Karol 
Rómmel.
Słynny kawalerzysta ofiarował statuetkę Polskiemu Związkowi Jeździeckie
mu. W powojennej Polsce któryś z działaczy uznał jednak, że laur imienia 
Marszałka nie jest godzien zdobić... socjalistycznych wnętrz. Tabliczkę więc 
zdemontowano, a na jej odwrocie wygrawerowano nową treść i co okazało się 
z czasem, przytwierdzono ją do cokołu byle jak.
Niezwykłe w tym wszystkim jest także to, że Kowalczyk został właścicielem 
figurki należącej wcześniej do... jego nauczyciela*.  To właśnie pod kierun
kiem pułkownika zdobywał w Sierakowie uprawnienia instruktora jazdy kon
nej. „Patrz, jak on trzyma wodze, jak siedzi w siodle, jak konia prowadzi” 
- zwracał Rómmel uwagę innym jeźdźcom, wskazując swojego „prymusa”. 
Nieprzeciętne zdolności Mariana Kowalczyka zauważali także inni wybitni 
trenerzy, choćby mjr Jan Mossakowski. To właśnie on kazał swojemu zawod
nikowi objeżdżać najtrudniejsze konie w ośrodku „Wola” w Poznaniu 
(z „Wolą” Kowalczyk związał się na kilkadziesiąt lat).
Kowalczyk nigdy nie narzekał na te „zlecenia”, bo od zawsze lubił wierz
chowce z charakterem. Szczególnie „ciepło” wspomina ogiera Zbójnika ze 
stadniny w Janowie Podlaskim, którego aż trzech ludzi musiało siodłać, by 
jeden mógł go dosiąść. Bezpośredni kontakt ze Zbójnikiem miał dopiero 
w 1944 r. na terenie Niemiec, dokąd okupant przeniósł całą stadninę - konie 
i część pracowników.

Któregoś dnia - wspomina Kowalczyk - zawołał mnie szwabski wachmistrz 
i rozkazał: Idź, weź mi Zbójnik! - On mnie zabije! - odpowiedziałem. A to 
nie szkodzi - odrzekł Niemiec. Nie miałem więc wyboru, wyprowadziłem ko
nia na korytarz, zacząłem ostrożnie siodłać i delikatnie podpiąłem popręg. 
W tym momencie wachmistrz pojawił się obok mnie i nim cokolwiek zdąży
łem powiedzieć, wykoncypował: co cholera, nie chce iść? I uderzył go z całej 
siły batem, aż zwierzę się położyło. Krzyknąłem, żeby go nic bił; na szczęście 
posłuchał i zostawił nas samych. Zbójnik podniósł się, podciągnąłem wtedy 
popręg o jeszcze jedną dziurkę i wyczekałem aż sam ruszy, potem o kolejną 
i po chwili byliśmy już poza stajnią. Koledzy wrzucili mnie na siodło... i krok 
po kroku... dzień po dniu zaczęliśmy się dogadywać. Jak widać, można...
- byle spokojnie i nie używając siły! Moja rada: chcieć - nie udawać, że się 
chce - rozszyfrować zwierzę, docierać do jego psychiki i dobrze mu życzyć.
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(.'/EZDZE1
Ono odwzajemnia zaufanie i akceptuje przychylnego mu człowieka. Oczywiś
cie, nim osiągnie się consensus trochę to na ogół trwa, czasem nawet dość 
długo, ale by... konie były syte i człowiek cały - nie wolno rezygnować. Coś 
o tym wiem, w końcu jestem z nimi od dawien dawna, od najmłodszych lat.

Jako mały chłopak w każdą niedzielę za zgodą fornali z janowskiego majątku 
odprowadzał z kolegami konie na nadbużańskie pastwiska. Dosiadali ich na 
oklep i galopowali po kilka kilometrów w obie strony.

W drodze powrotnej ostatni z nas miał najtrudniej, bo nie było już komu 
pomóc mu wsiąść. Musiał więc wyczekać moment, aż zwierzę zacznie skubać 
trawę, wdrapać się wtedy na jego szyję, po czym, gdy koń unosił głowę, zje
chać na grzbiet.

W prawdziwym siodle Kowalczyk miał okazję przejechać się po raz pierwszy 
dopiero w wieku trzynastu lat za sprawą swojego ojca, Aleksandra - ułana 
25 Pułku, przed II wojną światową pracownika janowskiego Stada Ogierów.

Wydawało mi się, źe siedzę na gigantycznej wieży, ale bardzo mi się to podo
bało - wspomina.

O systematycznej nauce jazdy konnej nie było jeszcze mowy, tę rozpoczął 
w czasie wojny, gdy podjął pracę w Stadzie w charakterze masztalerza - dzięki 
temu zresztą uniknął zsyłki na roboty do Niemiec. Za Nysą Łużycką znalazł 
się dopiero w 1944 r. po ewakuacji janowskiej stadniny. Konie i ludzi prze
transportowano koleją w okolice Drezna - do miasta przywędrowały w pa
miętnym lutym 1945 r. W pamiętnym, bo znalazły się tam akurat podczas 
największego w historii II wojny światowej nalotu alianckiego. Zwierzęta roz
pierzchły się po Dreźnie, o dziwo żadne nie ucierpiało, wszystkie udało się 
odnaleźć. Bez szwanku przeżył też bombardowanie dziewiętnastoletni Ma
rian Kowalczyk. Już tydzień później z innymi pracownikami Stadniny m.in. 
legendarnym Andrzejem Krzyształowiczem, jej wieloletnim powojennym dy
rektorem, wyruszyli z kilkudziesięcioma janowskimi ogierami w kierunku Tor- 
gau, skąd znowu koleją przemieścili się do Lubeki. Tam długimi miesiącami 
sprawowali nad końmi opiekę i organizowali dla nich transport do Polski dro
gą morską. Sam Kowalczyk wrócił do rodzinnego Janowa w 1946 r. Nie zagrzał 
tam jednak długo miejsca. Wraz z bratem i ojcem przeniósł się do Stada 
Ogierów w Łobzie, w którym rozpoczął swoją sportową karierę.

Aleksander Chajęcki uczył mnie skakać, a Wojciech Zbanyszek trenował ze 
mną ujeżdżenie.

Na wyniki nie trzeba było długo czekać; w 1956 r. zdobył wicemistrzostwo 
Polski w skokach przez przeszkody. W następnym - już pod palcatem majora 
Mossakowskiego - mistrzostwo. Z kolei na zawodach w Bukareszcie, na dwa
dzieścia dwa punktowane miejsca polskiej ekipy sam zdobył dwanaście.
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U/EZDZENIE
Czołowe lokaty zajmował regularnie, ale pytany o ten najważniejszy laur, 
odpowiada bez wahania: N1CEA 1958! Odbywały się tam międzynarodowe 
zawody z udziałem: Chilijczyków, Belgów, Włochów, Turków, Francuzów, 
Hiszpanów i Szwajcarów. Kowalczyk startował na kilku koniach, na Bagalpu- 
rze pokonał mistrza świata, olimpijczyka Raimondo d’Inzeo, odniósł zwycię
stwo w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów o nagrodę księżnej 
Aosty, powtarzając tym samym przedwojenny sukces Adama Królikiewicza 
z 1925 r.

Wygrałem też z samym sobą. Jechałem kontuzjowany, miałem naderwany 
mięsień nad kolanem i to od wewnętrznej strony nogi, a więc przylegającej do 
siodła. Ból straszny, najtrudniej było pokonywać rowy, ale wytrwałem.

Wygrana w Nicei była pierwszym po wojnie wielkim sukcesem polskiego 
jeźdźca w Zachodniej Europie. Znawcy, czy jak dziś byśmy powiedzieli, eks
perci, dawali mu ogromne szanse na olimpijski laur w Rzymie (1960). Nie
stety złamana ręka dosłownie na chwilę przed igrzyskami wykluczyła go 
z drużyny. Dwadzieścia lat później odbił sobie tę stratę - ekipa, którą przy
gotował na moskiewską Olimpiadę wywalczyła: srebro, a Jan Kowalczyk zło
to. (Zbieżność nazwisk trenera i zawodnika przypadkowa). „Srebrni”: Janusz 
Bobik, Wiesław Hartman, Marian Kozicki oraz Jan Kowalczyk wielokrotnie 
podkreślali, że nikt nic potrafił tak dobierać koni jeźdźcom, jak Marian Ko
walczyk. Dosiadał po kolei wszystkich i, mając nieprawdopodobnego nosa, 
w jednej chwili orientował się, który zawodnik, z którym wierzchowcem będą 
stanowili optymalny team. I stanowili!

Ale nie każdy z moich podopiecznych ma o mnie dobre zdanie - mówi 
z przekąsem wybitny trener. - Krzysiek Ferenstein do dziś nie może mi zapo
mnieć, że go wykluczyłem z kadry olimpijskiej. Obaj dobrze wiemy za co, ale 
on rozpowiada bajki, że stał się kozłem ofiarnym. Spuśćmy na to zasłonę mil
czenia. Nic, ani nikt czasu nie cofnie...

Umiejętności trenerskie Kowalczyka doceniano poza krajem, stąd jego angaż 
do znanej niemieckiej szkoły jeździeckiej Onkel Toms Hutte w Berlinie. 
W latach 1972-1976 i 1980- 984 był jednym z pięciu szkoleniowców repre
zentantów RFN. Z niemieckimi kolegami - trenerami poza codzienną pracą 
urządzał rozmaite pokazy jeździeckie, także rozrywkowe. Wymyślił np. me
cze wierzchem w piłkę nożną; piłka miała średnicę stu dziesięciu centyme
trów, a drużyny składały się z czterech zawodników. Wcielił się też Kowalczyk 
w kowboja, który konno wjeżdżał do Saloonu - prawic jak Wieniawa Długo
szowski do Adrii - i po ciemku strzelał do talerzy. Goście podziwiali jego 
celność, nie mich pojęcia, że strzelał ślepymi nabojami, a niewidoczny asy
stent walił w talerze młotkiem.



Taka odskocznia bardzo mi odpowiadała, człowiek odrywał się od codzienności, 
kłopotów i obowiązków. Jasne, że rolę kowboja traktowałem z przymrużeniem 
oka. Zawsze przecież najważniejszy był dla mnie sport i to ten przez duże „S”, 
na najwyższym poziomie. Pewnie, nie zawsze wszystko szło tak, jakbym chciał. 
Kilka przygotowanych przeze mnie koni zwyczajnie mi zabrano i przekazano 
innym zawodnikom, choćby Farysa, którego własnoręcznie wyleczyłem z poważ
nej kontuzji, tygodniami spacerując z nim po wodzie. Wkrótce potem wygraliś
my międzynarodowe zawody na Woli w skokach, a w konkursie potęgi zajęliśmy 
drugie miejsce. Przed Igrzyskami w Meksyku przyszło nam się rozstać...

W tym czasie Marian Kowalczyk odkrył znakomitego ogiera imieniem Sekt. 
Trenował z nim nie tylko skoki, ale także ujeżdżenie, w którym dosłownie 
zakochał się podczas jednych z zawodów w Akwizgranie. Z Sektem pięcio
krotnie i to z rzędu, zdobywał w tej dyscyplinie mistrzostwo Polski. Marzył, 
by w Aachen (1968) wystartować w obu konkurencjach.

Eryk Brabec z PZJ powiedział mi, że to nie wypada, że nikt nie walczy w tych 
samych zawodach w ujeżdżeniu i skokach, oczywiście poza wukakawistami, 
ale to przecież zupełnie coś innego. Odrzekłem: bo tam jeżdżą same pierdoły! 
Brabec zaproponował mi wtedy, że jeśli zrezygnuję z Aachen, wyśle mnie 
z Sektem na roczne szkolenie do Szwajcarii. Zgodziłem się, a z wyjazdu... nic 
nic wy szło, bo ponoć zabrakło dewiz.

Nigdy się nie dowiemy, jakie korzyści odniósłby z tego szkolenia Marian Ko
walczyk, jak zostałby oceniony przez szwajcarskich trenerów. Możemy tylko 
przypuszczać, że wystawiono by mu tam nie gorszą cenzurkę niż tę, którą 
wcześniej, po miesięcznym kursie skreślił płk Andrei Georghe z Rumuńskiej 
Federacji Jeździeckiej: „jeździec z wielką miłością i namiętnością do sportu 
konnego. Ma wiele wyczucia jazdy konnej, dar obserwacji i reaguje umiarko
wanie w chwili odpowiedniej. Jego temperament i charakter, jak również 
jego osobisty geniusz, pomogą mu dojść do mistrzostwa sportowego”. 
Pomogły!!!
* Rómmel nigdy nie dowiedział się o niezwykłym odkryciu, zmarł dwa lata wcześniej (7.05.1967).

Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

rok miejsce nazwa konia

1960 II Mitrydat

1966 1 Sekt

1967 I Sekt

1968 1 Sekt

1969 I Sekt

1970 1 Sekt

1971 II Sekt



Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

•

rok

1956

1957

1958

1960

1961

1963

miejsce

II-III

I

II

III

III

III

nazwa konia

Donat

Pregor

Pregor

Pregor 

Mitrydat 

Demagog II

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Demagog 11 x wlkp. 1950 gn- Topaz x trk. Falaise x holszt./
Lotharno SK Posadowo

Donat xo m 1950 gn- Amur I xo Aldona xo/Trcmo SK Nieświastów

Mitrydat xo wlkp. 1951 gn- Topaz x trk. Mitra xo/SzaIas xo SK Posadowo

Pregor x wlkp. 1951 sk. gn. Polarstern x trk. Peseta x wsclipr./NU SK Liski

Sekt x wlkp. 1960 siwa Rumian x Sekta brdbg./ 
Senator I brdbg. SK Posadowo



K atarzyna Milczarek

)osiad 
po tatusiu

Wtedy akurat była z rodzicami na placówce w Finlandii, ale właściwie miejsce nie ma 
znaczenia. To mogło zdarzyć się wszędzie. Oto ośmioletnia Kasia, nie pytając ni
kogo o zgodę, wdrapała się na źrebną klacz skubiącą trawę na pastwisku. Dosiadła jej i tak 

sobie dumna siedziała, podziwiając krajobraz z wysokości. Wtem koń czegoś się spłoszył 
i pognał galopem w kierunku stajni. Zrobiło się gorąco zwłaszcza właścicielom farmy, któ
rym ojciec dziewczynki, Jerzy Milczarek, zostawił córkę pod opieką. Ale zdarzył się cud. 
Kasia ani nic spadła, ani nawet nie zahaczyła głową o górną belkę wyjątkowo nisko osadzo
nej futryny. W ostatniej chwili, jakaś tajemna siła kazała jej przywrzeć plecami do grzbietu 
klaczy. Tak wylądowała w boksie. Skończyło się na strachu, zresztą chyba nie największym, 



skoro przygoda nie zablokowała jej dziecięcych marzeń o byciu z końmi 
zawsze i wszędzie.
Teraz ma około trzydziestu wierzchowców. Sześć młodych przygotowuje 
w swojej stajni, na dwóch, Rugby i Ekwadorze - nadziei olimpijskiej, odstu- 
kać! - trenuje ujeżdżenie pod Hamburgiem. Każdego tygodnia trzy, cztery 
dni spędza w Niemczech. Dojazd zajmuje jej kilka godzin w jedną stronę. 
Powie ktoś, mordęga. Cóż to jednak dla wytrwałej amazonki, która zdążyła 
zahartować się w podróżach do stajni jeszcze w wieku dziewczęcym. Od 
szesnastego roku życia przemierzała drogę z Woli w Warszawie, przez całe 
miasto, do Starej Miłosnej, gdzie zaczynała jako juniorka. W ciągu paru lat 
opuściła zaledwie kilka zajęć i to przed samą maturą.
Dziś za końmi pójdzie nawet na koniec świata, ale... wyłącznie za własnymi. 
Raczej nie ma mowy, by przyjęła na trening obcego, nawet najwspanialszego 
i najśliczniejszego wierzchowca, choć kocha wszystko, co piękne. Estetka 
z krwi i kości.

Po prostu nie ma ceny, która mogłaby mnie skusić. Nie potrafiłabym zresztą 
z takim sercem i zaangażowaniem pracować z nie swoimi. Ot, silnie rozwinię
te poczucie własności! Owszem, jeździec i jego koń razem, bardzo proszę. 
Niech to jednak w żadnym razie nie zabrzmi, jak ogłoszenie. Cierpię na per
manentny brak czasu. Dla siebie w ogóle go nic mam. Dom, dziecko, podró
że, treningi, zawody i... hodowla. Zajęłam się nią, by pozyskiwać wierzchowce 
do sportu. Rasa? Bezrasowce. Wiem, który gen za co odpowiada (śmiech). 
Jestem genetykiem - to zawsze był mój konik, choć... nie wierzchowiec.

Genetyka genetyką, ale do zwierząt trzeba mieć rękę. Jeśli ktoś doprowadza 
do Grand Prix dziesięć koni, to takiej informacji w CV tylko pozazdrościć.

To mój wielki sukces. W takich kategoriach to traktuję i nie będę udawać 
skromnej. W ogóle sprawia mi wielką satysfakcję, gdy zrobione przeze mnie 
konie osiągają mistrzowski poziom i się podobają. Właśnie Lecantos zdobył 
laury w Hiszpanii...

Na tym koniu jeździła cztery lata. Mówi o nim: „zmanierowany, frywolny, 
pobudliwy olewusek”. Jak chciał coś zrobić, to robił, jak nie chciał, trudno go 
było przekonać... Sporo pracy musiała włożyć, by dogadać się z takim charak
terkiem. Z czasem, ugrzecznionego, przywołanego do porządku, sprzedała 
zagranicę. To był jeden z kilku wierzchowców, po rozstaniu z którym pocie
kły jej łzy. Płakała m.in. po Bukiecie Róż, zwycięzcy wielu czempionatów. 
Z żalem rozstawała się z Rustanem, ale wtedy była przynajmniej pewna, że 
oddaje konia w znakomite ręce swojej trenerki, Wandy Wąsowskiej.

Rustana dosiadałam dwanaście lat. Wzięłam go jako sześciolatka, prowadzi
łam do osiemnastego roku życia, do narodzin mojego synka, Tomka. We trój-



kç (!) - byłam w piątym miesiącu - wystartowaliśmy w mistrzostwach Polski. 
W ogóle jeździłam do siódmego, a w pięć tygodni po rozwiązaniu wystąpiłam 
w mistrzostwach w hali i zdobyłam medal. Najzabawniejsze, że od porodu do 
zawodów trenowałam z Gotykiem, następcą Rustana, jedynie na lonży, bo 
przecież sama nie mogłam jeździć.
Najwięcej kłopotów sprawiał mi Abdul. Miałam wtedy jeszcze niewielkie do
świadczenie, a trafiłam na konia autystyka, zwichniętego psychicznie po wy
padku. Nie umiałam się z nim porozumieć, ale nauczyłam się w jego towarzy
stwie pokory. W sumie był zdolną bestią, chodził w konkursach rangi Grand 
Prix. Z kolei Wiwat to chyba najpiękniejszy okaz, z jakim kiedykolwiek praco
wałam. Kary, niczym z obrazka. Bardzo się do niego przywiązałam, taka przy
lepa, co by na ganek za mną wszedł, ale pechowiec, ciągle mu coś dolegało.

O wielkiej przyjaźni z wszystkimi końmi, które były, są i będą w życiu pani 
Katarzyny, oczywiście nie może być mowy. Zbyt ich wiele. Zawodniczka 
traktuje je przede wszystkim jak uczniów, siebie jak nauczycielkę. Najważ
niejsze, że wie, którego z nich jak edukować. Mówią nawet, że na pastwisku 
potrafi wypatrzyć tego jednego, jedynego wśród nawet kilkudziesięciu koni 
i powiedzieć: to ten, będą z niego ludzie!

To prawda, nie każdy to umie. Znam wielu znakomitych zawodników, którzy 
sami sobie nie wybiorą młodego konia, trzeba im wskazać. Skąd u mnie ta 
zdolność? Nie wiem, nie mam pojęcia. Może znowu kłania się genetyka. Tata 
przecież z zamiłowania koniarz, choć nie wypada powiedzieć, że tak do końca 
tylko amator. Przez lata był szefem działu koni w Centrali Handlu Zagranicz
nego „Animex”. Sam zresztą bardzo dobrze jeździł. Zawsze powtarzał, że ja 
i Karina, moja młodsza siostra, mamy tak wspaniały dosiad właśnie po nim. 
Oczywiście teorię tę akceptujemy z radością.

Dzięki ojcu dziewczyna miała wolny wstęp do wszystkich stadnin i stad 
w kraju, czuła się niczym córka prominenta. Najczęściej dosiadała koni 
w Racocie, Bogusławicach, Łącku, choć tam akurat musiała jeździć na 
ogierach.

Ogierusy jedne, wiedziały, że mało umiem. Albo mnie ponosiły albo od razu 
zrzucały - wspomina - Cóż ja z nimi miałam! - żartuje Katarzyna Milczarek.

Stado nie stado, specjalnego wyboru Kasia nie miała. 1 tak była w uprzywile
jowanej sytuacji, jak na owe socjalistyczne czasy. Chciała, co prawda do Legii 
na Kozielską, blisko domu, ale jej nie chcieli, bo... dziewczyna. Dziś, kiedy 
słyszą, jak daleko zaszła, jakie osiąga sukcesy, pewnie się czerwienią ze wsty
du. Przynajmniej powinni...



Medale w Mistrzostwach Polski w Uieżdżeniu

rok miejsce nazwa konia
1990 III Rustan
1991 II Rustan
1992 II Rustan
1993 I Rustan
1994 II Rustan
1999 III Veni Vidi Vici
2000 II Kres
2004 I Lecantos
2005 I Lecantos
2006 I Lecantos
2007 II Rugby
2008 II Rugby
2009 I Ekwador

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
Ekwador sp 2000 siwa Heraldik xx Enigma holsz./ Katarzyna

Corofino holsz. Milczarek
Kres wlkp. 1992 c. gn. Klan wlkp. Nipa wlkp./Polonez xx Adam Pietraś

Lecantos old. 1996 sk. gn. I rCvantos I 
holsz.

Nadira old./ 
Night and Day kwpn

Martin 
Brinkman

Rugby tur. 1997 sk. gn. Rubirando old. Danae tur./ 
Glistan brdbg. SK Bredmuhle

Rustan trk./wschpr. 1977 kaszt. Aretit p.t/w Rosa xx/Szczecin SK Nowa 
Wioska

Veni Vidi Vici łotewska 1989 gn- Faus Ferda/- Łotwa



Bogusław Misztal
»

Zycie bez koni 
przestaje mieć sens

Napisał tak dobrą pracę magisterską, że władze Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie 
zaproponowały mu asystenturę. Przyjął bez wahania, w końcu to nie byle jakie wyróż
nienie otrzymać etat nie po prośbie. Od tej pory, w ramach obowiązków służbowych ozna

czał zawartość składników gleby, odkażał, dodawał, odejmował, dzielił. Chyba tylko nic 
mnożył, a jeśli już, to niecenzuralne wyrazy. Było ich tvm więcej, im więcej... słońca wpa
dało do laboratorium.

Jestem ze wsi. nic potrafię żyć w zamknięciu czterech ścian. To prawda, że bycie naukowcem 
nobilituje, ale mnie od zawsze ciągnęło do natury. Tęskniłem więc za przestrzenią, polami, 



łąkami, zapachem trawy, zwłaszcza wiosną, gdy przyroda budziła się do życia. 
Mówiłem sobie wtedy: muszę odejść, bo zwariuję... Tylko dokąd miałem iść?

Po dwóch latach nadarzyła się okazja; w Rolniczym Zakładzie Doświadczal
nym w Rajkowie WSR zwolniło się stanowisko kierownika praktyk studenc
kich. Angaż może nie najbardziej wymarzony, ale przynajmniej z dala od 
miasta i na dokładkę z końmi - taki prezent od władz uczelnianych dla ża
ków, by po zajęciach mogli pogalopować. Dla Bogusława Misztala też frajda, 
bo i on lubił spędzać czas w siodle.

Do koni, ale nic do jeździectwa, ciągnęło mnie od dziecka. Jako mały chłopak 
codziennie przed pójściem do szkoły wstępowałem do ojcowskiej stajni, kar
miłem klacze i źrebaki; przy okazji doglądałem królików. Nikt mi nie kazał, 
robiłem to tak sam z siebie. A konia dosiadłem pierwszy raz dopiero po dru
gim roku studiów, na wczasach zorganizowanych dla członków Akademickie
go Związku Sportowego - grałem w siatkówkę w reprezentacji uczelni. Na 
obóz pojechaliśmy do Łobza. Obcowanie z ogierami potraktowałem niczym 
wyzwanie. Bać się nic bałem, ale to w dużej mierze za sprawą znakomitych 
nauczycieli - kawalerzystów: Marka Roszczynialskiego, dyrektora Stada, 
olimpijczyka z Rzymu; i Zbigniewa Janaszka, jego zastępcy.

Obaj dyrektorzy tworzyli tak doskonałą atmosferę, że wielu uczestników 
wczasów, w tym Misztal, postanowiło kontynuować edukację jeździecką po 
wakacjach.

Zacząłem bywać w Łobzie każdej niedzieli, cały dzień spędzałem z koniem 
w terenie - cóż to były za chwile!!! Radziłem sobie nie najgorzej, no ale ucząc 
się od takich mistrzów, nic dziwnego. Ich wskazówki przekazywałem potem 
studentom w Rajkowie. Nic miałem jeszcze co prawda uprawnień instruktor
skich, ale byłem w tamtejszym Zakładzie jedynym, który przynajmniej 
w ogólnym zarysie wiedział, jak na koniu się trzymać.

Wiedział nie znaczy, że jeździectwo traktował serio, raczej zabawowo 
i w żadnym razie nie wiązał z nim swojej przyszłości. Nie była to pasja, bez 
której nie mógł się obejść, bardziej odskocznia od codzienności, ot taka sobie 
rozrywka. Do czasu! Wszystko zmieniło się w trakcie Rajdu Szlakiem I War
szawskiej Dywizji Kawalerii. Przebywając wśród koni dzień w dzień, noc 
w noc, zapałał do nich taką miłością, że całe jego życie wywróciło się do góry 
nogami. Ledwie Rajd się skończył, on już stukał do drzwi dyrektora Janaszka. 

Powiedziałem dyrektorowi, że moje miejsce jest przy koniach i szukam takiej 
roboty. To przychodź do mnie, do Łobza! - Myślałem, że śnię, że się przesły
szałem, nie mogłem uwierzyć, że Janaszek proponuje mi pracę! Dostałem 
angaż od 1 listopada 1970 r. To jedna z najbardziej znaczących dat w moim 
życiorysie!



Od tej pory Misztal dosiadał koni codziennie i to w miejscu, w którym zaczy
nał swoją jeździecką przygodę. Był w siódmym niebie, najszczęśliwszy na 
Ziemi. Zawodowcem poczuł się jednak dopiero po ukończeniu kursu in
struktorskiego; powierzono mu wówczas prowadzenie sekcji sportowej przy 
Stadzie Ogierów. Ale był dumny, gdy jego wychowanek, Marek Markiewicz, 
zdobył w 1974 r. tytuł wicemistrza Polski juniorów w skokach. Sam Misztal w 
tej dyscyplinie nie odniósł oszałamiających sukcesów. Sukcesiki owszem od
notowywał. W portfelu nosi nawet świadectwo jednego z nich... wycinek 
z „Głosu Szczecińskiego” potwierdzający jego spektakularne osiągnięcie 
w trakcie pierwszych powojennych w Szczecinie ogólnopolskich zawodów 
w skokach przez przeszkody. Na starcie zjawiła się wtedy niemal cała czołów
ka: Krzysztof Ferenstein, Marian Kowalczyk, Marian Kozicki, Stefan Migdal- 
ski, Marcin Szczypiorski... W takim towarzystwie o laur nie było łatwo, 
zwłaszcza gdy ktoś jak Misztal dopiero raczkował. Dzięki jednak przedziwne
mu regulaminowi znalazł się w gronie triumfatorów...

Zwycięzcy poszczególnych konkursów otrzymywali taką samą liczbę punktów 
niezależnie od klasy parkuru, który pokonywali. Wystarczyły dwie moje wygra
ne w konkursie klasy ,,E’, by reprezentowany przeze mnie Łobez uplasował się 
drużynowo na drugim miejscu, zaraz za Legią. Cieszyłem się jak dziecko, 
zwłaszcza że skoki uważałem i uważam za najbardziej królewskie w jeździec
twie. Niestety nie dla mnie: kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi. Zaczą
łem skakać, mając trzydzieści lat. To nie jest wiek na debiut w tej konkurencji.

W rzeczy samej... Kto jednak mógł przypuszczać, że Bogusław Misztal zade
biutuje w innej i to tylko dzięki temu, że odejdzie z Łobza, a przyjmie posa
dę dyrektora Stada Ogierów w Kwidzynie, gdzie trafi mu się wyjątkowy za
stępca - Józef Zagor. Misztal z zainteresowaniem przyglądał się ujeżdżenio- 
wym treningom swojego vice, zadawał mu moc pytań, w końcu nawet za 
przyzwoleniem mistrza dosiadł na chwilę jego słynnego Heliosa. Spodobało 
się Misztalowi, że znakomicie wyuczony koń potrafi za dotknięciem łydki jak 
czarodziejskiej różdżki wykonywać wiele figur, których jego „skokowe” wierz
chowce nie znały. Ba, sam nie miał pojęcia, jak powodować koniem, by ten 
zmienił nogę w galopie.

Nikt mnie wcześniej nie uczył, dopiero Józek mi powiedział, jak to się robi. 
Sporo zresztą odkrywał przede mną takich ujeżdżeniowych tajemnic, a ja sa
motnie weryfikowałem je w praktyce. Pewnie, że to nie to samo, co regularne 
zajęcia z trenerem, ale lepsze niż nic. Samouctwa jednak nie polecam, zale
cam za to dokształcanie się - wertowanie literatury, rozmowy z doświadczo
nymi jeźdźcami. Mnie moje pogawędki z Józkiem wiele dały. I tak naprawdę 
to jego „wina”, że zacząłem poważnie trenować ujeżdżenie. Sprawił, że zafa-



UJEŻDŻENIE
scynowałem się konkurencją, w której - w przeciwieństwie do skoków - moż
na być dobrym, bez względu na wiek.

I tak Misztal zaczął w Kwidzynie stawiać pierwsze kroki w ujeżdżeniu, wy
grywać zawody klasy niższej, by z czasem reprezentując już SO Łąck, a póź
niej Państwowy Ośrodek Treningowy w Sopocie, rywalizować w konkursach 
Grand Prix, mistrzostwach Europy, zakwalifikować się na Igrzyska Olimpij
skie. Był pierwszym polskim ujeżdżeniowcem, który zdobył prawo startu 
w mistrzostwach świata. Twierdzi nawet, że gdyby wtedy w Sztokholmie, 
w roku 1990, miał większe obycie w zawodach międzynarodowych, to zajął
by znacznie lepsze miejsce, zwłaszcza że między jego trzydziestą drugą lo
katą a finałową szesnastką różnice były minimalne.

Zżarła mnie trema! - komentuje po latach - ale i tak w stawce 68 zawodni
ków z całego świata wypadłem nie najgorzej.

Zazwyczaj wypadał dobrze. Dość przypomnieć, że od 1979 do 1991 r. z każ
dych Mistrzostw Polski wracał z medalem. Wiele zdobył na Damianie, ogie
rze z Lisek, później odnosił sukcesy z kadyńskim Cyprysem. To bardzo ważne 
konie w jego karierze. Wyjątkowy sentyment ma jeszcze do diabelskiego kare- 
go Zucha z Łobza, choć na nim tylko skakał i to bardziej amatorsko niż zawo
dowo. Tego pierwszego wierzchowca pamięta się jednak najlepiej.
Misztal w życiu sportowym i zawodowym stykał się z wieloma końmi, także 
tymi, na których startowała jego córka Katarzyna Misztal-Kawecka. To on 
doprowadził ją m.in. do mistrzowskiego podium Polski seniorów w ujeżdże
niu. Długi czas pracowali razem na rodzinnym ranczo. Kiedy bowiem Bogu
sław Misztal zakończył w 1992 r. karierę sportową, kupił pod Szczecinem 
duże gospodarstwo i stworzył przy nim prywatny zakład treningowy. Przez 
siedemnaście lat razem z córką ujeżdżali wierzchowce dla zagranicznych od
biorców. Sprzedawali konie Niemcom, Amerykanom, Kanadyjczykom. Jeden 
z wierzchowców trafił do znanej zawodniczki Eleny Sidniewy. Był to chyba 
pierwszy ujeżdżeniowy koń przygotowywany w Polsce dla tej klasy rosyjskiej 
amazonki.
Dziś po ranczo pozostało wspomnienie, córka zajęła się architekturą wnętrz, 
z końmi nie ma już nic wspólnego. Wciąż wierny jest im Bogusław Misztal 
- trenuje dwa swoje konie w jednym z ośrodków jeździeckich pod Warszawą. 
Ma nadzieję, że w jego ślady pójdzie wnuczka, siedmioletnia Weronika, choć 
na siłę nikt jej nie będzie zmuszał.

Bo zmuszać nie wolno. Do jeździectwa trzeba dojrzeć, czasem dojrzewa się 
dość długo... Moja biografia potwierdza to nadzwyczaj dobitnie. Ale gdy bak
cyla się już połknie, to życie bez koni przestaje mieć sens.
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Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

rok miejsce nazwa konia

1979 II Damian

1980 II Damian

1981 1 Damian

1982 II Damian

1983 1 Damian

1984 II Damian

1986 III Cyprys

1987 II Cyprys

1988 I Cyprys

1989 II Cyprys

1990 I Cyprys

1992 III Klan

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Cyprys wlkp. 1980 kara Senior han. Cykoria p.t/w/Oltis xx SK Kadyny

Damian trk./wschpr. 1973 gn- Sckwcstr xxoo Damura p.t/w/ 
Traum wschpr. SK Liski

Klan wlkp. 1984 kaszt. Arak wlkp. Kategoria wlkp./ 
Gont wlkp.

SK Nowa
Wioska



Elżbieta Morciniec

I takie chuchro 
ma jeździć konno?

Miała zaledwie dwa latka, gdy w styczniu 1945 r. żegnała się z tatą wyruszającym 
na front. Widziała go wtedy po raz ostatni. Dziś szanse na ustalenie losów zagi
nionego ojca zmalały do zera. Ale właśnie dziś nasza bohaterka tęskni za nieznaną 

przeszłością bardziej niż kiedykolwiek - tak to juz jest, że z wiekiem rośnie potrzeba 
wiedzy o najbliższych. O ojcu chciałaby wiedzieć dosłownie wszystko, nie tylko to, co 
wydarzyło się w jego życiu po rozstaniu z rodziną, ale także to, co by robił po wojnie: 
czy jak niegdyś pływał barką po Odrze? A co myślałby o jeździeckiej pasji córki, czy 
uważał - jak jej mama - że... lektorce niemieckiego prowadzącej zajęcia na wyższej 
uczelni nie wypada startować w hippicznych zawodach??? Mama zresztą do sporto



wych wyczynów córki miałaby zapewne identyczny stosunek, gdyby ta 
została lekarzem.
Bo zostać miała. Złożyła nawet dokumenty na Akademię Medyczną we 
Wrocławiu i przystąpiła do egzaminów wstępnych. Pisemne zaliczyła. Z ust
nych zrezygnowała, bo tego samego dnia... odbywały się w Sopocie Mistrzo
stwa Polski Juniorów w skokach przez przeszkody. Co prawda myślała, że 
nawet zdąży jako jedna z pierwszych podejść do ustnych, a potem błyska
wicznie przedostać się do Trójmiasta samolotem; niestety komisja tak się 
guzdrała, że plany wzięły w łeb. Machnęła więc ręką na medycynę..., dokonu
jąc zarazem jednego z najważniejszych wyborów w życiu.

Co się od mamy nasłuchałam, to się nasłuchałam! Ale tak sobie myślę, żc to 
właściwie był szczęśliwy zbieg okoliczności; gdybym została lekarką to jeź
dziectwo, przynajmniej w wymiarze sportowym, przeszłoby mi koło nosa. 
Tymczasem jako germanistka mogłam godzić jedno z drugim.

Studia, na które się zdecydowała w efekcie medycznych zawirowań - filolo
gię - trudno traktować w kategoriach „przypadkowego przypadku”. Z nie
mieckim - ojczystym językiem swoich przodków - zawsze była za pan brat, 
do tego od zawsze ciągnęło ją do książek.
Znajomość języka i zamiłowanie do czytania okazały się nadzwyczaj przy
datne... w ujeżdżeniu. Kiedy w połowic lat siedemdziesiątych zaczynała je 
uprawiać, nie miała nikogo, kto podpowiedziałby, jak to się robi, nie mogła 
też liczyć na rodzimą literaturę, gdyż takiej nie było. Ściągnęła więc do kraju 
podręcznik Wilhelma Muselera Nauka jazdy konnej i, wertując go strona po 
stronie, rozszyfrowywała tajemnice ciągów, lotnych zmian nóg, piruetów... 
Im głębiej wchodziła w nową dla siebie konkurencję, tym bardziej się nią 
fascynowała.

lu trzeba było naprawdę myśleć, to nie skoki, które w młodzieńczych latach 
uprawiałam tak trochę na hurra: wyjdzie - nie wyjdzie.

Umiejętności ujeżdżeniowe podnosiła też na dwutygodniowych kursach 
w Książu prowadzonych przez olimpijczyka Wolfganga Mullera*,  a następnie 
na zgrupowaniach Huberta Eichingera, bcrcitra Hiszpańskiej Szkoły Jazdy.

Te konsultacje dawały niezwykle dużo. Ujeżdżenie w Polsce dopiero się rodzi
ło, nic mieliśmy trenerów, ćwiczyliśmy sami i takie spotkania stanowiły do
skonałą okazją korygowania błędów, poznawania nowych figur. Pan Muller 
przywiózł nawet kiedyś swoje dwa olimpijskie konie, byśmy na nich mogli 
próbować zmiany nogi co takt, piaffy i pasaże!

Zabawne, że Elżbieta Morciniec zdecydowała się zająć ujeżdżeniem za spra

wą niesfornego konia. Frez, bo tak miał na imię, trafił do niej z toru wyścigo
wego, uwielbiał galopować, a parkur traktował jako zło, z którego trzeba 



zwiewać, gdzie pieprz rośnie. Wyskakiwał poza ogrodzenie, byle tylko być jak 
najdalej od przeszkód. Stało się więc jasne, że skoczka z tego wierzchowca 
nie będzie na pewno, ale może da się go wychować na ujeżdżeniowca... I tak, 
za namową Stanisława Przybylaka, „skokowego” trenera Elżbiety Morciniec, 
zawodniczka rozpoczęła z Frezem nowy sportowy etap. Łatwo nie było, bo 
wierzchowiec w dalszym ciągu lubił wykorzystywać najmniejszą nieuwagę 
amazonki - to przystanął, a to strzelił z zadu, a to próbował ponieść... Na 
pierwszych mistrzostwach Polski w ujeżdżeniu, które odbywały się w Sopocie 
(1976) zaledwie pięć miesięcy od rozpoczęcia „ujeżdżeniowych” treningów, 
dał jednak z siebie na tyle dużo, że zajęli piąte miejsce, wyprzedzając wielu 
faworytów. Na kolejnych zawodach bywało różnie, ale na ogół Frez „przegry
wał” ze swoją panią. Co próbował się wyrwać, skutecznie go powstrzymywa
ła. Potrafiła panować nad nim do tego stopnia, że kilka lat później na mi
strzostwach Polski w Książu determinacją zaintrygowała sędziego austriac
kiego, Kurta Albrechta - dyrektora Hiszpańskiej Szkoły Jazdy w Wiedniu. 
Tak go ujęła, że zaprosił ją do siebie na miesięczny kurs. Wiedeńskie szkole
nie miało dla niej wymiar szczególny: od początku traktowała je jak... olim
pijską rekompensatę.

Jedno z drugim nie miało nic wspólnego, ale wmówiłam sobie, że austriacki 
„prezent” to takie zadośćuczynienie za moskiewskie igrzyska, w których ko
munistyczna władza kazała nam uczestniczyć. Na rozkaz! Próbowałam się 
wymigać, zasłaniając kontuzją Freza, ale nie wyszło. Dostałam innego konia 
Suma i gdybym w dalszym ciągu się opierała, pewnie w ogóle straciłabym 
możliwości uprawiania tego sportu. Cieszyłam się jednak jak dziecko, że 
przynajmniej Freza uchroniłam od tej eskapady.

To koń numer jeden w sportowej karierze Morciniec. I choć potrafił dać do 
wiwatu jak rzadko który, uwielbiała go ponad wszystko i to od pierwszego wej
rzenia. Zaimponował jej, kiedy osiodłany wyszedł sam z boksu i nieproszony 
ustawił się przy skrzyni, z której poprzedniego dnia go dosiadała. Stanął i spoj
rzał w stronę swojej amazonki, jakby chciał rzec: na co czekasz, jedziemy!

Chudy, brzydki, nikt go nie chciał, a ja czułam, że będą z niego ludzie. Za
wsze czuję... a może współczuję... Dlatego też na przykład zdecydowałam się 
na Opara, choć na dzień dobry nie zaprezentował się najlepiej: futrzasty, 
zażółcony grubas z wąskimi i koślawymi kopytami... Kiedy wreszcie udało mi 
się go doczyścić, okazało się, że jest siwy, ale... gruby pozostał. Był wspania
łym sportowcem, mającym niezwykły talent do piaffowania i pasażowania, 
czym uwielbiał chwalić się przed publicznością. Malutki Arras też był znako
mity. Jak się uparłam, że go chcę, to decydenci mówili, żebym dała spokój, 
bo nic z niego nie będzie. Zagroziłam więc, że jeśli go nie dostanę, wycofam



UJEŻDŻENIE
się ze sportu. Spasowali, a z czasem miny im zrzedły. Po kilku latach pracy 
z tym wierzchowcem i... ku rozpaczy mojej córki Joanny, która w tę pracę 
bardzo się zaangażowała, koń został sprzedany do Szwajcarii, gdzie zdoby
wał mistrzowskie tytuły w konkursach młodych jeźdźców. Po śmierci Arrasa 
dostałam od właścicieli przepiękny list i wycinki z prasy upamiętniające jego 
osiągnięcia.

Elżbieta Morciniec związana też była z bardzo pięknym ogierem Hajmo- 
nem, którego doprowadziła do poziomu Grand Prix.

Miał duszę skrzywdzonego, nieufnego źrebięcia. Coś widać złego mu się kie
dyś przytrafiło. Starałam się, by uwierzył w siebie i przestał się tak przejmo
wać, gdy coś mu nie wychodzi.

Traktując wierzchowce jak partnerów, kumpli, przyjaciół, przywiązywała się 
do wszystkich, na których jeździła. Rozstania z nimi zawsze były dla niej 
bolesne. Przeżywała odejścia koni, ale też rozłąki wynikające z biznesowych 
decyzji właścicieli stadnin.

Dziś wielu zawodników ma własne konie, w tamtych czasach jeździliśmy pra
wie wyłącznie na państwowych. Nieważne, co myśleliśmy, liczył się pieniądz. 
Trudno było się z tym pogodzić. Już jako młodziutka zawodniczka buntowa
łam się i zawieszałam treningi, kiedy trener chciał wymienić mi wierzchowca 
na innego, sportowo wartościowszego.

Pani Elżbieta zwierzęta darzy wyjątkowym uczuciem, czasem nawet myśli, 
że są lepsze od niejednego człowieka... Wystarczy, że spojrzy na przygarnię
tego przez siebie kolejnego psiaka po przejściach.... Wrażliwość, jaką emanu
je nie bierze się z powietrza, to kwestia wychowania i doświadczeń.... Do dziś 
ma przed oczami obraz leżącego, katowanego konia na jednej z wrocławskich 
ulic. Biedak nie miał siły ciągnąć zaprzęgu z węglem i padł na bruk, a wozak 
okładał go batem...
Może właśnie za sprawą tej smutnej historii z okresu dzieciństwa naszą roz
mówczynię tak bardzo ciągnęło do stajni. Była najszczęśliwsza na świecie, 
gdy podczas wakacji na wsi mogła czyścić gospodarskie konie, a nawet dosia
dać ich na oklep. A gdy we Wrocławiu na pierwszomajowym pochodzie uj
rzała konny zastęp, powiedziała: ja też chcę jeździć. Tak marudziła, tak mę
czyła, że mama dla świętego spokoju zaprowadziła córkę na egzamin kwalifi
kacyjny do stajni WKS Śląsk. Ówczesny kierownik sekcji skoków - tylko taka 

tam wówczas działała - zmierzył Elę wzrokiem z góry na dół, z dołu do góry, 
i stwierdził: takie chuchro ma jeździć konno? Ale nic, skoro jesteś to wsiądź, 
zobaczymy, co potrafisz.

Koń był na lonży, przejechałam kilka kółek stępem, potem trener wyjaśnił, na 
czym polega anglezowanie i kazał mi ruszyć kłusem. Ruszyłam i wykonywa
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łam ćwiczenie jak rasowa amazonka. Ale się zdziwił! Stwierdził, że mam ta
lent i mnie przyjął. Nie przyznałam się, że anglezowania nauczył mnie już 
wcześniej jeden chłopak na wsi. A co się miałam wychylać - żartuje.

Po paru miesiącach Ela Leuschnerówna**,  drobna dziewczyneczka z warko
czami, stanęła na starcie swoich pierwszych w życiu zawodów w skokach 
przez przeszkody w Świdnicy. Umiała niewiele, bardziej fruwała nad sio
dłem, niż dosiadała konia. Do tego ledwie ruszyła, urwało się jej strzemię 
kulbaki i spadła, zaraz potem zaliczyła upadek na przeszkodzie i z płaczem 
ewakuowała się do stajni.

Byłam załamana, zrezygnowana i pewnie, gdyby nie namowy i pocieszenia 
trenera, skończyłabym wtedy z jeździectwem na zawsze.

Na szczęście nie wycofała się. Wróciła na parkur i jeszcze pięć lat, do chwili 
likwidacji sekcji, trenowała skoki pod okiem rotmistrza Henryka Stabińskie- 
go tzw. „Łydy”.

Jeździliśmy w zastępie, kazał nam robić wszystko na komendę, zajęcia organi
zował zupełnie inaczej niż major Wiktor Olędzki w Legii. Tamten prowadził 
trening indywidualny; ale żeśmy warszawiakom zazdrościli...

W 1963 r. sekcję skokową w WKS Śląsk zlikwidowano, tworząc w jej miejsce 
piłkarską. Elżbieta Morciniec jeszcze przez rok jeździła w różnych podwro- 
cławskich stajniach. Dojazdy były jednak męczące, a przede wszystkim za
bierały moc czasu.

Wyszłam więc za mąż - śmieje się pani Elżbieta - studiowałam, wychowywa
łam dzieci, współtworzyłam słownik niderlandzko-polski, a jeździectwo upra
wiałam już tylko sporadycznie m.in. w Mosznej podczas wakacji. A kiedy po 
dziesięciu latach rozwiodłam się, uznałam, że nie zależy mi na dokończeniu 
przewodu doktorskiego i czas najwyższy wracać do koni.

Startowała do 1989 r.; złotym medalem Mistrzostw Polski w Ujeżdżeniu 
w Krakowie zakończyła karierę sportową. Z jeździectwem nie zamierzała się 
jednak wcale rozstawać. Nadal szkoliła konie i zawodników. Już zresztą 
wcześniej trenowała młodzież, m.in. własną córkę, Joannę - złotą medalistkę 
mistrzostw Polski juniorów i uczestniczkę mistrzostw Europy.

To był mój ogromny błąd, nie powinno się trenować swoich dzieci, bo wymaga 
się od nich znacznie więcej niż od innych. Może to przerost ambicji, ale nic z 
tego dobrego nie wychodzi. Po latach Joasia uświadomiła mi, jak ją gnębiłam. 
Jej nie zależało na laurach, tylko na byciu z końmi, a ja wymagałam, wymaga
łam, wymagałam. Z czasem zmądrzałam i złagodniałam. Tak przynajmniej 
myślę. Trzeba by o to spytać Zosię Szuster, mistrzynię Polski juniorów młod
szych, czy Anię Bielak, wielokrotną medalistkę mistrzostw Polski juniorów 
i mistrzostw Polski juniorów młodszych, uczestniczkę mistrzostw Europy.



Elżbieta Morciniec po zakończeniu kariery sportowej mieszkała na wsi, oczy
wiście w domu ze stajnią; jakiś czas przebywała też w Indiach, choć w spra
wach innych niż hipiczne. Po powrocie ponownie zajęła się końmi, pracując 
z nimi w Warszawie, a potem w Beskidach, z dala od zgiełku wielkich miast. 
Od kilku lat znów jest we Wrocławiu i dzieli czas między pomocą zawodni
kom, sędziowanie a tłumaczenie literatury jeździeckiej.
Ma poczucie, że w jakiejś mierze udało jej się w życiu iść za głosem serca 
i poświęcić się temu, do czego czuła się stworzona. Uważa to za największy 
sukces, mimo iż nie wszystkie ambicje i marzenia się spełniły. Przed nią ko
lejne wyzwanie: jej kilkuletnia wnuczka Emi, która na razie jeszcze kolekcjo
nuje zabawki - koniki - wypisz, wymaluj babcia - już zapowiada, że wkrótce 
zacznie jeździć konno. Pani Elżbieta zapewnia, że tym razem będzie od po
czątku trenerką łagodną i wyrozumiałą.

* Wolfgang Müller przyjeżdżał do Polski na zaproszenie Tadeusza Łanowego, byłego wieloletniego prezesa 
Okręgowego Związku Jeździeckiego na Dolnym Śląsku.

nazwisko panieńskie.

Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

Pochodzenie Kom

rok miejsce nazwa konia

1979 I Frez

1980 III Frez

1981 II Frez

1982 I Frez

1983 II Frez

1984 I Frez

1985 II Frez

1986 II Opar

1987 III Hajmon

1988 II Hajmon

1989 I Hajmon

Igrzyska Olimpijskie w Moskwie

rok dyscyplina miejsce nazwa konia

1980 ujeżdżenie 13 - indywidualnie
4 - zespołowo Sum

nazwa konia rasa data tir. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Frez wlkp. 1971 kaszt. Balast wlkp. Frezja xx/Cypr SK Posadowo

Hajmon wlkp. 1979 kaszt. Dialekt han. Hevea wlkp./
Leszek p.t/w

SK Nowa
Wioska

Opar wlkp. 1972 siwa Ront wlkp. Osieczna wlkp./
Asumpt p.t/w SK Nowielice

Sum xo 1969 gn- Dzięgiel xx Sumka xo/ Kanton xo SK Pruchna



Małgorzata Morsztyn

Donostio i Pedro 
mają się dobrze

Pracowita i wymagająca... przede wszystkim od siebie. Trenuje sama, ale umiejętności, 
które nabywa konsultuje z Johannem Ricglerem, szefem wyszkolenia Hiszpańskiej 
Szkoły Jazdy. Tropi własne niedoskonałości, stara się je eliminować i osiągać idealną har

monię z koniem. I jak mówi -jiie po to, by zdobywać laury, medale, zaszczyty, ale by wy
grywać z sobą i wdrapywać się na szczyty hipicznego kunsztu. Tego samego oczekuje od 
uczniów i to nic tylko swoich...
Kiedy jednak padają głosy, że jeździectwo powinno być sportem masowym, na samą myśl 
cierpnie jej skóra. Piłka, biegi, pływanie, kolarstwo... owszem; nawet wskazane dla zdrowia. 
Dostęp jednak do dyscyplin, w których pierwszoplanową rolę odgrywają zwierzęta, zwłasz



cza konie, musi być - zdaniem Małgorzaty Morsztyn - obwarowany ostrą 
selekcją.

To żywe stworzenia. Nie każdy ma predyspozycje, by z nimi obcować. Nie 
każdy będzie umiał do nich dotrzeć i zrozumieć. A ci, którym wydaje się, że 
„niedomówienia” nadrobią batem, nie tylko są w błędzie, ale już przez fakt, 
że taką ewentualność dopuszczają, sami się dyskwalifikują.

Małgorzata Morsztyn obcuje z końmi przeszło ćwierć wieku. Przez ten czas 
zdążyła napatrzeć się na ich relacje z człowiekiem. Widziała wiele złego, wie, 
jakie reguły muszą obowiązywać, by i jeździec, i koń byli zadowoleni. Do
świadczenie wykorzystuje w swojej „Stajni Morsztyn”, szkoląc jednych i dru
gich. Koniom znacznie łatwiej dostać się pod jej opiekę niż ludziom. Ci dru
dzy muszą przekonać, że warto się nimi zająć, że dadzą z siebie wiele, 
a wierzchowce w ich towarzystwie będą absolutnie bezpieczne.
Dobrym duchem ośrodka jest Wojciech Mickunas, wybitny jeździec, szkole
niowiec, niegdyś znakomity zawodnik, który chucha i dmucha na poczyna
nia młodszej koleżanki. Kiedy Małgorzata Morsztyn przymierzała się do pra
cy na własną rękę, zwróciła się właśnie do niego: „panie Wojtku, czy może 
pan zostać moim aniołem stróżem?” Odrzekł bez wahania: „aniołem nigdy 
nic byłem, ale w rolę stróża wcielę się z przyjemnością”.
Oboje mają bardzo podobne podejście do ludzi i sportu jeździeckiego. Wszy
scy, którzy widzieli ich film Konie chcą nas rozumieć, zapewne się o tym 
przekonali. Duet MM (Morsztyn - Mickunas) w instruktażowym filmie po
kazuje m.in. że z wierzchowcem można znakomicie się bawić, pracować, nie 
używając siły, a nawet wędzidła!
MM wierzą w konie; od jeźdźców wymagają. Chcesz być zawodnikiem, mu
sisz wycisnąć z siebie siódme poty; upłynie wiele wody nim pokażesz się na 
pierwszych zawodach - to ich dewiza.

A rzeczywistość pokazuje, że ledwie jeden z drugim nauczy się anglezować 
- albo jak określa pan Wojtek - „zacznie machać dupcią nad siodłem”, a już 
startuje w konkursach i do tego na młodych koniach, tak samo niedoświad
czonych, a przeto wymagających jeźdźców - profesorów.

Morsztyn obwinia za tę rodzimą „nieprawidłową prawidłowość” nie począt
kujących zawodników, ale szkoleniowców. I bardziej niż jeźdźców żałuje 

w tym układzie koni. Zapewnienie im prawidłowego rozwoju, odpowiednich 
warunków pracy i bytu stało się jej oczkiem w głowie. Wiele czasu spędza na 
studiowaniu wiedzy z zakresu naturalnych zachowań koni. Stąd zresztą 

m.in. pomysł łączenia klasycznych metod treningowych właśnie z naturalny
mi, co jej zdaniem stanowi klucz do sukcesu. Ale kiedy o sukcesach mowy 
być już nic może, bo koń się starzeje, zaczyna brakować mu sił, Małgorzata



Morsztyn nie potrafi o nim zapomnieć. Nawet się oburza, gdy jej koleżanki, 
koledzy z czworoboków, parkurów, innych konkurencji jeździeckich... mówią 
w superlatywach o wierzchowcach, dzięki którym stawali na podium, zdoby
wali mistrzowskie tytuły, a nic nie wspominają o ich późniejszych losach.

A ja pytam wprost: co się stało z twoim koniem???
A z pani końmi?

Niestety nie udało mi się otoczyć opieką wszystkich, z którymi pracowałam 
i które wiele lat pracowały dla mnie. Pozostaje mi wierzyć, że ich właściciele 
zadbali o nie tak, jak ja zadbałam o dwudziestodwuletniego Donostio i dzie
więtnastoletniego Pedro. Chodzą po padokach, skubią trawę i zdają się rżeć: 
jest OK! To dla mnie najbardziej satysfakcjonujący widok pod słońcem!

Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

rok

1998

1999

2000

miejsce

III

II

I

nazwa konia

Donostio

Donostio

Donostio

Pochodzenie Konia

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Donostio westf. 1987 c. gn. Diabaz westf. Ramona westf./ 
Remis westf. Niemcy



hao Day biegał 
własnym rytmem

Nic ta waga - przeszło siedemdziesiąt kilogramów; nie ten wzrost - sto osiemdziesiąt 
centymetrów, a uparł się, że zostanie dżokejem. Już jako uczeń gimnazjum codzien
nie wstawał w pół do czwartej rano(!), by jeszcze przed lekcjami zdążyć dosiąść kilku koni 

na warszawskim Służewcu. W trakcie.nauki w szkole średniej też każdą wolną chwilę spę
dzał na wyścigach. Wszystko to jednak nie wystarczało, by załapać się do grona startują
cych w prawdziwych gonitwach. Prawo takie przysługiwało wówczas jedynie etatowym 
pracownikom Państwowych Torów Wyścigów Konnych. Mógł z niego skorzystać dopiero 
po maturze (1951), gdy nieprzyjęty na zootechnikę z racji pochodzenia obszarniczego, 
zatrudnił się w wyścigowej stajni Stanisława Pasternaka. Od tej pory, gdy bomba szła 



w górę, był w swoim żywiole. Gonitwy okupywał jednak... głodówką. By trzy
mać wagę przeciętnego dżokeja musiał stosować drakońską dietę: w sezonie 
wyścigowym od środy do niedzieli jadł dziennie zaledwie dwie suche bułki, 
popijając szklanką mleka. Aż dziw, że wytrzymał i się nie pochorował. Może, 
gdyby drastyczne ograniczenia trwały latami, reakcja organizmu byłaby do
tkliwa, na szczęście już po roku chłopak zrezygnował z wyścigów. Uległ po
ważnemu, choć nadzwyczaj nietypowemu wypadkowi: pokonując na trenin
gu niewysoką przeszkodę „płotową”, został kopnięty w twarz przez konia 
skaczącego bezpośrednio przed nim. W szpitalu - a leżał w nim dwa miesią
ce - doszedł do wniosku, że to właściwie kompletny bezsens, by tak wielki 
i potężny chłop jak on bawił się w dżokeja. Złożył więc wypowiedzenie, nim 
jednak nabrało ono urzędowej mocy, musiał jeszcze dwa miesiące popraco
wać. Nikt oczywiście nie kazał mu jeździć, miał pełnić jedynie obowiązki 
chłopca stajennego.
Ledwie jednak wrócił ze zwolnienia, przypadkiem dowiedział się, że w sąsied
niej stajni wyścigowej stoi czteroletni arab Cavalero, którego nikt od roku nie 
potrafi zajeździć. Ktoś podjął nawet decyzję, by konia odstawić do rzeźni!

Jak to usłyszałem, to po pierwsze, nie mogłem uwierzyć, że iluś doświadczo
nych zawodowców nie może sobie poradzić z jednym koniem, po drugie, zro
biło mi się piekielnie przykro, że tak młodego zwierzaka czeka śmierć tylko 
dlatego, że człowiek nie umie się z nim dogadać. To niesprawiedliwe - po
dzieliłem się refleksją z ojcem, który także pracował na Służewcu. Tata 
w jednej chwili wyczuł moje intencje: mało ci szpitala, już cię swędzi, już 
chcesz się nim zająć??? - No pewnie! - odrzekłem zwłaszcza, że sam mnie 
uczył uzdrawiać zagubione, trudne konie, wiele wyleczyliśmy wspólnie, przy
wracając im psychiczną równowagę.

Chłopak był przekonany, że i tym razem poradzi sobie z upartym „egzempla
rzem”, uprosił więc wszystkich wyścigowych świętych, by na do widzenia 
pozwolili mu popracować z Cavalero.

To był rzeczywiście wyjątkowo trudny koń, taki wypłoch, nie dawał sobie na
wet włożyć ogłowia, wędzidło przypinało mu się do wyścigowego kantara, 
w którym chodził dzień i noc; nie dawał dotknąć głowy ani pyska... Kantar 
założono siłą zaraz po jego przyjeździe na Służewiec - jacyś mądrale zarzuci
li mu na szyję pętlę, przewrócili na ziemię i przemocą go przebrali.

Kiedy Cavalera przekazywano Andrzejowi Orłosiowi, usłyszał: „niech cię 
Bóg prowadzi, uważaj, żeby cię nie zabił!”

Pracowałem z tym koniem codziennie od dziewiątej do szesnastej, siedziałem 
z nim w stajni, prowadzałem na uwiązie, na lonży. Po siedemnastu dniach 
dosiadłem go ze strzemienia bez niczyjej pomocy, pojechałem na tor, 



ale... zażyczyłem sobie świadków. Kilkuosobowa komisja nie mogła uwierzyć, 
co wyczyniam z tym niesfornym, skazanym na śmierć arabem.

Od tego dnia Cavalero regularnie chodził pod siodłem. Co prawda tranzelki 
w dalszym ciągu nikt mu nic potrafił założyć - szczęśliwie jednak było już po 
sezonie, nowy miał rozpocząć się dopiero za kilka miesięcy. Kiedy następnej 
wiosny Andrzej Orłoś pokazał się niespodziewanie na Służewcu, ojciec przy
witał go słowami: „dobrze, że przyjechałeś, dziś ma biec Cavalero; może za
łożysz mu tranzelkę?” A co za problem! - po czym udał się do stajni, by 
zrobić, o co tata prosił.
Porozumienie, jakie Orłoś junior osiągnął z Cavalerem było rzeczywiście 
szczególne. Sam jeździec komentuje żartem, że dogadali się z łatwością, bo 
przecież pochodzą z tych samych stron. W istocie! Obaj przyszli na świat 
w Albigowej koło Łańcuta: Cavalero w słynnej miejscowej stadninie, Andrzej 
w znanej i szanowanej rodzinie Bolesława Orłosia, administratora dóbr 
Alfreda Potockiego.
Taki rodowód tłumaczy, skąd w życiu naszego bohatera mogła wziąć się fa
scynacja końmi. Były i w domu, i za płotem. Konno jeździł tata, prowadził 
stadninę, przygotowywał wierzchowce do biegów myśliwskich. Dziadek — 
Filip Siarkiewicz - też nie był gorszy, służył w kawalerii armii austrowęgier- 
skiej. Andrzej od najmłodszych lat spędzał więc czas w stajniach w towarzy
stwie koniuszych i masztalerzy. Uczył się od nich obcowania z wierzchowca
mi w boksach, na ujeżdżalni, na padoku... Kiedy skończył sześć lat dosiadał 
już koni pod okiem taty, na razie co prawda na poziomie amatorskim, ale 
bezcenne rady, którymi był karmiony stanowiły pokaźny bagaż wskazówek na 
przyszłość.
Fantastyczne relacje syna z ojeem, nie tylko w kwestiach jeździeckich, były 
wypadkową niezwykłej między nim przyjaźni. Przyjaźni, która została brutal
nie przerwana na kilka lat z chwilą aresztowania Bolesława Orłosia w 1944 r. 
przez sowietów i zesłania go na Sybir. Dziesięcioletni wówczas Andrzej wraz 
z mamą rozpoczęli tułaczkę, najmując się w drodze do różnorodnych robót, 
byle tylko mieć na chleb; chłopak najczęściej dorabiał u gospodarzy, zajmu
jąc się końmi. Dzięki koniom przeżył też jego ojciec, który wozem zaprzę
gniętym w dwa mongolskie kuce dowoził żywność do obozu w Swierdłowsku, 
gdzie więziono przeszło pięć tysięcy Polaków.
Po wojnie Andrzej zatrzymał się u dziadków znanego dziś i popularnego 
dziennikarza, aktora Macieja Orłosia. Mieszkał tam aż do 1947 r., kiedy to 
z zesłania powrócił ojciec. Wówczas całą rodziną przenieśli się na Służewiec, 
gdzie Bolesław Orłoś otrzymał stanowisko szefa stajni, wyścigowych. Od tego 
momentu Andrzej regularnie jeździł konno m.in. w stajniach Stanisława 
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Michalskiego i Marka Kucharskiego. Po krótkotrwałej dżokejskiej przygodzie 
trafił na masztalerza do Stada w Kwidzynie. Kierownikiem i twórcą zakładu 
treningowego był tam przyjaciel ojca, mjr Leon Kon, założyciel przedwojen
nego Polskiego Związku Jeździeckiego, szef wyszkolenia Centrum Kawalerii 
w Grudziądzu. I choć major zasług miał bez liku, skazano go na banicję 
- musiał wynieść się na prowincję, bo ktoś wytknął mu przyjaźń z generałem 
Władysławem Andersem. Prowincja rzecz jasna skorzystała!

To był przełomowy moment w moim życiu, pod skrzydłami majora zacząłem 
uprawiać jeździectwo sportowe: wkkw, skoki, ujeżdżenie. Trenowałem i pra
cowałem zawodowo. Wciąż jednak męczyło mnie, że nie mam studiów. Gdy 
nie zostałem przyjęty z wiadomych powodów po raz trzeci, major Kon zupeł
nie mnie rozbroił: Niech się Pan nie przejmuje, bez wyższych studiów też 
można zostać człowiekiem! Niby można, ale ja chciałem mieć dyplom. 
W końcu go zrobiłem zaocznie na wydziale rolnym, ale już jako dorosły, żo
naty mężczyzna.

Dwunastoletnia współpraca z Konem to szkoła, jakiej Orłosiowi wielu i dziś 
zazdrości. Pod okiem majora odniósł sporo sukcesów sportowych, zdobył 
wiedzę specjalistyczną, został nawet jego asystentem, co najlepiej świadczy 
o pozycji, jaką sobie wypracował. Z czasem mianowano go następcą Kona, 
przejął po nim również pałeczkę trenera. W tej roli przygotowywał polską 
ekipę m.in. na Mistrzostwa Europy w Moskwie (1965), gdzie Marian Babi- 
recki zdobył złoty medal - pierwszy i jak na razie jedyny w historii startów 
naszych wukakawistów na zawodach tej rangi.

To prawda, że treningi moich podopiecznych były mordercze, dziennie sie
dem godzin w siodle, ale taka jest cena sukcesu!

Sam też się nigdy nie oszczędzał; we wszystkich konkurencjach jeździeckich 
zdobywał złoto Mistrzostw Polski. W krajowych i zagranicznych zawodach 
startował wiele lat, roczną przerwę zrobił dopiero, gdy wysłano go do pracy 
w Stanach Zjednoczonych - zakładał tam hodowlę polskich arabów. Całko
wicie wyłączył się ze startów, gdy został inspektorem hodowli koni w północ
nej Polsce. O treningach nie było mowy z racji nadmiaru obowiązków, cią
głych wyjazdów, braku czasu dla siebie. Cudem wygospodarował trochę na 
organizację klubu jeździeckiego i ośrodka sportowego w Sopocie. Tam zresz
tą trenował jego syn Marek.

Ale na ochotnika, nie było z mojej strony żadnego przymusu. Nigdy nie wy
magałem od swoich dzieci, by robiły to, co mnie się podoba, co mnie intere
suje. Ważne, żeby one odczuwały satysfakcję, a to jest możliwe tylko wów
czas, gdy człowiek zajmuje się tym, co go naprawdę pociąga. Nie nalegałem, 
by uprawiali sport wyczynowy. Córka Elżbieta pokochała jeździectwo re
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kreacyjne, świetnie sobie radzi, jest nawet instruktorką, uczy teraz własne 
dzieci. Z kolei syn wybrał jeździectwo sportowe, ale lekko pod moimi skrzy
dłami mu nie było, zapewne ciężej niż innym. Nigdy bowiem, choć miałem 
takie możliwości, nie dałem mu, jak to się określa, gotowego wierzchowca, 
którego wystarczy dosiąść i wystartować. Przeciwnie, przydzielałem chłopako
wi konie trudne, nawet bardzo trudne i mówiłem: radź sobie. Moim zada
niem było nauczyć go podstaw sztuki jeździeckiej i korygować błędy. Uważa
łem, że im więcej koni dosiądzie, zwłaszcza tych humorzastych, tych z pro
blemami, tym większego nabierze doświadczenia, tym łatwiej będzie mu 
współpracować z wierzchowcem na parkurze. I nie myliłem się! Złoto junio
rów - miał wtedy piętnaście lat - zdobył na koniu, którego wycofano ze spor
tu, bo nikt nie potrafił go okiełznać. Syn poradził sobie... jak niegdyś ja na 
Służewcu z Cavalero...

Ile koni Andrzej Orłoś przywrócił „społeczeństwu” dokładnie nie pamięta. 
Wiele uzdrowił przecież jeszcze do spółki ze swoim ojcem i pod jego kierun
kiem, dziesiątkom aplikował psychoanalizę we własnym zakresie. O efektach 
tych działań wiedziało wielu koniarzy. Kiedyś, dawno, bo blisko pół wieku 
temu, Orłoś odebrał telefon od serdecznego przyjaciela, kierownika Stadni
ny Koni w Golejewku:

Słuchaj, mam tu przepięknego czteroletniego wałacha pełnej krwi angielskiej 
- Bao Daya po Aquino. Wrócił z toru wyścigowego, nie sprawdził się, podob
no nie mogli sobie z nim poradzić, nie chciał galopować. Rzeczywiście jest 
krnąbrny, uparty i szalenie nieufny, ale ty się z nim dogadasz.

Przyszły właściciel ledwie ujrzał Bao Daya, a już się w nim zakochał.
Boże, jaki on był cudny, nie miało znaczenia, że pobudliwy i znerwicowany. 
Szybko zresztą odkryłem jego wielką słabość - nieprawdopodobne łakom
stwo. Postanowiłem to wykorzystywać, podlizując mu się podtykaniem łakoci 
i w boksie, i na pastwisku, na każdym kroku. Przez pierwsze miesiące nie 
pracował, pasł się i nie miał żadnych obowiązków. Chciałem, by przywykł do 
nowego miejsca, a przede wszystkim się uspokoił. Czułem zarazem, jak coraz 
bardziej się zaprzyjaźniamy, z żadnym innym koniem nie miałem takiego 
kontaktu, zresztą ani ja, ani cała moja rodzina. Bao Day stał się dla nas naj
ukochańszą istotą.

Z czasem Orłoś zaczął go wprowadzać w świat parkurów - notabene był to 
jego pierwszy wierzchowiec, którego nikt wcześniej nie uczył skakać. Musiał 
więc konia trenować od zera. Przez pierwsze cztery lata nikomu go nie po
kazywał, nie startował z nim w żadnych zawodach. Trenował sporo, ale 
w domowym zaciszu, by nie narażać Bao Daya na jakikolwiek stres. Począt
kowo nawet na widok większej liczby ludzi wierzchowiec robił się mokry



UJEŻDŻENIE
i trząsł niczym galareta. Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok stawał się 
jednak spokojniejszy, chodził za swoim panem jak pies i coraz bardziej da
wał do zrozumienia, że jest bliski startu. I wystartowali..., od razu zdobywa
jąc mistrzostwo Polski.
Bao Day skakał nie tylko wysoko, ale i przepięknie. Trudno go jednak było 
zmusić do szybkiego pokonywania parkuru; robił wszystko, jak trzeba, ale we 
własnym tempie. Z tego powodu nie nadawał się np. do wkkw, do którego 
Orłoś zamierzał go w pewnym momencie przysposobić. Jeździec uznał, że 
skoro koń doskonale skacze, to niech... tylko skacze.
Minęły dwa lata wspólnych startów i sukcesów. Zgłosili się na kolejne zawo
dy, tym razem międzynarodowe w Olsztynie. Chwilę przed wjazdem na par- 
kur do Andrzeja Orłosia podszedł jego trener, mjr Mossakowski i rzekł: „je
steś naszą ostatnią szansą w tym konkursie, wszyscy Polacy odpadli, nie 
przejmuj się Bao Day’m, zajrzyj mu do skóry, a będziesz w czołówce; ojczy
zna na ciebie liczy”.

Bao Daya w życiu nie uderzyłem, choć bat zawsze miałem w ręku. Jak idiota 
posłuchałem Mossakowskiego, uwierzyłem, że tak trzeba i ledwie ruszyliśmy, 
a ja już - jeszcze przed pierwszą przeszkodą - przyłożyłem mojemu koniowi. 
Spojrzał na mnie - nie zapomnę tego do końca życia - jakby pytał, dlaczego 
mnie lejesz, co ci zrobiłem??? I gnał przed siebie, pokonując kolejne przeszko
dy. Ani jednej zrzutki, drugi czas. Wspaniały wynik - wtedy jednak nie wi
działem, czym okupiony... Nazajutrz kolejny dzień zawodów, luzak przypro
wadza Bao Daya, a ten mokry, leje się z niego, drży i przestępuje z nogi na 
nogę. Z trudem udaje mi się wsiąść, wjeżdżam na parkur, koń zatrzymuje się 
przed pierwszą stacjonatą i nie chce zrobić kroku. Rezygnuję ze startu i... 
wiem już wszystko: jednym uderzeniem bata zaprzepaściłem to, do czego 
wspólnie dochodziliśmy tyle lat. Zachowałem się wobec niego tak, jak nie 
chciałbym, by ktokolwiek zachował się wobec mnie. Pół roku przepraszałem 
Bao Daya, przekupywałem łakociami, by mi wybaczył. 1 wybaczył, choć pew
nie nie do końca.
Dwa lata później pojechałem w charakterze trenera polskiej ekipy na wkkw do 
Irlandii. Bao Day został w domu; podczas mojej nieobecności padł na zawał. 
Sekcja wykazała wrodzoną wadę serca, zwyrodnienie mięśnia. To dlatego bie
gał własnym rytmem, tak powoli galopował. To dlatego nie nadawał się do 
wyścigowych gonitw i do wkkw. Któż jednak mógł o tym wiedzieć - zwierzę
tom nie robiono wtedy nawet EKG . Tym bardziej więc męczy mnie moralny 
kac - uderzyłem chorego przyjaciela, który i tak przecież dawał z siebie więcej 
niż mógł.



Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

rok miejsce nazwa konia

1959 III Krokosz

1960 III Botwid

1961 I Botwid

1962 II Botwid

Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia

1964 I Bao Day

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok miejsce nazwa konia

1959 I Krokosz

1962 II Klarys

1964 II Dysproz

Igrzyska Olimpijskie w Rzymie

rok dyscyplina miejsce nazwa konia

1960 wkkw 17- indywidualnie Klarys

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Bao Day xx 1956 kaszt. Aquino Burma II/Pilade SK Gołej ewko

Botwid xwlkp. 1951 gn- Caprivi x trk. Botin x wschpr./Alibaba SK Liski

Dysproz x wlkp. 1955 gn- Fortunatus xx Drętwa x wlkp./ 
Polarstern x trk. SK Liski

Klarys x wlkp. 1953 gn- Diadem x trk. Klara x pozn./ 
Znicz x wschpr. SK Zołędnica

Krokosz xwlkp. 1951 sk. gn. Caprivi x trk. Cornelia x wschpr. / 
Cornelius xo trk. SK Liski



Brzmi niewiarygodnie, ale w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku lądujące na war
szawskim Okęciu Jumbo Jęty nie mogły na czas postoju wyłączać silników, bo nie by
łoby ich jak uruchomić. Port lotniczy nie dysponował jeszcze odpalaczami do wielkich 

odrzutowych turbin. Pasażerowie opuszczali więc pokład przy akompaniamencie potężne
go warkotu. Ale co tam, zats kali uszy i jakoś było. Samolotami jednak, nawet w pecrelu, 
podróżowali nic tylko ludzie...

Jest zima roku 1975, wracamy do kraju z USA po serii konkursów halowych w skokach - opo
wiada Antoni Pacyński. - Lądujemy na Okęciu, a tu nie dość, że przeraźliwy hurgot, to jesz
cze zamarzły wysięgniki, za pomocą których mamy wyładować konie. Sprawna jest co prawda 



jedna winda do zwiezienia zwierząt na płytę, ale by się do niej dostać koniecz
ny jest ów wysięgnik. Ktoś wpada na pomysł zastąpienia go kładką z desek. 
Prymitywną konstrukcję, szerokości mniej więcej jednoosobowego łóżka, kła
dziemy między czynnym dźwigiem a bagażowym lukiem w pobliżu... warczą
cego silnika. Akcja rozgrywa się cztery i pół metra nad ziemią!!! Z ogromnymi 
obawami idę po mojego Porfira. Wyjątkowy histeryk. Niby znam go doskona
le, ale tym razem nic mam pojęcia, jak się zachowa w sytuacji tak ekstremal
nej, przecież to niemal taniec na linie. Widzę, że konisko jest mocno zdener
wowane, tym bardziej więc nie daję mu poznać, że i mnie nic jest lekko. Na 
pewniaka przypinam uwiąz i ruszamy. Na wszelki wypadek trap oświetlam 
latarką, odnoszę nawet wrażenie, że wyraźnie go to uspokaja. Porfir podąża za 
mną bez najmniejszych oporów. Posuwamy się bardzo wolno, noga za nogą, 
minuty zdają się wiecznością. Wreszcie jesteśmy na ziemi. Boże, co za ulga, a 
do tego jaka satysfakcja! Oto przecież zaufał mi bez reszty najbardziej pło
chliwy koń, z jakim przyszło mi kiedykolwiek pracować. Salwował się ucieczką 
nawet przed własnym cieniem. W moim towarzystwie jednak zmieniał się 
nie do poznania, miał świadomość, że nic mu przy mnie nie grozi...

Tę historię Pacyński opowiedział słuchaczom jednego z kursów jeździec
kich. Wspomniał też, że dogadywał się z Porfirem różnymi metodami, także 
siłowymi.

Nigdy nie karałem konia, ot tak bez powodu. Zawsze kierowałem się ściśle 
określonym celem. Niechętnie sięgałem po szpicrutę, ale czasem nie miałem 
wyjścia. Zwierzę, zwłaszcza tak duże i wykorzystywane w sporcie musi być 
bezgranicznie posłuszne dla dobra swojego i jeźdźca. W przeciwnym razie 
zrobi się polska demokracja, a wtedy naprawdę będzie tragedia!!! Jeździectwo 
wyczynowe to nie żarty, a bardzo niebezpieczna zabawa. Proszę sobie wyobra
zić udział w jakichkolwiek zawodach na wierzchowcu, którego zawodnik nie 
jest pewien. Wówczas wszystko się może zdarzyć. A nie daj Boże, gdy koń 
czuje się jeszcze krzywdzony przez swojego pana. Prędzej czy później odpłaci 
pięknym za nadobne. Tymczasem nasza przyjaźń z Porfirem pozwoliła, i to w 
jednym roku, 1975, wygrać potęgę skoku (215 cm), zdobyć wicemistrzostwo 
kraju w skokach i mistrzostwo w ujeżdżeniu. To najlepszy dowód, jak się do
gadywaliśmy, choć nieraz rzeczywiście na ostro.
Nic, nie namawiam do używania śiły, ale koń musi znać swoje miejsce w sze

regu Nie można go traktować, jak rozhisteryzowanego dziecka, któremu 
wszystko wolno. Jeśli nie narzucę, albo może lepiej powiedzieć, nie przeko
nam go do mojego „ja”, nic wspólnie nic osiągniemy.

lę zasadę wpajali Antoniemu Pacyńskiemu najbliżsi i to od najmłodszych 
lat. Po pierwsze, ojciec Jacek, dyrektor Stadniny w Liskach, po drugie, wuj 



Andrzej Krzyształowicz, wybitny hodowca, dyrektor Janowa Podlaskiego. 
Mając takie koneksje rodzinne, nie ma co się dziwić, że Antoś, a także jego 
trzej bracia Tomasz, Marcin i Piotr połknęli jeździecki haczyk. Antek szcze
gólnie. Pierwszy raz dosiadł konia w wieku zaledwie czterech lat. Dekadę 
później, w 1957 r., zdobył swój pierwszy medal, srebro w Mistrzostwach Pol
ski Seniorów w skokach. Wyczyn nieprawdopodobny, mina zrzedła wówczas 
niejednemu zawodowcowi. Doświadczeni, utytułowani nie lubią, jeśli ktoś 
miesza im szyki, zwłaszcza jakiś tam smarkacz. Ale Pacyński nic sobie 
z tego nie robił. Skakał, byle wyżej, byle szybciej, byle skuteczniej. Trema nie 
zjadła go nawet, gdy rok później, jako piętnastolatek, rywalizował w Zakopa
nem z siedemdziesięcioletnim pułkownikiem Karolem Rómmlem. No, ale 
i nauczyciela miał z najwyższej półki, samego majora Wiktora Olędzkiego.

To była wyjątkowa osobowość, jakże niepasująca do obecnego świata, pełnego 
nienawiści, intryg, pomówień, gonitwy za pieniądzem. Dziś takich ludzi już 
prawie nie ma. Zal. Miałem szczęście, że mogłem z nim obcować, uczyć się 
od niego nie tylko prawidłowego dosiadu, ale, co zabrzmi patetycznie, bycia 
człowiekiem.

Majora Olędzkiego słuchali nie tylko ludzie... także konie.
Owszem - uśmiecha się Pacyński - w każdym razie mój Bosman wsłuchiwał 
się w każde jego słowo. Kiedy major na treningu wydawał polecenie, a ja nie 
bardzo wiedziałem, jak je wykonać, wierzchowiec pokazywał w czym rzecz. 
To był taki koń - profesor z wielkim talentem pedagogicznym.

Z czasem Pacyński przesiadł się na Bolgamiego. Zdobył na nim m.in. srebrny 
medal indywidualnie i zespołowo w Mistrzostwach Europy Juniorów 
w Wenecji. W ostatnim przejeździe czas mierzono zwykłym stoperem, bo 
nawaliła komórka. Może, gdyby sprzęt działał bez zarzutu, byłoby nawet zło
to. Przegrał je z Włochem o 1/5 sekundy.
Bolgami miał znakomitą markę, zainkasowali z Pacyńskim sporo laurów, aż... 

To były zawody w Bartoszycach - wspomina. - Pierwszego dnia pokonaliśmy 
blisko 140 koni, nazajutrz, co przeszkoda to zrzutka. Chyba sporo było w tym 
mojej winy, stwarzałem koniowi bardzo trudne sytuacje, chciałem zbyt wiele. 
Kilka razy w locie ratował się przed upadkiem, mieląc przednimi kopytami. 
Na kolejnym oxerze już się nie wyrobił. Wyleciałem w powietrze, a on wylą
dował na czole. Już się nie podniósł...
Dziś wycofałbym się z parkuru pewnie już po trzeciej zrzutce, nie narażał ani 
siebie, ani konia, rozumiejąc, że forma nie zawsze jest taka, jakbyśmy chcieli. 
Wtedy jednak, mając zaledwie osiemnaście lat, mało wiedziałem. Nie, nie 
rozgrzeszam się. Wciąż noszę ten ciężar, zwłaszcza że z Bolgamim wiele mnie 
łączyło.



Pacyński podczas sportowej kariery wiązał się na dobre i złe z wieloma wierz
chowcami: Don Hubertusem, Afirmacją, Chrenowską... Tę ostatnią kaszta
nowatą kłapouchą trakenkę będzie zawsze pamiętał.

Startowałem na niej w dużych międzynarodowych zawodach, zajmowałem 
niezłe miejsca, niestety jako koń sportowy szybko się skończyła. Odezwały się 
dawne kontuzje z toru wyścigowego. Ale miała dopiero 15 lat, mogła rodzić 
źrebaki, może nawet tak utalentowane jak ona. Niestety, Wojciech Komorow
ski i Andrzej Orłoś zadecydowali o jej przyszłości we włoskiej rzeźni. Chcieli 
mnie w ten sposób zgnębić, zdołować za to, że mówię, co myślę. A rzeczywi
ście pysk mam niewyparzony. Cztery razy wywalano mnie z kadry za uwagi, 
które czyniłem, a potem i tak przywracano za sprawą wyników, które osiąga
łem. Pamiętam, jak po Olimpiadzie w Meksyku (1968) przedstawiciele spor
towych władz jeździeckich zrobili nad drużyną sąd za kiepski występ. Zawod
nicy kajali się, przyznawali do błędów, przepraszali, a ja jeden wygarnąłem, że 
choć prawdą jest, iż spisaliśmy się do dupy, to nie tylko skoczkowie za ten stan 
odpowiadają. Wytykałem każdemu, kto zawinił, wymieniałem działaczy 
z imienia i nazwiska. Przesłuchującym aż szczęki drżały ze zdenerwowania 
i wściekłości. Oczywiście wiedziałem, co mnie czeka: okazało się, że muszę 
opuścić kadrę, bo nie ma dla mnie odpowiednio przygotowanych koni. Cóż, 
każdy pretekst jest dobry...

Pacyński miał swoje zdanie od najmłodszych lat i chyba w każdej sprawie. 
Robił to, co uważał za stosowne. W bardzo wczesnej młodości nie zawsze 
rzeczy najmądrzejsze... Sąsiadowi wysadził z kolegami bramę, używając pro
chu znalezionego w starym schronie Cytadeli Poznańskiej. Innym razem, na 
złość mamie, która skarciła go za ślizganie się po lodzie w samych majtkach, 
podłączył do kontaktu zapalnik trotylowy. Odłamki do dziś nosi w sobie...
Z czasem dojrzał i przestał bawić się w wysadzanie czegokolwiek, przynaj

mniej w sensie dosłownym, ale buntowniczy charakter pozostał mu na za
wsze. Rzeczywistości sprzeciwiali się już jego dziadowie, pradziadowie, cze- 
nruz on miałby akceptować, co złe i niesprawiedliwe.
W domu Pacyńskich słowa: żeby Polska była Polską, znaczyły nadzwyczaj 
wiele. O wolną i bezpieczną zabiegały kolejne pokolenia rodu... Pradziadka 
wydziedziczono za udział w Powstaniu Listopadowym, dziadka, po którym 
Antoni nosi imię, relegowano z gimnazjum w Gnieźnie za walkę z Hakatą*.  
Ojciec wstąpił do partyzantki, jego brat Adam był lekarzem w Powstaniu 
Warszawskim, Tomasz, pełnił rolę skrzynki kontaktowej w Poznaniu.
Po wojnie dom Pacyńskich stał się miejscem wydarzeń najwyższej rangi pań

stwowej. To tam, w pałacyku w Liskach, przygotowywano w 1970 r. słynny 
traktat normalizacyjny Polski i Niemiec. Miejsce obrad wymyślił zapewne 
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ówczesny wiceminister spraw zagranicznych PRL, Józef Winiewicz, szkolny 
kolega dyrektora stadniny, Jacka Pacyńskiego.
Ciekawe, czy minister jeździł konno, ciekawe, o czym rozmawiałby z Anto
nim, gdyby wybrali się na przejażdżkę w teren. Pewnie o sukcesach polskiego 
jeździectwa. A dziś, gdyby przyszło komuś namówić byłego mistrza, olimpij
czyka na zwierzenia???

Całe życie związałem ze sportem, boli mnie, że tak kiepski teraz reprezentu
jemy poziom, że wyniki są przypadkowe, że PZJ nie może dogadać się 
z PZHK i zamiast kupować niepełnowartościowe konie dla naszych zawodni
ków, oba związki powinny postawić na rodzimą hodowlę. Nikt normalny 
z obcego kraju nie sprzeda nam znakomitego wierzchowca za psie pieniądze, 
bo strzeliłby sobie w plecy. Oferuje, co najwyżej towar podrzędny. A poza 
wszystkim dobry koń kosztuje nawet 2 min euro. Nie stać nas!
Marzą mi się czasy, w których polscy jeźdźcy znów będą wygrywać i to wygry
wać na polskich koniach. Marian Kozicki, Jan Kowalczyk, ja sam znamy smak 
takich zwycięstw!!! Kiedyś naszą reprezentację zapraszano na najbardziej pre
stiżowe zawody. Chciełi się z nami mierzyć najlepsi na świecie. Płacili za po
dróż i pobyt. Tak było np. w Stanach w 1975 r., gdzie spośród ekip bloku 
wschodniego ściągnięto tylko Polaków. To o czymś świadczy! A dziś? Dziś 
smutno...

Hakata*  - niemiecka, nacjonalistyczna organizacja antypolska, założona w 1894 w Poznaniu przez Hcnnc- 
manna, Kennemanna i Tiedemanna. Powszechnie używana nazwa pochodziła od pierwszych liter nazwisk 
założycieli organizacji, oficjalna nazwa brzmiała Deutscher Ostmarkenverein (Niemieckie Stowarzyszenie 
Kresów Wschodnich).



Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

rok miejsce nazwa konia
1966 III Fordon
1970 II Leonidas
1971 I Leonidas
1972 1 Porfir
1973 III Porfir
1974 I Porfir
1975 III Porfir
1976 II Porfir
1978 II Porfir

Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
1957 II Bosman
1960 II Bolgami
1963 I Don Hubertus
1965 III Chrenowska
1966 II Chrenowska
1967 III Remus
1975 II Postawa

Igrzyska Olimpijskie w Meksyku

rok dyscyplina miejsce

1968 skoki przez przeszkody 37 — indywidualnie
10 - Puchar Narodów

nazwa konia

Cirrus

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Bolgami x wlkp. 1953 kara Dreibund 
x wschpr. Botin x wschpr./Alibaba SK Liski

Bosman x wlkp. 1950 c.gn. Jamajka 
x wschpr. Botin x wschpr./Alibaba SK Liski

Chrenowska x wlkp. 1958 kaszt. Chryzolit x trk. Gondola x/Guido x trk. SK Liski

Cirrus x wlkp. 1954 kara
Flötenspieler 

x pozn.
Cuma x wlkp./ 

Belizar x wschpr. SK Kadyny

Don Hubertus x wlkp. 1952 gn- Hubertus x trk. Druchna Jasna x pom./ 
NU

SK Rzeczna

Fordon x wlkp. 1959 kaszt. De Corte xx Fortuna x wschpr./NU SK Zołędnica

Leonidas x wlkp. 1964 kaszt. Belizar x wschpr.
Dechawa x wlkp./ 

Pyrrhus x trk.
SK Liski

Porfir x wlkp. 1965 kara Hermes xx
Poprawka x/ 

Piligrim x trk.
SK Liski

Postawa x wlkp. 1968 c.gn. Ceremoniał xx
Ponowa x wlkp./ 

Akcjonariusz x wlkp. SK Liski

Remus XX 1960 kara Dorpat Romania/Piladc SK Golejewko



Anna Piasecka

Mieć to „coś”

Pytana o porażkę, bez namysłu odpowiada - Olimpiada w Moskwie. I wcale nie dlatego, 
że zajęła kiepskie miejsce. Nie zajęła żadnego! Pojechała w charakterze rezerwowej, 
choć czuła się silna i znakomicie przygotowana. Na wyjątkowo trudnej trasie mogła oczy

wiście polec, jak polegli jej kojgdzy. Co by jednak było, gdyby było - tego nie wie nikt.
Nie mam do nikogo żalu. Decyzje trenerów zawsze przyjmowałam z pokorą. Uważam jed
nak, że na tamte Igrzyska można było wysłać drużynę bez porównania mocniejszą. Skoro 
jednak wysłano taką, jaką wysłano, a ja się do niej załapałam, to oczywiście pragnęłam wy
startować. Nie udało się i bardzo to przeżyłam. Woję więc wspominać wydarzenia sympa
tyczniejsze.



Sukcesy?
Pewnie. Mam dwa i to jakie! Moi synowie! Młodszy Wojtek,trenuje wkkw, 
starszy Tomek kuje konie... chyba, że akurat musi zakuwać psychologię.

Nic dziwnego, żc z końmi im po drodze. Od małego przecież smakowali 
atmosferę stajni, przypatrywali się matczynym i ojcowskim wyczynom 
w mniejszych i większych konkursach wkkw, albo ujeżdżenia.

Zabierałam ich wszędzie, na wszystkie zawody. Pakowałam w malucha wraz 
z dwoma psami, łóżkiem, maszynką do gotowania kaszy, proszkami do prania 
i koniecznie sznurkiem do suszenia pieluch. Rozciągałam go najczęściej mię
dzy stajnią a koniowozem. Przedni widok!

Pranie, karmienie, przyrządzanie posiłków - wszystko to robiła z zegarkiem 
w ręku między treningiem a konkursem. A kiedy już przychodził czas „na 
koń”, musiała coś zrobić z dziećmi. Nierzadko oddawała jc pod kuratelę wy
próbowanych przyjaciół. Mało kto ma tyle ciotek i wujków, co chłopaki Pia
seckiej. Po dziś dzień na spotkaniach dawni opiekunowie wspominają czasy, 
gdy wcielali się w niańki. Wracają też pamięcią do niepowtarzalnej klubowej 
atmosfery z dawnych lat, towarzyskich spotkań legionistów i „orłosiowców”, 
treningów do północy... poobijanych tyłków.

Do Andrzeja Orłosia trafiłam jeszcze w trakcie nauki w liceum plastycznym. 
Piekielnie wymagający! Dla niego nie było rzeczy niemożliwych. Kiedy po 
całym dniu w siodle padałam ze zmęczenia, a on nie pozwalał na przerwę, 
mówiłam: ale tego ćwiczenia nie da się zrobić. - Jak to się nic da! - krzyczał i 
wsiadał na mojego konia; pokazując, oczywiście, że się da. Zyskiwałam przy
najmniej chwilkę wytchnienia.

Irenując u Orłosia, przestała mieć czas na cokolwiek. Zdarzało się - i to 
wcale nie tak rzadko - że galopowała zamiast siedzieć na lekcjach. Wciąż 
jednak czuła się amatorką, uprawiającą jeździectwo po godzinach.

Wybór między jeździectwem a linorytami był o tyle trudny, że nie miałam do 
końca pewności, czy chcę i czy mam na tyle talentu, by zostać prawdziwym 
koniarzem. Po radę zwróciłam się do Orłosia. - Z końmi - rzekł - trzeba być 
24 godziny na dobę. Bądź, a przekonasz się, czy naprawdę tego chcesz. Fajnie 
- pomyślałam - żeby jednak weryfikować takie marzenia trzeba już na sam 
czas próby zerwać z dotychczasowym życiem. Zerwałam. Plany artystyczne 
zawiesiłam na kołku i zatrudniłam się na sopockim torze wyścigowym. Sprzą
tałam boksy, czyściłam konie i jeździłam do woli. Nie żałuję.

W klubie poznała m.in. Wandę Wąsowską. O właśnie, o wilku mowa! Nie 
wiadomo skąd wybitna trenerka, niegdyś słynna zawodniczka, pojawia 

się przy kawiarnianym stoliku, gdzie właśnie konwersujemy. Kobiety rzucają 
się sobie na szyję, od razu widać, jakim darzą się szacunkiem.



A o tym, jak mnie podglądała, już opowiedziała? - pyta z ze śmiechem Wą- 
sowska. Nie? To ja sama opowiem. Otóż po mojej wyścigowej przygodzie bar
dzo trudno było mi się przyzwyczaić do długich strzemion. Wymyśliłam więc 
zakamuflowany sposób przywiązywania się do siodła. Tego oczywiście robić 
nie wolno. Orłoś na mnie wrzeszczał, bo choć dosiad miałam wtedy idealny, 
to on od razu wiedział dlaczego. Inni nie potrafili tego stwierdzić na oko, 
więc próbowali podejrzeć. Ania z Adamem Jończykiem objeżdżali mnie wko
ło i starali się to moje drobne oszukaństwo wypatrzyć.
Ale nigdy nam się nie udało - mówi Piasecka. - Gdyby dziś sama nie wyznała 
prawdy, to nadal żyłabym w nieświadomości - żartuje.
Niech Ania opowie jeszcze o koniu, który siadał! Ja już muszę uciekać. 
???

Nazywał się Wolin, pochodził ze Stada Ogierów w Starogardzie Gdańskim. 
Orłoś zawzięcie trenował z nim piaf... tak przekonująco, że któregoś dnia 
wierzchowiec siadł z wrażenia na zadzie. Poszłam za ciosem i wykorzystałam 
tę stosunkowo rzadką umiejętność, nauczyłam Wolina siadać na odpowiedni 
znak... ze mną na grzbiecie. Mieli ludziska zabawę. Moje pozostałe konie nie 
znały podobnych sztuczek, miały za to inne atuty. Wiśniowo - gniady Festor, 
pierwszy przydzielony mi w karierze zawodniczej wierzchowiec - był nad
zwyczaj urodziwy - tak mi się przynajmniej wydawało - na dodatek miał 
cudną gwiazdkę na czole. Z kolei Desota, wałach pełnej krwi angielskiej był 
wyjątkowo brzydki, gruby z kłapciatymi uszami, których nawet nie umiał 
postawić. Ale nie dość, że mało atrakcyjny, to pod siodłem bardzo niebez
pieczny. Wspinał się i wywracał na plecy. Nikt na nim nie chciał jeździć, 
dlatego zresztą trafił do stajni Andrzeja Orłosia. Ja spróbowałam i jakoś się 
dogadaliśmy, na tyle, że... wjechałam na nim do kadry.
Podczas pracy z różnymi wierzchowcami przekonała się, że im który trud
niejszy, tym wybitniejszy sportowo. Rzecz jedynie w nawiązaniu z takim eg
zemplarzem nici porozumienia. Zadanie skomplikowane, ale Ona to umie. 
Poddała się tylko jeden, jedyny raz. Trenowała ogiera, który ją zaatakował 
podczas lonżowania. Nagle się zatrzymał i z impetem ruszył w jej kierunku. 
Na szczęście nic się nie stało, kobietę obleciał strach, zakończyła współpracę 
z nieobliczalnym zwierzęciem. Może, gdyby miała wtedy większe doświad
czenie, jakoś dałaby radę.

Nigdy wcześniej ani później nie odczuwałam najmniejszego lęku przed koń
mi. Nawet przed Agatą, pierwszym wierzchowcem, na jakiego w ogóle w życiu 
wsiadłam. Klacz gryzła, miała nieprzyjemny wyraz „twarzy”, stulone uszy 
i krzywe spojrzenie. Ale ja wcale się jej nie bałam, myśląc, że w taki sposób 
reagują wszystkie konie.



Anna miała czternaśie wiosen, gdy zdecydowała się po raz pierwszy w życiu 
zawitać w stajni. Marzenie zrodziło się jednak znacznie wcześniej podczas... 
jazdy trolejbusem po rodzinnym Trójmieście. Z okna spostrzegła niewielki 
nadmorski klub jeździecki w Kolibkach. Malowniczy obraz koni pod siodłem 
zarejestrowany przez małą dziewczynkę chodził za nią jak cień, nie dawał 
spokoju. Jakiś głos podpowiadał: idź, spróbuj!
Na debiutancką lekcję wybrała się do stajni Karola Rómmla. Ledwie przekro
czyła próg ośrodka, a już zachłystywała się nowym dla siebie światem. 
Z każdą chwilą fascynował ją bardziej. Ogarniała ją tylko złość, że droga do 
samodzielnego galopu taka odległa. Obrażała się, gdy kazano jej ćwiczyć na 
lonży dłużej niż sama to za konieczne uważała.
Na jazdy wymykała się z domu wbrew woli rodziców. Ciągle jednak brakowa
ło jej pieniędzy na lekcje. Najmowała się więc do pielenia ogródków i sprzą
tania mieszkań. Na wsparcie taty czy mamy liczyć nie mogła. Problem finan
sowy rozwiązał-się sam, gdy dziewczyna nabrała umiejętności pozwalających 
zajeżdżać młode konie. Od tej pory na lekcje zarabiała pracą. A że ryzyko 
lubiła od zawsze, sporo czasu spędzała na nieobliczalnych zwierzakach.

Miałam dobrego nauczyciela, rotmistrza Stanisława Łukaszewicza, absolwen
ta najlepszej polskiej szkoły kawalerii w Grudziądzu. Wspaniały człowiek, 
wszyscy go uwielbiali. Zapraszał uczniów do siebie do domu i godzinami ba
wił barwnymi opowieściami o koniach i życiu. A kiedy zaawansowany wiek 
zaczął dawać mu się we znaki, miał w nas oddanych opiekunów.

Pod koniec życia rotmistrza stajnię przeniesiono na sopockie tereny wyści
gowe. O niewielkim, mało znanym klubiku zaczęło być coraz głośniej. Na 
zawody zjeżdżali ujeżdżeniowcy i wukakawiści z całego kraju. A kiedy repre
zentanci Sopotu pokazywali się w innych ośrodkach, wszyscy wiedzieli, 
kto zacz.

Nieważne, w jakiej konkurencji startowałam, serce biło tak samo mocno. Róż
na była tylko ranga zawodów. Niestety w mistrzostwach Polski prześladował 
mnie pech, zajmowałam przeważnie najgorsze, czwarte miejsce, i w ujeżdże
niu, i w wkkw. Ale laury laurami. Istotne, że całe życie spędzam z końmi, ze 
zwierzętami, które mnie oczarowały. Dziś, kiedy już nie startuję, szkolę mło
dzież. Moi podopieczni znakomicie radzą sobie w siodle, zdobywają medale 
w wkkw. Niestety niewielu z nich ma to „coś”, czego słowami nie da się opi
sać. Rzecz nie w wyczuciu techniki jeździeckiej, ale w tym, co pozwala na 
partnerskie porozumienie ze zwierzęciem. Bez słów, bez palcata, bez krzyku... 
To skarb, jakim pan Bóg obdarowuje tylko nielicznych! Wyróżnieni mają 
szanse odnieść prawdziwy sukces. Nie obawiają się koni, oni je czują. Bo jeśli 
ktoś się lęka, lepiej niech się wycofa. Znam młodych ludzi, którzy wybierają 



ujeżdżenie tylko dlatego, że mają pietra przed skakaniem. Albo się jeździ, 
albo nie! Skoków można oczywiście nie lubić, jak nie lubi ich np. wybitna 
Kasia Milczarek, ale przecież nie dlatego, że się boi. Jak trzeba, przeskoczy, 
zrobi zresztą z koniem dosłownie wszystko. Ale ONA ma właśnie to „coś”.

Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

rok
1994
1995
1996
1998

miejsce
III
III
II
II

nazwa konia
Fosgcn
Fosgen
Fosgcn
Fosgcn

Pochodzenie Konia

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Fosgcn wlkp. 1984 gn. Salomon wlkp. Furda wlkp./ 
Dobry sław wlkp. SK Kadyny



Andrzej Sałacki

)la królowej
może nawet na betonie

Zapewne na stos by nie trafił, bo wbrew powszechnie panującej opinii, takich wyroków 
za czasów inkwizycji ferowano niewiele. Za to uwięzienie i wlekące się w nieskończo
ność przesłuchania wydają się nadzwyczaj prawdopodobne. Kto bowiem uwierzy, że An

drzej Sałacki nie wykorzystuje tajcmiiych sił, praktyk czarownika czy magicznych zaklęć 
w swoich kontaktach z końmi - dogaduje się przecież z najbardziej upartymi i charaktcr- 
nymi wierzchowcami. Oskarżyciel nic miałby najmniejszych problemów z dostarczeniem 
dowodów: znakomici zawodnie? nie dawali rady skakać na słynnym Krokoszu należącym 
do Andrzeja Orłosia, a Sałacki wsiadał i zaliczał przeszkodę po przeszkodzie. A to już na



stępny przykład: w USA zaczepiła go obca kobieta i spytała, co ma zrobić, by 
jej koń przestał się bać stępowania po przydomowej ścieżce.

Nie mam pojęcia - odpowiedział — musiałbym zobaczyć.
To niech pan przyjedzie...

Przyjechał, podszedł do konia, pogłaskał go, dał kostkę cukru, chwycił za kan- 
tar i ruszyli obaj po dróżce wzbudzającej tyle emocji - ramię w ramię, krok 
w krok. Szli, jak gdyby nigdy nic. Kobieta niemal oniemiała z wrażenia, 
z trudem wykrztusiła: „to niemożliwe, niemożliwe”. A kiedy ochłonęła, spy
tała z przejęciem w głosie:

Co pan zrobił?
Nic...

I jak tu się zadowolić taką odpowiedzią? Podejrzeniom nie ma więc końca: 
albo Sałacki dogaduje się z diabłem, albo sam z siebie uruchamia jakieś nad
przyrodzone siły. Bo jakże inaczej wytłumaczyć kolejną zagadkę - jego per
fekcyjne porozumienie z Czcionką, klaczą, z którą demonstrował niezwykły 
show bez ogłowia. Wybitny trener, jeździec zeznaje, jak do tego doszedł, nie 
wspominając jednak słowem o mocach nieczystych:

Kończyłem kolejny trening, puściłem wodze i dla żartu spróbowałem powo
dować Czcionką wyłącznie balansem ciała oraz łydkami. W ten sposób prze
szła w kłus, zrobiła woltę, zatrzymała się. Zabawa świetna, zacząłem się zasta
nawiać, ile figur dam radę w ten sposób wyegzekwować. Byłem kompletnie 
zaskoczony, gdy doszliśmy do piaffu i pasażu. Klacz reagowała, niczym zapro
gramowane urządzenie. I wtedy właśnie pomyślałem sobie, a jakby tak w ogó
le zdjąć ogłowie i dosiadać Czcionkę bez wędzidła. Mało tego, można by na
wet urządzać pokazy ujeżdżenia Grand Prix, udowadniając publiczności, jak 
wysoki stopień porozumienia między człowiekiem a koniem jest osiągalny. 
Nie miałem żadnych wątpliwości, że tego typu prezentacja musi spotkać się 
z aplauzem, zwłaszcza że w tamtych latach nikt jeszcze czegoś podobnego 
nie robił i to - podkreślam - na poziomie Grand Prix!

I tak Andrzej Sałacki obrócił słowo w czyn, przygotował program na miarę 
wielkiego show i ruszył na podbój Europy. Zabawne: nikt poza Polakami nie 
potrafił wymówić ani „Sałacki”, ani „Czcionka”. Spikerzy zapowiadali więc 
„Salaki end Sjonka”. Występy miały swoją oprawę świetlną i muzyczną, 
przebiegały zawsze według z góry ustalonego scenariusza. Jeździec zjawiał 
się w hali widowiskowej na koniu w pełnym rynsztunku, wykonywał po kolei 
poszczególne figury, a widzowie z każdą minutą czuli się coraz bardziej... 
zawiedzeni. Ileż razy przecież podziwiali świetnych zawodników w trakcie 
konkursów, a to co demonstrował nasz rodak niczym się od takowych nie 
różniło. Aż... Sałacki zatrzymywał Czcionkę, zdejmował ogłowie i ruszał 



UJEŻDŻENI

z powtórką na „gołym koniu”. Od tego momentu każdy element pokazu 
wywoływał lawinę braw. Na Wembley (1988) fruwały nawet marynarki, jak 
na koncercie Beatlesów czy Rolling Stonesów.

Tego, co tam przeżyłem, nie da się opisać - wspomina twórca niezwykłego 
show. - Do dziś mam w uszach dziki, narastający wrzask rozentuzjazmowanej 
publiczności, który osiągnął apogeum, gdy zjeżdżałem z hali pasażem - jakby 
nie było - jednym z najtrudniejszych elementów Grand Prix.

Pokaz na Wembley miał dla Andrzeja Sałackiego znaczenie szczególne - wy
stępował tam w trakcie słynnego brytyjskiego „Horse of the Year”, na zapro
szenie ówczesnego Prezydenta Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej, 
księżniczki Anny. Otrzymał zresztą wówczas zaszczytny tytuł „Jeźdźca roku”. 
Szczęśliwy, ale niemiłosiernie zmęczony udał się po programie do swojego 
pokoju w hotelu Hilton. Zdążył usiąść wygodnie w fotelu, gdy nagle zadzwo
nił telefon. W słuchawce odezwał się głos sekretarza królowej Elżbiety II. Jej 
Wysokość zapraszała jeźdźca znad Wisły na prywatny pokaz do Windsoru. 
Rozmówca uprzedził jednak, że w grę wchodzą tylko dwa najbliższe dni, bo 
w następnych królowa będzie stale zajęta. Teraz więc albo nigdy!!!

Rankiem odebrałem z recepcji „Instrukcję na okoliczność wizyty u Jej Kró
lewskiej Mości w Windsorze”. Było tam wszystko, co i o której godzinie, na
wet, żebym przed samym wyjazdem upewnił się kolejny raz, czy załadowałem 
do samochodu siodło. Z listu dowiedziałem się też m.in. że do królowej mam 
zwracać się „Her Majesty” i w żadnym wypadku nie stawać do niej plecami. 
W porządku, ale co z „ciągiem” - czy mogę wykonać go tyłem do Jej Królew
skiej Mości? - Ktoś z otoczenia JKM wyjaśnił, że w ostateczności mogę, ale 
lepiej jednak przodem. Okazuje się też, że nie wolno mi zabrać ani aparatu, 
ani kamery. Na szczęście ów zakaz zostaje cofnięty pod warunkiem, że foto- 
graficzno-filmowy zapis wykorzystam wyłącznie do własnego użytku.

O dziewiątej rano policjanci konwojujący ciężarówkę Sałackiego z Wembley 
do Windsoru dali znak do odjazdu. Pokonanie tej trasy w normalnych wa
runkach zajmuje około dwóch godzin, tym razem zaledwie dwadzieścia pięć 
minut. Samochód w asyście radiowozów na światłach i sygnale przemierzał 
Londyn pod prąd - stąd tak krótki czas przejazdu. Za krótki... na pozbycie 
się ogromnej tremy, jaka towarzyszyła jeźdźcowi.

Dobrze, że przynajmniej Czcionka wykazywała stoicki spokój. Jej opanowa
nie sprawiło, że i ja się rozluźniłem. Całe szczęście!!! - wspomina nasz jedyny 
rodak zaproszony na prywatny show do Windsoru.

Pokaz udaje się znakomicie. Po programie jego bohater dostępuje zaszczytu 
kilkuminutowej rozmowy. JKM jest zachwycona, zadaje moc fachowych py

tań - w końcu to miłośniczka koni, doskonale znająca się na rzeczy.
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A jak podłoże, czy aby nie było zbyt twarde - interesuje się Elżbieta II.
Sałacki potwierdza, ale zaraz dodaje:
- Dla królowej mogę nawet na betonie!

Z Czcionką rzeczywiście dałby chyba radę w każdych warunkach. To niezwy
kła klacz - Sałacki zawsze tak o niej mówi, a ma przecież skalę porównawczą. 
Pracował z dziesiątkami znakomitych koni, kilkanaście przygotował do 
Grand Prix - swoisty rekord wśród polskich trenerów. Czcionka na jego liście 
rankingowej zajmuje bezapelacyjnie pierwsze miejsce, potem długo, długo 
nic. A może on ją po prostu zaczarował, bo co do tego, że ona oczarowała 
jego - nikt nie ma najmniejszych wątpliwości...

Żaden koń jej nie dorównywał. Była jedna jedyna niezwykła! Piekielnie zdol
na i inteligentna. Potrafiła cieszyć się, kiedy ja się cieszyłem; martwić, gdy coś 
nam nie wychodziło. Przyznam jednak, że nie zafascynowałem się nią od 
pierwszego wejrzenia. „Kadynka” po przeszłości wyścigowej i wkkw przypo
minała folbluta, szalenie wrażliwa, nadpobudliwa i płochliwa... Właściwie 
żadnego argumentu „za”, by trenować z nią ujeżdżenie. Z dnia na dzień zy
skiwała jednak w moich oczach - zaskakiwała usposobieniem i niezwykłym 
talentem - uczyła się błyskawicznie. Nie wiem, czy jeszcze jakiś polski koń 
może pochwalić się uczestnictwem w tylu prestiżowych imprezach jeździec
kich na świecie.

Unikatowy „Salaki - Sjonka show” oklaskiwano podczas CHIO Aachen, CHI 
w Hamburgu, na German Classics w Bremen, CSI w Helsinkach, w Wiener- 
stadthalle w Wiedniu, w Neumunster, podczas Fiera Cavalli di Verona, na 
CHI w Donaueschingen, CHI w Falsterbo, podczas Salon de Cheval w Pary
żu i na Equitanie...
Znakomity duet ma niestety na koncie także przygodę, którą najchętniej 
wymazałby z pamięci. Przytrafiła się w Riesenback, w trakcie pokazu uświet
niającego Mistrzostwa Świata w Powożeniu. Kiedy Sałacki zdjął ogłowie, re

alizator światła bez wcześniejszych konsultacji, włączył cztery punktowe re
flektory, kierując każdy na inną nogę konia. Gdy Czcionka ruszyła, wokół jej 
kopyt zaczęły wirować cienie. Efekt wizualny znakomity, tyle że klacz panicz
nie bała się takich atrakcji. Zaczęła uciekać - oświetleniowiec nie dawał za 
wygraną, gonił ją strumieniem światła, niestety z powodzeniem...

Czcionka biegła szybciej, wpadła w panikę. Myślący operator natychmiast 
zgasiłby punktowe reflektory i klacz by się uspokoiła, ten jednak kompletnie 
nie rozumiał, jaki skutek ma zabawa, którą sobie urządził. Ogarnęło mnie 
przerażenie, nigdy dotąd nie straciłem panowania nad koniem, a tu nawet nie 
mogłem ewakuować się z siodła - przy takiej prędkości byłoby to istnym sza
leństwem... Nagle klacz skierowała się w stronę wysokiego żywopłotu okalają-
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ccgo stadion, odbiła się od murawy i przeskoczyła. Nie miałem nawet pojęcia, 
gdzie wylądujemy. Pamiętam, że w powietrzu pomyślałem sobie, iż Wielka 
Pardubicka jest niczym w porównaniu z moimi przeżyciami. Wreszcie 
Czcionka zatrzymała się w jakiś krzakach. Do dziś nic mogę pojąć, jak to się 
stało, że... nic się nie stało. Ani mnie, ani jej, ani widzom. Spanikowana klacz 
mogła przecież skoczyć wprost na widownię... Nigdy wcześniej tak strasznie 
się nic bałem, zresztą w ogóle strach w siodle był mi obcy. No może poza... 
debiutem.

Sałacki zarejestrował z detalami swoją pierwszą lekcję konnej jazdy. Dosiadł 
wtedy siwej Szarotki i od razu - bez próby na lonży - kazano mu stępować 
w zastępie nowicjuszy.

O rany, jakiego miałem pietra - wspomina ze śmiechem.
Strach na szczęście szybko minął, nie zniechęcił świeżo upieczonego adepta 
sztuki hipicznej. Chłopiec radził sobie zresztą tak dobrze, źe ledwo się obej
rzał, a już został wciągnięty do grupy młodzików trenujących skoki. Kilka 
sezonów później (1970), jako szesnastoletni junior wystartował w Mistrzo
stwach Europy w Szwajcarii. To dopiero było przeżycie!
Po powrocie z zawodów dyrektor krakowskiego Liceum nr 10, do którego 
chłopak uczęszczał, wywołał go na apelu, wychwalając pod niebiosa.
Skoki trenował Sałacki jeszcze w trakcie studiów (ukończył weterynarię). 
Z czasem, już jako pan doktor przerzucił się na ujeżdżenie. Był pierwszym 
polskim zawodnikiem plasującym się w największych zawodach na świecie 
CHIO Aachen i naszym pierwszym reprezentantem ujeżdżenia, który za
kwalifikował się do finału pucharu świata w Goeteborgu. Tych „pierw- 
szeństw” ma zresztą na koncie wiele. Nawet jako pierwszy z Polaków zainte
resował się od strony praktycznej woltyżerką. Kiedy w latach osiemdziesią
tych zetknął się z tą dyscypliną w Niemczech, tak go zafrapowała, że posta
nowił importować ją na nasz grunt. I nie tylko po to, by pokazać na czym 
polega, ale zdobywać w niej laury.
W Jaroszówce stworzył drużynę woltyżerską, której zawodnicy jak on zaczy
nali treningi od zera, a mimo wszystko w krótkim czasie doszli do trzech 
brązowych medali Mistrzostw Świata. Twórca polskiej woltyżerki zyskał na

wet miano najlepszego lonżującego na świecie. W sumie wywalczył w tej 
„specjalności” trzy medale mistrzostw świata. Nieprzeciętny talent doceniła 
FEI, zlecając mu w Europie oraz w obu Amerykach prowadzenie kursów 
lonżowania. Po raz kolejny udowodnił, że znakomity potrafi być w każdej 
jeździeckiej dyscyplinie.
Przerzucanie się z jednej dyscypliny na drugą nie wynikało jedynie z żądzy 
sukcesów i potrzeby się sprawdzania. Była to także chęć dogłębnego pozna



wania od środka wszystkiego, co związane jest z końmi. W pewnym monecie 
spróbował nawet edukować się w damskim siodle, aby zorientować się, na 
czym ta sztuka polega.

Wygodne nie jest - krzywi się Sałacki. - Trochę jak deska snowboardowa 
skrzyżowana z nartami - taki dziwoląg, ale... jakże cudowny! Cóż może być 
piękniejszego od urodziwej kobiety odzianej w elegancką kreację i dosiadają
cą wierzchowca po damsku.

Fascynacja stylem przypisanym jedynie płci pięknej sprawiła, że Sałacki do
prowadził w 2007 r. do pierwszych w historii starego kontynentu Międzyna
rodowych Mistrzostw Amazonek w damskim siodle. Odbyły się w Zakrzowie 
na terenie prowadzonego przez niego klubu „Lewada”. Od lat piastuje tam 
stanowisko szefa, ale przede wszystkim trenera ujeżdżenia. Jego wychowan
kowie zdobywają medal za medalem w Mistrzostwach Polski. Od 1985 r. nie 
zdarzyło się, by przy którymś z krążków seniorów MP w ujeżdżeniu nie poja
wiło się nazwisko „Sałacki”. Albo on sam zdobywał laury, albo jego zawodni
cy. W sumie mają już ponad sto medali!!!
Jego trenerskie zdolności pedagogiczno-dydaktyczne potwierdzają nie tylko 
wybitni zawodnicy, jak choćby Żaneta Skowrońska, ale także Katarzyna Do
wbor, którą tak skutecznie przygotowywał do Mistrzostw Gwiazd, że pierw
sze z tego cyklu zawody wygrała. Do dziś zresztą krąży nad Zakrzowem aneg
dotka związana z tym osiągnięciem. Zwyciężczyni zapytana przez dzienni
karza, jaki w tym sukcesie był udział konia, odrzekła bez wahania: co naj
mniej sto procent.
Mistrzostwa „Art Cup” — to wspólne dziecko Katarzyny Dowbor i Andrzeja 
Sałackiego. Organizują je razem już od kilkunastu lat dla artystów teatru 
i filmu, ludzi sztuki. Znani i łubiani zmagają się w skokach, ujeżdżeniu, po
wożeniu. Impreza ściąga setki widzów, popularyzuje sport konny, jest magne
sem dla przyszłych adeptów sztuki jeździeckiej. Może niektórym z nich 
przyjdzie z czasem trenować w powstającym w Zakrzowie ośrodku przygoto
wań olimpijskich - to także inicjatywa Sałackiego, dziś jego idée fixe. Dzieło 
w zamierzeniu gigantyczne i to nie tylko w porównaniu z realizacją obiektów 
sportowych, hal, stajni, które stawiał w Jaroszówce czy Zbrosławicach. Wiel
kie na miarę europejską.
A swoją drogą ciekawe, jakimi pomysłami rzucałby Sałacki, nie mając nic 
wspólnego z jeździectwem, w jakiej triumfowałby dziedzinie? Z końmi zwią
zał się przecież zupełnym przypadkiem. Miał jedenaście lat i... zachwycił się, 
kolorowym zdjęciem kuzynki na koniu. Nadesłała je z Wenezueli, gdzie 
wierzchowce, tak samo jak kolorowe fotografie, były czymś zwyczajnym, 
podczas gdy u nas, w socjalistycznej Polsce, wyjątkowym.



Kiedy rodzice małego Andrzeja spostrzegli, z jaką fascynacją przygląda się 
niezwykłemu zdjęciu, pomyśleli, że może warto by go zapisać do szkółki jeź
dzieckiej, wreszcie zajmie się czymś sensownym, przestanie... łobuzować. 
A rozrabiać, owszem potrafił - za karę wyrzucono go ze szkoły. Konie oka
zały się strzałem w dziesiątkę. Zaczął w Krakowskim Klubie Jeździeckim, 
potem były Swoszowice - dziś dzielnica Krakowa, niegdyś wioska, do której 
trzeba było docierać z kilkoma przesiadkami i nawet taka uciążliwość go nie 
zrażała. Później Jaroszówka, Zbrosławice, wreszcie Zakrzów...

Medale w Mistrzostwach Polski w Uieżdżeniu

rok miejsce nazwa konia
1985 I Mytrop
1986 I Czcionka
1987 I Czcionka
1988 III Czcionka
1989 III Balan
1990 II Balan
1991 I Pasaż
1993 III Kapitol
1995 II Dioksan
1996 III Gran-Sirocco
1997 II Gran-Sirocco

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Balan wlkp. 1982 C. gil. Akropol wlkp. Balinka wlkp./ 
Eliop wlkp. SK Rzeczna

Czcionka wlkp. 1973 sk. gn. Oltis xx Czeczuga wlkp./ 
Grzesznik wlkp. SK Kadyny

Dioksan sp 1984 c. gn. Korab wlkp. Despotka sp/ 
Senior han. SK Kadyny

Gran Sirocco trak, 
białor. 1984 kaszt. Platan Socha/- Białoruś

Kapitol m 1984 c. gn. Przedświt XIII 
-4x Kantala m/Druzus m SK Stubno

Mytrop sp 1975 gn- Polonez xx Myślibora uszl. x/ SK Nowielice
Gajowy pom.

Pasaż wlkp. 1982 sk. gn. Salomon p.t/w Pergola wlkp./
Gont p.t/w SK Kadyny



Jerzy Sas-Jaworski (1920-2008)

Ułańska dusza

Na komodzie w rogu pokoju siedzą obok siebie dwa pluszowe niedźwiadki. Jeden nie
wiadomego pochodzenia, drugi z dokładnie ustalonymi personaliami. To radziecki 
Miszka, maskotka igrzysk z Moskwy w 1980 r. - własność syna gospodarzy, olimpijczyka 

Bohdana Sas-Jaworskicgo od ląt mieszkającego w Niemczech... Oba miśki ukradkiem spo
glądają na setki wiszących na ścianie flots - podobno to zaledwie drobna część zbioru. 
Gdziekolwiek zresztą zerknąć, w każdym pokoju jeździeckie pamiątki; puchary, dyplomy, 
medale. Jak nic juniora - Bohdana, to seniora rodu - Jerzego. Nawet półki w szafkach ugi
nają się pod ciężarem różnorodnych dokumentów. Zdjęcia, wycinki prasowe, także karta 
zawodnika z... nieodciętymi kuponami żywieniowymi pierwszych powojennych Jeździec



kich Mistrzostw Polski w Sopocie roku 1953. Jerzy Sas-Jaworski zdobył wów
czas tytuł wicemistrza kraju w ujeżdżeniu; czyżby na głodnego?
Kozienickie mieszkanie, które zajmuje już grubo ponad pół wieku*  - naj
pierw jako dyrektor słynnej miejscowej stadniny, dziś zasłużony emeryt - kry- 
je też wiele osobistych skarbów nie związanych z końmi. Ot choćby... szkolna 
czapka z wyhaftowanym metalową nitką fragmentem piosenki: „pamiętaj 
o naszej szalonej miłości, bo tylko ta miłość coś warta”. To dedykacja od 
przepięknej blondynki, Janki - przedwojennej sympatii Jerzego. Tej samej, 
która we wrześniu 1939 r. próbowała mu pomóc wydostać się z rąk bolszewi
ków, gdy Rosjanie wzięli do niewoli pułk ułanów, w którym służył. Namawia
ła, by ukrył się u niej w domu, w pobliskim Biłgoraju. Zaprotestował, uważał, 
że, dopóki obowiązuje go przysięga wojskowa, dopóty każda próba samo
dzielnego oddalenia się od jednostki mogłaby zostać poczytana za dezercję. 
Dziewczyna odeszła więc z niczym, gdyby jednak trochę zaczekała... Jeszcze 
tego samego wieczora dowódca, pułkownik Władysław Płonka (zamordowa
ny w Katyniu) zwolnił ułanów z żołnierskich ślubów. Od tej chwili tylko jed
na myśl towarzyszyła Sas-Jaworskiemu: jak najszybciej ewakuować się spod 
ruskich pepeszy. Do domu, do Szczebrzeszyna miał niedaleko, zaledwie dwa
naście kilometrów. Dla młodego chłopaka w normalnych warunkach to żad
na odległość, ale nic wtedy, kiedy jest wojna, ma się na sobie polski mundur, 
a wokół aż roi się od wroga.
Na miejsce dotarł późnym wieczorem, było już kompletnie ciemno. Łza mu 
się w oku zakręciła, gdy w kuchni przy piecu, ujrzał swoją ukochaną babcię 
Walentynę, która, od kiedy skończył trzynaście lat, zastępowała mu i jego 
dwóm braciom zmarłą matkę. Kobieta na widok niespodziewanego gościa 
w mundurze poderwała się na równe nogi:

Proszę pana, my już nic nie mamy, wszystko co było, rozdaliśmy, ludzie się 
poprzebierali i poszli...
Nic poznała mnie babcia w pierwszej chwili, ale kiedy usłyszała mój głos, 
wzruszeniom nie było końca. O wszystko wypytywała, musiałem z detalami 
relacjonować. Opowiadałem, jak mnie wojna zastała na praktykach po pierw
szym roku nauki w grudziądzkim Centrum Szkolenia Kawalerii, jak z 22. Puł
kiem Ułanów Jeremiego Wiśniowieckiego wpadliśmy na bolszewików, jak 
zdawaliśmy broń, łamiąc szable i wyrzucając w krzaki zamki karabinów, jak 
wreszcie ucickłcm z pobliskiego Aleksandrowa. Babci wciąż jednak było mało, 
zadawała kolejne pytania.

Opowiadał więc, o wszystkim, co tylko zdołał sobie przypomnieć, nawet 
° Chatce, młodziutkiej klaczy zarekwirowanej na potrzeby wojska niemal 

" przeddzień wojny. Kapryśna, nic nie umiejąca, nigdy nie nosiła ani siodła, 



ani człowieka. Na dodatek przydzielona została niewprawnemu ułanowi. Za 
nic nie mogli się dogadać. Sas-Jaworski oddał więc chłopakowi posłuszną 
i doświadczoną Rotę, a sam wziął niesfornego zwierzaka. Zwyczajnie wypa
dało! W końcu był starszym ułanem, dowódcą sekcji i znacznie lepszym 
jeźdźcem od swojego żołnierza.

Z Chatką szybko się porozumiałem, nie mogłem tylko wymóc na niej, by 
spokojnie stała podczas wsiadania. Wierciła się, jakby na złość. Udawała, że 
nie wie, o co chodzi. Zadziwiające jednak, że kiedy w ostatniej wrześniowej 
potyczce naszego pułku - w Dzwoli pod Biłgorajem - znaleźliśmy się pod 
koszmarnym ostrzałem, klacz sama podstawiła się, bym mógł, jak najszybciej 
na nią wskoczyć, po czym niemal czołgając się brzuchem po ziemi, wyprowa
dziła nas z okrążenia. Zawdzięczam jej życie!

Teraz, po wrześniowej klęsce, to życie musiał sobie jakoś ułożyć. Próbował 
przedostać się do Francji, wpadł jednak na granicy. Zamknęli go, ale szczęśli
wie udało mu się zbiec, wyrywając okienną kratę. Wrócił na Zamojszczyznę, 
pracował na roli, był żołnierzem Armii Krajowej. Z czasem przeniósł się 
w okolice Warszawy. Tam znowu Rosjanie go aresztowali wraz ze współtowa
rzyszami konspiracyjnej placówki spod Wyszkowa. Trzymali cały dzień bez 
jedzenia i picia, w końcu puścili. Fala represji wobec akowców rosła jednak 
z tygodnia na tydzień, robiło się coraz goręcej. Sas-Jaworski nie miał żad
nych gwarancji, że bolszewicy nie zamkną go po raz wtóry. Zaciągnął się więc 
do... polskiej armii - pod latarnią najciemniej. Walczył z 7. Pułkiem o Wał 
Pomorski, o Kołobrzeg. Nadano mu order Virtuti Militari.
O ułańskiej przyszłości myślał właściwie od zawsze i to za sprawą ukochane
go stryja, zarazem ojca chrzestnego Romualda Sas-Jaworskiego, majora 
7. Pułku Ułanów Lubelskich. Niewiele jednak brakowało, by Jerzy został lot
nikiem. Wyczyny słynnych pilotów: Skarżyńskiego, Bajana, Żwirki i Wigury 
robiły na nim tak duże wrażenie, że w pewnym momencie postanowił sam 
spróbować sił w powietrzu i zapisał się na kurs szybowcowy. Jakaż była radość 
chłopaka, gdy listonosz przyniósł zawiadomienie o jego zakwalifikowaniu się 
na wymarzone podniebne ćwiczenia.
Opisu owych ćwiczeń jednak nie będzie - po prostu nie wziął w nich udzia
łu. Okazało się bowiem, że decydując się na odbycie kursu, musiałby podpi
sać deklarację zobowiązującą go do odsłużenia w lotnictwie przynajmniej 
pięciu lat.

Takim postanowieniem sprawiłbym zawód stryjowi Romualdowi, który aku
rat w tym samym czasie uzyskał dla mnie przydział do Szkoły Podchorążych 
Kawalerii w Grudziądzu. Zawiadomienie o przyjęciu na kurs wylądowało 
więc w koszu, ja w siodle.
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Świeżo upieczony kandydat na ułana był w znacznie lepszej sytuacji od swo
ich kolegów, którzy, co prawda jak on, też zaczynali dopiero kawaleryjską 
edukację, ale od małego jeździli konno. Nie dość, że robili to źle i przyszło im 
uczyć się od początku, to na dodatek musieli pozbywać się fatalnych nawy
ków - zajęcie wyjątkowo uciążliwe. Tymczasem Jerzy Sas-Jaworski nie miał 
pojęcia o jeździectwie, wszystko było dla niego nowe, paradoksalnie znacznie 
łatwiejsze.

Nie znaczy jednak, że nigdy wcześniej nie siedziałem na koniu. Siedziałem, 
a jakże! Do dziewiątego roku życia zdarzało mi się to nawet stosunkowo czę
sto. Przez te lata - od urodzenia - mieszkałem z rodzicami w koszarach 
23 Pułku Piechoty im. Leopolda Lisa-Kuli we Włodzimierzu Wołyńskim. Mój 
ojciec, Stanisław Sas-Jaworski - podobnie jak jego czterej bracia - był ofice
rem. Miał służbowego konia, nieraz sadza! mnie przed sobą w siodle i woził po 
okolicy. Najbardziej jednak lubiłem samodzielnie jeździć na ukochanej kucce 
„zatrudnionej” w wojsku do ciągnięcia lawetki z orkiestrowym bębnem. Nikt 
mnie niestety nie uczył, woziłem się stępem, nie wiedząc nawet, jak trzymać 
nogi. Oczywiście ani mama, ani tata nic pozwalali na te moje indywidualne 
wypady. Wymykałem się więc po kryjomu... z kieszeniami pełnymi wykradzio
nych ojcu papierosów i przekupywałem nimi żołnierzy mających służbę w staj
ni. W zamian siodłali mi kocem konika i wsadzali na jego grzbiet. Jeden 
z żołnierzy stawał na czatach i pilnował, czy aby na horyzoncie nie pojawia się 
ojciec. A gdy się pojawiał, wtedy w ułamku sekundy ściągano mnie z kucki 
i wrzucano do paki z owsem. Pewnego dnia kucka pogalopowała poza teren 
koszar, zrzuciła mnie i zajęła się zżeraniem chłopskiej koniczyny. Chłop po
skarżył się oczywiście mojemu ojcu, dostałem lanie, ale z jeździectwa nic zre
zygnowałem. Mało tego, wkrótce znowu narozrabiałem, dosiadając kucki 
w dopiero co kupionym, eleganckim płaszczu. Zwaliła mnie w błoto i tylko 
mamie oraz babci zawdzięczam, że tata się o niczym nic dowiedział. Do kucki 
nie miałem najmniejszych pretensji, potrafiłem jej wszystko wybaczyć, może 
dlatego, że tak bardzo się do niej przywiązałem. Niestety któregoś dnia oznaj
miono mi, że musimy na zawsze opuścić koszary. Podobno ojciec wyraził się 
niepochlebnie o Marszałku Piłsudskim i choć miał dopiero trzydzieści siedem 
lat przeniesiono go na emeryturę. Coś mi to dzisiaj przypomina...

lak zakończyła się przyjaźń chłopca z kucykiem. Było to zarazem rozstanie 
ze światem koni na długi czas. Zetknął się z nim ponownie dopiero w Gru
dziądzu. Tam nie tylko nauczył się doskonale trzymać w siodle, ale zafascy

nował jeździectwem w wymiarze sportowym. Dziwne byłoby zresztą, gdyby 
tak się nie stało. W Centrum Kawalerii trenowała ekipa olimpijska, ułani 
z rozdziawionymi ustami przyglądali się popisom wybitnych zawodników



- każdy chciał być Adamem Królikiewiczem (pierwszy polski medalista 
olimpijski w konkurencji indywidualnej - przyp.aut.J. Sas-Jaworski miał swo
jego idola, dowódcę plutonu, rotmistrza Władysława Muszyńskiego, wice
mistrza zawodów Militari 1938 r. i mistrza w 1939.

Muszyński trenował na znakomitej Bormidzie. Pod jego nieobecność mia
łem obowiązek, ale tak naprawdę zaszczyt, objeżdżać tę klacz. Niesamowita 
satysfakcja dla młodziutkiego chłopaka mogącego dosiadać konia wielkiego 
sportowca.

Obserwacje doskonałych zawodników, zasłyszane rady grudziądzkich in
struktorów, wertowany podręcznik jeździecki - wszystko to przydało się Sas- 
Jaworskiemu, gdy sam rozpoczął sportową karierę. Sam dosłownie, był nawet 
dla siebie trenerem. Chyba nienajgorszym, czego dowodem wyniki.

Zaraz po wojnie, jeszcze jako kawalerzysta - dziś służba w LWP nie jest po
wodem do dumy, ale nie zamierzam jej wymazywać z życiorysu - wygrywałem 
konkursy w skokach. Dosiadałem wtedy Wizji, dla której nie było przeszkód 
niemożliwych. Śmiesznie ją przezwano - nawet nie wiem dlaczego - Pipką. 
Jak zwał tak zwał, w każdym razie skakała rewelacyjnie.

Z czasem Jerzy Sas-Jaworski przerzucił się na ujeżdżenie. Jednocześnie przy
gotowywał się do startów i pełnił swoje codzienne obowiązki dyrektora kozie- 
nickiej stadniny. Niełatwo mu jednak było w miesiącach wyźrebień - od stycz
nia do maja - utrzymać kondycję i formę, gdy całe noce spędzał na dogląda
niu rodzących matek. Zmordowany i niewyspany nic miał siły dzień w dzień 
ćwiczyć na ujeżdżalni. Wpadł więc na doskonały pomysł i trenował po nocach
- chyba jako jedyny zawodnik w dziejach polskiego jeździectwa sportowego. 
Jak zwykle bez trenera — m.in. w taki sposób przygotowywał się do mistrzostw 
w Sopocie, gdzie odnotował swój największy sukces. Przesiadywał w siodle 
nocami nieraz bardzo długo, a kiedy stajenny powiadamiał go, źe właśnie któ
raś z klaczy zaczyna rodzić, zeskakiwał z konia i... gnał na porodówkę.

Poważna choroba przerwała niestety moją stosunkowo krótką karierę sporto
wą. Od 1974 r. zajmowałem się już tylko pracą w stadninie.

Trafił do niej 1 lutego 1951 r. Objął stanowisko kierownika, a jego bezpośred
nim przełożonym był Ryszard Zoppi, przedwojenny dyrektor Kozienic, wiel
kiej klasy specjalista od koni pełnej krwi.
Byłem szczęśliwy, że znalazłem się pod jego skrzydłami, zarazem dumny, że 
z czasem to właśnie mnie przyszło opiekować się tym zupełnie samotnym 
starym człowiekiem. Wiele mnie nauczył. Stadnina nawet za jego powojen
nych rządów stała na niezłym poziomie zwłaszcza w porównaniu z innymi 
tego typu ośrodkami w kraju. Była sporym przedsiębiorstwem z dużym go
spodarstwem rolnym, stawami rybnymi, młynem, nawet hodowlą bydła.



UJEŻDŻENI!
Kiedy zostałem szefem, wszystko to pielęgnowałem przez czterdzieści lat, 
niestety, mój następca zlikwidował niewygodne jego zdaniem, „poza konne” 
działy. Zal... Nadzieja w obecnym dyrektorze, Andrzeju Zychu - zapewnia, że 
przywróci stadninie dawny wymiar. Życzę mu tego z całego serca.

Za „panowania” Sas-Jaworskicgo Stadnina w Kozienicach była jedną z naj
lepszych, choć sam dyrektor nigdy nic cieszył się specjalnymi względami 
władz - bezpartyjny, obcy klasowo, ze szlacheckim rodowodem sięgającym 
roku 1431(1). Napuszczano na niego kontrole, doszukiwano się haków, ha
czyków...

W dążeniu do celu nawet ustrój nic był mu w stanie przeszkodzić - wtrąca 
Anna Sas-Jaworska, żona. - W czasie żniw potrafił wyprosić ministerialną 
inspekcję BHP Nigdy nie bał się o stołek.
Miałem pracować, a nie marnować czas na bezsensowne dyskusje. Na szczęś
cie rozliczano mnie z wyników, a te rzeczywiście były niczego sobie.

Pytany o receptę na sukces, odpowiada lakonicznie: umieć i chcieć... ale też 
samemu mieć na wszystko oko. Prowadząc jednak tak rozległe gospodarstwo, 
nie mógł przecież być wszędzie jednocześnie, doba za krótka i sił by nie star
czyło...

Trzeba mieć lornetkę - mówi pół żartem - nigdy się z nią nie rozstawałem.
Jak mi brakowało czasu, by pojechać w pole i sprawdzić, co dojrzewa, co kwit
nie, albo czy z końmi na pastwisku w porządku, to dzięki takiemu urządzeniu 
niemal nic ruszając się z miejsca, widziałem wszystko, jak na dłoni..

A ludziska myśleli, że podgląda, jak pracują. I może dobrze, że tak myśleli. 
Przynajmniej się starali, uczyli zarazem solidności i odpowiedzialności. Prze
konywali także, że dobry gospodarz to skarb. Wymagał ale doceniał. Mieli 
świadomość, że dzięki Jerzemu Sas-Jaworskiemu firmują jedną z najznako
mitszych rodzimych hodowli koni.

* spotkanie odbyło się w kwietniu 2007.

Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

rok
1953

miejsce
II

nazwa konia
Akar

Pochodzenie Konia

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
Akar XX 1947 gn- Ping Pong Cardea/Teddy PZCH Koni
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Jerzy Sas-Jaworski
— absolwent Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu
— uczestnik kampanii wrześniowej 22. Pułku Ułanów Podkarpackich
— żołnierz Armii Krajowej
— od 1944 r. iv I Armii Wojska Polskiego, dowódca zwiadu konnego

iv 7. Pułku Piechoty, uczestnik walk o Wał Pomorski, Kołobrzeg i Berlin
— Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari
— po rozwiązaniu kawalerii pracownik Stadniny Koni Moszna, a od 1951 r. 

w Państwowej Stadninie Koni iv Kozienicach, w której od 1954
do 1991 r. nieprzerwanie pełnił funkcje dyrektora i hodowcy

— odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
— działacz Polskiego Związku Jeździeckiego, odznaczony 

Honorową Złotą Odznaką Jeździecką.



Żaneta Skowrońska

Dokoła konie, 
konie, konie...

Jest rok 2000. Trwają Jeździeckie Mistrzostwa Środowisk Twórczych w zakrzowskiej „Le

wadzie”. Wokół parkuru sporo widzów. Emocjonują się poczynaniami znanych aktorów, 
dziennikarzy, plastyków... Właśnie rozpoczyna się kolejny przejazd. Pierwsza przeszkoda 

zaliczona, druga i trzecia też, na czwartej wyłamanie. Jeździec spada, co prawda usiłuje 
powtórzyć próbę, ale bez powodzenia, zostajc więc wyeliminowany. Koń jednak przeszko
dę musi pokonać — niech sobie nie myśli, źe tak mu wszystko wolno. W sukurs nadbiega 
Żaneta Skowrońska. Dosiada wierzchowca i oczywiście bez najmniejszego trudu zalicza 
kilkudzicsięcioccntsmetrową stacjonatę. Na parkur wjeżdża następny artysta. Również ma 

pecha, koń wyłamuje, raz, drugi... Niezawodna amazonka jest w pobliżu. Rozbawiona



U/EŻDŻENIE

publiczność zaczyna skandować: Za ne ta! Za ne ta! Za ne ta!!! Uśmiechnię
ta od ucha do ucha dziewczyna przywołuje do porządku kolejnego wierz
chowca. Ten ani myśli zboczyć z kursu, wyłamać, zachować się wbrew. Robi, 
co PANI każę.

Ja nie każę - prostuje Żaneta. - Konie aprobują to, co im proponuję, bo czu- 
ją się przy mnie pewnie i bezpiecznie. Nie mówię tego ot tak sobie, w końcu 
jeśli udało mi się z Romeo... Jeździłam na nim kilka lat, na początku wario
wał, stawał dęba, wszystkiego się bał. Nie było mowy, by go dosiąść w ostro
gach i z palcatem. Z dnia na dzień jednak łagodniał, nabierał zaufania. Ćwi
czyliśmy coraz więcej, ale nigdy nie serwowałam mu zbyt wiele, by go nie 
stresować. W pewnym momencie zaryzykowałam piaf. Na początku było 
śmiesznie, bo spięty nie potrafił odrywać nóg od ziemi, ale później jakoś po
szło. Na tyle dobrze, że zakomunikowałam o tym trenerowi, Andrzejowi Sa
łackiemu. A ten, jak na mnie nie huknie:
Daj spokój - mówił - znowu zacznie się wspinać, krzywdę ci zrobi...
Niech no trener przynajmniej na niego zerknie - replikowała Skowrońska.

A trener, jak to trener, zajęty tysiącami spraw, treningami wciąż nie miał cza
su dla konia, który trafił do Zakrzowa przez przypadek i, jak wszyscy mówili, 
na krótko. Właścicielka, pewna Amerykanka, zamierzała go zaraz sprzedać, 
a od Zakrzowa oczekiwała jedynie pomocy w okiełznaniu. W końcu jednak 
Sałacki dotarł na zajęcia Romea i Żanety. Z podziwem obserwował stoicki 
spokój, z jakim znany mu z wariactwa wierzchowiec wykonywał polecenia.

No to próbuj, próbuj - pokiwał głową udzielając dziewczynie błogosła
wieństwa.

Amazonka więc próbowała, podnosząc poprzeczkę wyżej i wyżej. Amerykan
ka tymczasem coraz dalej i dalej odchodziła od zamiaru sprzedaży wierz
chowca. I tak Romeo stał się podstawowym koniem Żanety. Startowała na 
nim w Polsce i zagranicą. W szczególny sposób wspomina Mistrzostwa świa
ta w Aachen, to chyba do tej pory, jej najwspanialsze sportowe doznanie.

Ależ było przeżycie! Gigantyczny, wypełniony po brzegi stadion, pięćdziesiąt 
tysięcy, ludzi. Coś niesamowitego! Pamiętam, że gwar na trybunach przypo
minał bzyczenie os. Ten dźwięk mam w uszach do dziś. A kiedy już ruszyli
śmy po czworoboku, poczułam, że nigdy wcześniej z Romeo nie byliśmy tak 
zgrani, tak fenomenalnie się rozumiejący. Forma przyszła widać dokładnie na 
mistrzostwa. Szło nam znakomicie, tak świetnie, że buzia sama mi się śmiała. 
Ci, którzy mnie znają, doskonale wiedzą, że okazywanie radości w trakcie 
konkursu to nie moja specjalność.

Dziś duet Romeo i Żaneta nie istnieje. Amerykanka w końcu zabrała konia 
z Zakrzowa, cóż, prawo właściciela... Szkoda, choć nie był to wierzchowiec
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wybitnie utalentowany sportowo. Pracą jednak, krok po kroku osiągał coraz 
większe umiejętności.

Smutno, pewnie, że smutno - mówi Skowrońska - i to nie tylko dlatego, że 
wiązałam z nim nadzieje, że zaczynając od zera, doszliśmy do konkursów ran
gi Grand Prix. Przykro, bo ja nie znoszę rozstań, bardzo przywiązuję się do 
koni, zwłaszcza że nie traktuję ich wyłącznie, jako środek do celu. To moi 
przyjaciele, poświęcam im sporo czasu nie tylko na treningach, jestem z nimi 
dla nich samych w stajni, kąpię je, karmię, czyszczę, drapię za uchem. One 
potrzebują kontaktu z człowiekiem, im więcej z ludźmi przebywają, tym le
piej służą. Czuję, że mnie szanują, one z kolei wiedzą, że ja szanuję je. W tym 
miejscu oddałabym najchętniej głos Emirowi... Wywaliliśmy się razem na 
przeszkodzie, walnęłam w drągi i trzymałam za obolałą głowę. On wstał, 
otrzepał się i choć mógł sobie iść w dowolną stronę, podszedł, szturchnął 
mnie łbem, jakby chciał spytać: no co jest, w porządku? Konie oczywiście 
różnie reagują w zależności od sytuacji. Np. Goldamos rży na odgłos moich 
kroków. Z nim akurat jestem najbardziej związana, mam go już dziesiąty rok! 
Piętnastolatek, przeżywa teraz drugą młodość, chyba dobrze mu zrobiło 
mniejsze obciążenie treningowe, gdy przygotowywałam się przede wszystkim 
z Romeo. Dzięki jego umiejętnościom spełniło się jedno z moich najskryt
szych marzeń - wystartowałam w mistrzostwach Europy na własnym koniu!

Emir, Goldamos, Romeo, a także Largos, With You i wiele innych... Nauczy
ły ją pokory, ale i szacunku do człowieka. Ceni ludzi za to, jakimi są, a nie za 
to, kim są. Tego samego wymaga od innych. Nigdy nie afiszuje się ze swoimi 
sukcesami, nie opowiada o jeździeckiej pasji, by zyskać czyjąś sympatię.
Końmi zainteresowała się zresztą sama z siebie, bez niczyjej zachęty. Co 
prawda, jej pradziadek, Edward Szewczyk, był komendantem policji konnej, 
ale dowiedziała się o tym grubo po rozpoczęciu hipicznej edukacji.

Od dziecka ciągnęło mnie do zwierząt, zwłaszcza do koni. Dlaczego? - Nie 
wiem. W każdym razie, kiedy dowiedziałam się, że zaledwie kilkanaście kilo
metrów dzieli mnie od stajni w Zbrosławicach, nie dawałam rodzicom spoko
ju. W końcu mnie tam zabrali. A jak już raz przekroczyłam próg stajni, mu- 
siał być i ten drugi, i trzeci... Tak się zaczęło. Najpierw bywałam w Zbrosławi
cach raz w miesiącu, czasem dwa. Podziwiałam konie, wyobrażałam sobie, jak 
to będzie, kiedy sama zacznę ich dosiadać. Niestety na ten moment musia- 
łam trochę zaczekać, bo do szkółki przyjmowali dziesięciolatki. Na pierwszej 
„lekcji” instruktor - nawet nie wiem, jak się nazywał - wszyscy wołali na niego 
panie GUMA - wsadził mnie na konia i oprowadzał po ujeżdżalni, potem 
dosiadł się, ruszył stępem, kłusem, a kiedy ruszyliśmy galopem, byłam naj
szczęśliwszą istotą na kuli ziemskiej.



Szkółkę prowadził Krzysztof Goleniak, funkcję klubowego trenera pełnił Jaro
sław Poręba. Zjawiał się czasem na naszych zajęciach, przyglądał i wybierał 
sobie zdolniejszych. Któregoś dnia przyszedł, popatrzył, machnął ręką i rzekł: 
Biorę wszystkich.

Tak Żaneta załapała się na sportsmenkę. Z czasem zajął się nią nieżyjący już 
Zbigniew Jawor. Pod jego okiem trenowała w Zbrosławicach skoki i wkkw. 
Kiedy jednak musiała ćwiczyć elementy ujeżdżenia, wszystkiego jej się ode
chciewało.

Nie lubiłam tej dyscypliny - nudna, jak diabli, taka ospała, statyczna, nic się nie 
działo - tak wówczas myślałam. Zdanie zmieniłam dopiero na zajęciach z Ewą 
Bajdą. Pokazała mi „ciąg”, „łopatkę” i wtedy mnie to naprawdę zainteresowało.

Bajda pokazała też Żanecie zakrzowską „Lewadę”, kilkakrotnie jeździły tam 
na zawody. Już pierwsza wizyta w klubie Andrzeja Sałackiego zrobiła na 
Skowrońskiej wrażenie. Coraz częściej myślała sobie, jak fajnie byłoby się 
tam załapać...

To już dziesięć lat jak jestem w Zakrzowie. Pamiętam początki, trener dał mi 
pulę koni i rzucił na głęboką wodę. Dziś także robię swoje i w żadnym wypad
ku nie spoczywam na laurach. Sukcesy mnie mobilizują, z porażek wyciągam 
wnioski. Wyciągamy jc zresztą wspólnie z trenerem. To znakomity nauczyciel 
i kapitalny człowiek: szczery, uczciwy, dobrze życzący ludziom. Świetnie nam 
się razem pracuje, choć, jak to w życiu, bywają dni lepsze i gorsze. Najważ
niejsze jednak, że jestem tu szczęśliwa, robię, co lubię, dokoła konie, konie, 
konie. No nic, biegnę teraz do stajni.
Przecież ma Pani już wolne...

No właśnie!!!

Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

rok miejsce nazwa konia
2001 I Goldamos
2002 1 Goldamos
2003 II Goldamos
2004 III Goldamos
2005 III Romeo
2006 II Romeo
2007 III Goldamos

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
Goldamos baw. 1992 kaszt. Ramos baw. Goldika/ Sodffleur Niemcy

Romeo ukr. 1993 kaszt. Aerolog ukr. Blokada II ukr./ 
Kochannyj ukr. Ukraina
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Krzysztof Tomaszewski

Konno
z dziada pradziada

Ledwie wrócił z podróży do domu, od razu skierował się na ujeżdżalnię. Nie w głowie 
mu był odpoczynek, gorąca herbata. Chciał czym prędzej sprawdzić, jak syn radzi so
bie na treningu...

Postępami Krzysztofa, Władysław "ipinaszewski, interesował się zawsze i to nic tylko 
z pozycji ojca. Bvł pierwszym, zarazem jedynym jego nauczycielem i trenerem. Ale czy to 
powód, by gnać na plac prosto z samochodu, nawet się nic przebierając? Może przeczuwał, 
ze syn potrzebuje wsparcia? Tego dnia Krzysztofowi rzeczywiście nie szło najlepiej. Kiedy 
więc zobaczył mistrza, natychmiast mu się pożalił. Ojciec wysłuchał, ale o nic nie pytał; 
powiedział tylko: Daj mi konia.



Błyskawicznie zamienili się miejscami - senior Tomaszewski nic zważał na 
wypastowane buty i wizytowy garnitur. Dosiadł wierzchowca, jak stał, i w oka 
mgnieniu dał mu do zrozumienia, kto tu rządzi, po czym wykonał wszystkie 
te elementy ujeżdżenia, które przed momentem ćwiczył Krzysztof.

I to jak wykonał!!! - wspomina syn. - Był doskonałym jeźdźcem, a do tego 
miał wiedzę i taką zręczność, której brakuje młodym, bo przychodzi ona do
piero z doświadczeniem. Okrutna to zresztą sprzeczność: kiedy człowiek ma 
lat niewiele, jest wygimnastykowany, odważny - wówczas rzadko potrafi doga
dać się z koniem jednym specyficznym gestem. Z kolei, kiedy już lata prakty
ki dają tę niezwykłą umiejętność, czas pozbawia młodzieńczej sprawności. 
C’est la vie! A ,dopóki się tej mądrości nie osiągnie, dopóty człowiek jest pe
wien, że wie wszystko najlepiej. Ja też byłem. Mój samozachwyt potęgowały 
zdobywane medale i puchary. Pokory, o której tyle mówił mi ojciec, nabrałem 
z wiekiem. Dziś mam, co opowiadać moim uczniom, dzielę się z nimi reflek
sją, przekonuję, że jeździectwa uczymy się całe życie, bo nie jest to dziedzina 
„od - do” i nikt do końca jej nie posiądzie.

Rzecz nie tylko w prawidłowym dosiadzie, skomplikowanych ewolucjach, 
efektownym pokonywaniu parkuru... ale nawet umiejętności przewidywania 
zachowań koni, niekoniecznie z pozycji siodła. Krzysztofowi Tomaszewskie
mu zdarzyło się kiedyś... nie przewidzieć: Pastela, wychowanka i ulubiona 
klacz jego żony, Iwony, właśnie została wyprowadzona na padok. Kiedy koń 
spostrzegł wychylającą się zza krzaka krowę, tak się wystraszył, że z impetem 
ruszył w stronę stajni. Pędził na oślep. Tomaszewski nie zdążył jeszcze zata
rasować wyjścia, podnosił dopiero drąg z ziemi... gdy usłyszał przeraźliwy 
krzyk żony: uważaj, uważaj!

Urwał mi się film. Pastela mnie stratowała. Wiele miesięcy nosiłem na ple
cach ślady jej kopyt. Ale nie wspominam tego zdarzenia dla sensacji, czy po 
to, by wywołać strach wśród amatorów jeździectwa. W żadnym razie. Mówię, 
by pamiętać, że koń to duże, co prawda oswojone, ale jednak zwierzę. 
W przeciwieństwie do nas kieruje się instynktem, my zaś logiką - przynaj
mniej powinniśmy. Jeśli ten fakt bagatelizujemy, może dojść do tragedii. Ja 
miałem szczęście...

Rutyna zgubiła już niejednego, a opisany wypadek przydarzył się przecież 
człowiekowi, który od dziecka obcuje z końmi, na czworakach przemierzał 
stajnie, padoki i pastwiska. Tomaszewski przyszedł na świat, nomen omen, 
w stadninie w Racocie. Co się więc dziwić, że zaczął dosiadać koni i uprawiać 
jeździecki sport. Dziwne, gdyby tak się nie stało. Wpływ na hipiczną pasję 
miała też nie byle jaka tradycja rodzinna sięgająca piętnastego wieku(l). Je
den z pra pra pra... dziadków, Gębołys z Jasienia, galopował pod Grunwal-
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dem, drugi z armią Napoleona. Pradziadek Jan Jasieński, znany hodowca, był 
współzałożycielem Sandomierskiego Towarzystwa Sportowego, dziadek 
Henryk Jasieński pasjonował się zaprzęgami. Konno jeździła też mama 
Krzysztofa, Antonina, a tata - kierownik Zakładu Treningowego w Racocie, 
zastępca dyrektora w SO w Kwidzynie i dyrektor w SO w Łącku - był przed
wojennym kawalerzystą. Startował w licznych zawodach, był zwycięzcą 
ostatniego międzynarodowego konkursu skoków na hipodromie w Łazien
kach w 1939 r.. Wojna przekreśliła jego szanse olimpijskie.
W rodzinie Tomaszewskich żartują, że dziadek Władek pożegnał Łazienki, 
za to Antoś (syn Krzysztofa) przywitał Torwar, wygrywając przed kilkoma laty 
pierwsze Halowe Zawody Międzynarodowe z cyklu „Święty Mikołaj Konny”. 

Renomowaną zawodniczką jest też młodsza siostra Antoniego, Teresa - wie
lokrotna Mistrzyni Polski w ujeżdżeniu, uczestniczka licznych zawodów 
międzynarodowych.
Sam Krzysztof Tomaszewski pierwszy raz znalazł się na koniu, mając około 
roku - zachowała się nawet fotografia potwierdzająca to „wydarzenie”. Smak 
prawdziwego jeździectwa zaczął poznawać jako pięciolatek po przeprowadz
ce do Kwidzyna. Ojciec od początku dawał mu lekcje na dużych wierzchow
cach i chyba nie tylko dlatego, że na wyposażeniu Stada nie było kucyków. 
Uważał, że tak lepiej. Serio sportowe treningi Krzysztof rozpoczął w Łącku, 
z którym związał się zresztą na wiele lat. Z rozrzewnieniem wspomina, jak to 
wracał ze szkoły, przebierał się w biegu, gnał do stajni i do wieczora objeżdżał 
po kilka koni. Chwilkę musiał jeszcze wygospodarować na odrobienie lekcji... 
dla czystości sumienia. Jak na to wszystko znajdował czas, tylko on wie. Stu
dia w Warszawie też nic przeszkodziły mu w treningach. Nierzadko przyjeż
dżał do Łącka późnym popołudniem, do wieczora dosiadał koni, a o piątej 
rano był na przystanku PKS, z którego odchodził pierwszy autobus do stolicy. 
Po studiach, kiedy wzięli go w kamasze do Szkoły Oficerów Rezerwy, musiał 
rozstać się z końmi na pół roku. Drugą połowę służby odbywał już w płockich 
koszarach, w tych samych, w których przed wojną stacjonował 4. Pułk Strzel
ców Konnych.
Po codziennych wojskowych obowiązkach jechał na trening do Łącka, odda
lonego od Płocka zaledwie dziesięć kilometrów.

Tata był już wtedy na emeryturze, ale twardo siedział ze mną każdego dnia do 
dwudziestej drugiej, szlifując moją formę i technikę. Miał w sobie tyle trener
skiej mobilizującej zawziętości, że choć szalenie dużo wymagał, aż chciało się 
pod jego kierunkiem jeździć. Przekazał mi nic tylko praktyczne i teoretyczne 
mądrości, nauczył także radowania się z samego udziału w zawodach. Może 
właśnie dlatego dokładnie pamiętam wszystkie starty, te ważne, ale także te



UJEŻDŻENIE
mniej istotne. Dzięki ojcu nabrałem szacunku dla rywalizacji, nauczyłem się 
wy grywać, ale i przegrywać. Pokazał mi też, jak obchodzić się ze zwierzętami, 
miał do nich nieprawdopodobny instynkt, znakomicie się z nimi bratał, doga
dywał. Potrafił np. bezbłędnie wychwytywać predyspozycje koni do konkret
nych konkurencji. To on odkrył Hausta, na którym startowałem piętnaście lat 
i odnosiłem sukcesy w ujeżdżeniu i skokach! Kilka razy w konkursie potęgi 
pokonywaliśmy przeszkody dwumetrowe. Haust był doskonałym wierzchow
cem, choć nic bez wad: panicznie bał się przeszkód usytuowanych na rowach. 
Ileż razy z tego powodu poczułem gorycz porażki...

Haust trafił do Łącka z hodowli w Iwnie, podobnie jak kilkanaście innych 
ogierów, z których Tomaszewski dosiadał aż pięć. Z tej racji, żartem oczywiś
cie, dyrektor Stada, Henryk Helak nazwał kiedyś zawodnika FABRYCZNYM 
JEŹDŹCEM Iwna.

Dziś Krzysztof Tomaszewski wraz z żoną Iwoną - zawodniczką, trenerką 
- prowadzą własną stajnię pod Warszawą. ON nie tylko szkoli jeźdźców, ko
nie, ale też pracuje społecznie: jest Prezesem Warszawsko-Mazowieckiego 
Związku Jeździeckiego, członkiem władz PZJ i WZHK.

Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

rok
1972
1974
1975
1977

miejsce
III
III

1
III

nazwa konia
Haust
Haust
Haust
Haust

Pochodzenie Konia

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki

Haust wlkp. 1965 kaszt. Lech wlkp. Ilaussa wlkp./ 
Assuk x wschpr.

hodowca

SK Iwno
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Wanda Wąsów ska

l wielbłąda dosiadała

To musiał być nie lada problem. W przeciwnym razie nikt by się nie zakładał. A cho
dziło o to, czy parterowy dom z terenu wyścigów konnych Pola Mokotowskiego, dało- 
by się przenieść na Służewiec, gdzie powstawał właśnie nowy tor. Zakład poszedł aż o ty

siąc złotych! Wtedy, w 1939 r., była tp równowartość pięciu koni. Hazard pełną gębą. Naj
ważniejsze jednak, że przedsięwzięcie powiodło się, obiekt a’la dworek zmienił adres 
i stoi na Wyścigach do dziś. Zaprojektowany dla jednej rodziny, z czasem zaadaptowano 
dla trzech. Maleńkie mieszkanko po lewej zajmuje Wanda Wąsowska.
Na wejściowych drzwiach rysunki koni autorstwa pochłoniętej jeździectwem czternasto
letniej Karoliny, jednej z trojga wnucząt. Na ścianach rodzinne fotografie, obrazy ulubio



nych wierzchowców, dyplomy i certyfikaty w kilku językach, na szafce kilka
dziesiąt zwycięskich pucharów. Po środku pokoju stylowy stół z tapicerowa
nymi krzesłami, w kącie kanapa od tegoż kompletu. Wyglądają, jak nowe, 
choć generalny remont zaliczyły w 1926 r. przy okazji ślubu rodziców Wandy 
Wąsowskiej. Na nowej drodze stanęli wówczas: hrabianka Hanna, z domu 
Komorowska i Ludwik Siniarski-Czaplicki.
Cud, a może raczej kiepski gust Niemców sprawił, że przeszło dwustuletnie 
sprzęty przetrwały wojenną zawieruchę. Hitlerowcy ogołocili rodzinny mają
tek Siniarskich w Niemojewie na Kujawach ze wszystkich mahoniowych me
bli, zostawili tylko jasne.
To one tworzą dziś niepowtarzalny klimat, przywołują masę wspomnień. 
Zapewne na którymś z krzeseł siadywał słynny jeździec II RP, olimpijczyk 
1936 r., płk Janusz Komorowski, brat matki, idol kilkuletniej Wandzi.
Dziewczynce aż serce mocniej biło, gdy miał przyjechać do Niemojewa. Wy
patrywała go od świtu w prowadzącej do dworku alei czereśniowej. A gdy już 
wuja ujrzała, biegła ku niemu najszybciej, jak potrafiła, i rzucała się na szyję, 
ściskając z całych sił. Bo oto zjawiał się przecież ten jeden jedyny, który 
o koniach mógł gawędzić godzinami, a ona godzinami mogła słuchać.
Kiedy skończyła sześć lat, udzielał jej najprawdziwszych lekcji. Dosiadała 
wtedy niewidomej klaczy, Baśki, tej od beczkowozu, co to wodę woziła. 
Dziewczynka miała, co prawda, własnego srokatego kucyka Kubusia - pre
zent od ojca - ale konik niestety okazał się dla niej zbyt ostry. Z powodze
niem za to radził sobie na nim jej starszy brat Andrzej. Amazonka zapewne 
całe dnie spędzałaby w siodle, gdyby jej tylko na to pozwolono.
Małą Wąsowską - dużą zresztą też!!! - konie po prostu zawładnęły. Nie liczy
ło się nic, tylko one. Nawet lalki były nieważne. Rzucała je w kąt i bawiła się 
drewnianymi wierzchowcami. Miała całe stado. W pokoju zrobiła stajenkę, 
każdemu nadała imię... Ale gdy tylko nadarzała się okazja, biegła do tej praw
dziwej stajni z osiemdziesięcioma końmi fornalskimi. Do dziś pamięta, 
gdzie który stał.
Wpatrując się w prześliczne pyski, myślami była... na koźle dorożki. To jej 
wielkie dziecięce marzenie. Jak silne, niech świadczy, że ilekroć pytał ją 
ktoś, kim chciałaby zostać, bez namysłu odpowiadała: dorożkarzem! Nic 
jednak nie wskazywało, by plany miały się szybko ziścić, wzięła więc sprawy 
w swoje ręce!
Ze sznurków zrobiła uprząż, niewielki wózek zamieniła w powóz i zaprzę
gła cztery spośród kilkunastu ojcowskich foksterierów do łapania szczurów 
w stajni. Psiaki ruszały na wio, zatrzymywały się na prrr. Szkoła małej Si- 
niarskicj!
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To były: Cygan, Lordzik, Mucha, a czwarty? Jakże on miał na imię? Nie przy
pomnę sobie. Pamiętam za to, jakie wrażenie zrobiłam na wuju i jego kole
gach oficerach z Grudziądza. Po prostu oniemieli. Mnie rozpierała duma.

Wrażenie na mundurze Wąsowska robiła kilkakrotnie, widać miała to we 
krwi. Bo jakże inaczej usprawiedliwić obcych wopistów, którzy w późnych la
tach czterdziestych pożyczyli jej nad morzem konia, by mogła dwie godziny 
galopować po plaży! Nie, nie sama, ale bez wojskowej obstawy, za to z przyja
ciółką, Dorotą Strójwąs, córką słynnego fabrykanta od kisieli i budyni. Oj gdy
by wiedzieli, komu pozwalają dosiąść socjalistycznych wierzchowców...
Kilka lat później, podczas studiów w olsztyńskiej Akademii Rolniczej znowu 
ujęła wojskowe serca. Na tyle zbratała się z ułanami zza płotu, że ilekroć je
chali na przejażdżkę do lasu, zabierali dla niej luzaka. Frajda nie byle jaka, 
jednak samo dosiadanie koni to nic wszystko. Dziewczyna chciała bywać 
w stajni, zajmować się zwierzętami, karmić, czyścić... Ale że bramą nikt by 
jej nie wpuścił, wypatrzyła dziurę w płocie. Od tej pory była codziennym 
gościem w jednostce. Aż stało się, ktoś doniósł generalicji, że szwenda się tu 
taka jedna. Wezwana do dowódcy stawiła się punktualnie w wyznaczonym 
dniu... Ten, jak nic zacznie się drzeć ...
Wąsowska to pąsowiała, to bladła, skąd miała wiedzieć, co ją czeka. Zamkną 
na długie lata, rozstrzelają??? I nagle gbur uśmiechając się, wręczył dziewczy
nie stałą przepustkę do stajni. Na do widzenia pogroził tylko palcem, a ła
godnym tonem przestrzegł: Ani mi się waż dziurą, masz wchodzić bramą! 
Wchodziła więc tak często, jak tylko mogła. Była w swoim żywiole. Przy oka
zji niejednemu żołnierzykowi podpowiedziała, jak w tym siodle siedzieć, by 
dobrze wyglądać! To akurat dobrze wiedziała nie tylko od wujka, ale i rotmi
strza Tadeusza Jacobsona. Zaraz po wojnie jeździła u niego w klubie zlokali
zowanym w warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Wraz z nią wiele znamie
nitych postaci: Anna Dębska, Andrzej Grzybowski, Ludwik Maciąg, Krzysz
tof Zanussi... Ten ostatni, jako jedyny z towarzystwa nosił najprawdziwsze 
jeździeckie buty z brązowej skóry. Ale mu zazdrościli!
Wąsowska wspomina z łezką w oku wspólne spacery po lesie, przejażdżki po 
mieście, galop nawet na łeb, na szyję... Prędkości nigdy się nie bała. Ta cecha 
bardzo przydała się zaraz po maturze, gdy nie przyjęto jej na studia z racji 
obszarniczego pochodzenia. Zatrudniła się wówczas na Służewcu w charak

terze... chłopca stajennego. Brała udział w wyścigach.
Na torze ścigały się wtedy tylko trzy dziewczyny: Żula Schweitzer-Wirska, 
Krysia Berson i ja. Gonitwy na oczach dziesięciotysięcznej publiczności - nie 
to, co dziś, ledwie czterysta osób - podnosiły adrenalinę do niewyobrażalnego 
poziomu.
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Chyba jako jedyna amazonka, robiłam w życiu wszystko. Startowałam w wkkw, 
skakałam, jeździłam na rajdy. Uczestniczyłam w wyścigach płaskich i z prze
szkodami, trenowałam ujeżdżenie...

Jeździectwo stricte sportowe zafascynowało ją stosunkowo późno, dopiero 
po studiach. Ponownie trafiła na Służewiec, tym razem do biura selekcji. 
Koni dosiadała przed i po pracy. Bladym świtem, około piątej rano galopo
wała na wierzchowcach ze stajni Antoniego Sulika, od jakiejś piętnastej, 
trenowała na koniach sportowych pod skrzydłami srebrnego olimpijczyka 
z 1936 r., majora Henryka Roycewicza.
Sama również, wiele lat później skosztowała olimpijskiego smaku. Na 
Olimpiadzie w Moskwie 1980 r., w ujeżdżeniu zajęła z drużyną czwarte 
miejsce.
Zabawne, że pewnie Wąsowska nie pojechałaby ani do Moskwy, ani na żadne 
inne zawody w ujeżdżeniu, gdyby nie mąż, Adam. Przecież to on namówił ją, 
by zajęła się dresażem.

Pamiętam, nawet, że rozmawialiśmy o tym w Rzecznej, gdzie przyszło nam 
mieszkać i pracować 16 lat. Mąż był tam lekarzem weterynarii, mnie też ro
boty nie brakowało. Zajmowałam się m.in. studentami, którzy odbywali prak
tyki zawodowe. Sporo mi pomagali, np. przy ważeniu bydła. Rewanżowałam 
się organizowaniem przejażdżek konnych. Któregoś razu wymyśliłam trasę 
z wyjątkowo stromym stokiem. Pani inżynier, pani daruje! - krzyczeli jeden 
przez drugiego, a ja mówiłam: nie, nikomu nie daruję. I nie darowałam. Ale 
się bali, paniki narobili, a mnie śmiech brał, bo cóż to w końcu za filozofia. 
Wystarczy, że jeździec nie będzie się odchylał, to koń z zejściem poradzi so
bie sam.
Komicznych sytuacji przeżyłam w Rzecznej sporo. Kiedyś na Hubertusa przy
jechał do mnie Krzysztof Zanussi. Ale mi było głupio, gdy na wieczornym 
bankiecie wynurzyła się spod stołu kompletnie wstawiona księgowa i do zu
pełnie obcego sobie artysty powiedziała: - Krzysiu, a kuku!

Wanda Wąsowska darzy ogromnym szacunkiem ludzi sztuki, uwielbia 
z nimi rozmawiać. W kolejce po... dowód osobisty zaczepiła stojącego za 
nią Andrzeja Nejmana. Spytała, dlaczego w „Złotopolskich” tak mało 
o koniach, i nie czekając odpowiedzi, dodała:

- A pan jeździ?
Nie mam gdzie.
- Nie ma pan gdzie, a gdzie pan mieszka?
Tu, na Ursynowie.
- Panie odbieramy dowody, jedziemy do mnie do stajni, pokażę konie, a od 
jutra do roboty!



I jak kazała, tak Nejman uczynił. Dziś aktor ma nawet własnego wierzchow
ca, wygrał go w Mistrzostwach Gwiazd w Zakrzowie.
Wąsowska potrafi być stanowcza, konsekwentna i zawsze mówi, co myśli. 
Danielowi Olbrychskiemu powiedziała, że ma wyjątkowo nicclegancką opry- 
chówkę i czym prędzej pojechała do sklepu jeździeckiego kupić mu efektow
ną w kratkę. Przyjął, a jakże. Jakiś czas później odwdzięczył się flakonem 
znakomitych perfum. Przywiózł je do Starej Miłosnej, gdzie Wąsowska aku
rat trenowała wukakawistów. Jej bratanek aż oniemiał z wrażenia. W te pędy 
pobiegł do swojej żony i wykrzyczał:

- Ty wiesz, ciotka dostała perfumy od samego Olbrychskiego!
Umie się facet znaleźć, umie - pointuje pani Wanda. — A jak jeździć umie! 
Szkoda, że nie zdecydował się na zawodowstwo, daleko by zaszedł. Może ry
walizowałby z moimi orłami ze Starej Miłosnej, Służcwca Legii: Piotrem Pia
seckim, Kasią Mielczarek, Anią Bienias, Markiem Zabłockim, Iloną Janas, 
Ewą Iwaszkiewicz, Werą Ciechowską, Basią Niemczewską, albo Andrzejem 
Sałackim, któremu na dobry początek sprzedałam klacz, Kielczę. Miałam ja 
tych koni, miałam. Zc trzydzieści na pewno. Z tej liczby połowę szczególnie 
miło wspominam, a z połowy tej połowy; połowę szczególnie, szczególnie! 
Luksor jadł kluski z talerza, Milczan był czyściutki, jak kot, załatwiał się za
wsze tylko w jednym miejscu w boksie. A jak rżał na mój widok! W przeci
wieństwie np. do Damazego, który słowem się nic odezwał, choć zadowolenie 
owszem, okazywał. Podnosił ogon. To był na dobrą sprawę, tak powinnam 
o nim mówić, koń mojego życia. Wyniósł mnie w rankingu jeźdźców, był ze 
mną na Olimpiadzie, odnosiliśmy wspólnie wiele sukcesów. Największym 
sentymentem darzę jednak Nabucco. Ten to dopiero się drze, gdy tylko wy
czuje, że jestem w stajni. Rży w niebogłosy. Kilka lat temu wystawiłam go na 
wystawie hodowlanej, wygrał. Jako jedyny stał w boksie pełnym kwiatów 
i wyścielanym zieloną wykładziną. Obok była ławeczka, stolik, a pod nim... 
wódeczka dla znajomych. No nie, prezydenta Kwaśniewskiego, który mnie 
odwiedził, nie częstowałam, nie wypadało. Przypomniałam mu za to, że się 
znamy z Olimpiady. A koń, mam wrażenie, przypadł mu do gustu.

Z takim wierzchowcem wiele można zrobić, nie tylko na zawodach. Wąsow
ska uczestniczy z nim w pokazach ujeżdżenia. Oczywiście publikę zawsze 

czymś zaskakuje, jak nie strojem to fryzurą. W balowej sukni prezentuje się 
imponująco. Do każdego występu dobiera muzykę na fali, wówczas widzom 
lepiej się ogląda. Była „Makarena”, „Cocojambo”, „Kaczuszki”, nawet 
„Skrzypek na dachu”.

Oj, wtedy to się działo. Z głośników popłynęło ’’Gdybym był bogaty”, ruszy
łam z programem, a tu na czworobok w dziurawych spodniach, z mycką na 
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głowie, wtargnij! mój kolega, Wojtek Konopka, i trzymając dwa patyki, zaczął 
udawać, że gra na skrzypcach. Jasne, że wszystko było wcześniej zaplanowane, 
ale masztalerze nie mieli o tym pojęcia. Myśleli, żc jakiś pijak zakłóca spokój 
i już go zamierzali wyprowadzić...

Innym razem mieli ludzie ubaw, bo jadąc pod melodie piosenek Golców, 
przywdziałam krakowski strój i perukę z długimi warkoczami. Wielu chyba 
w pierwszej chwili nawet się nie zorientowało, kto siedzi na koniu. Może 
myślano, że to jakiś podlotek. No to się nabrali! A ja dopóki mogę, dopóty 
jeździć będę!!! I tu refleksja: Polakom brak tolerancji. W Ameryce widziałam 
120 kilogramowe kobiety dosiadające wielkich fryzów i nikt się nie dziwił, 
nikt nie wytykał placami.
A u nas wytykają? U nas wiersze o Pani piszą!
Nie masz nad WW zacniejszej kobiety
Któż przecie z takim wdziękiem kręci piruety. 
(Krzysztof Cholewicki, sędzia ujeżdżenia).
Piruet, piruetem, ale jakie też wrażenie Wanda Wąsowska zrobiła na mło
dym pokoleniu znad Wisły, na wycieczce w Egipcie, gdy wdrapała się na 
wielbłąda, przyłożyła łydkę i oddaliła się ku zdumieniu gapiów... Jakby tak 
więcej z tymi wielbłądami popracowała, to może któryś do Grand Prix by 
dotarł. Koni kilka doprowadziła: Wilkołaka, Damazego, Nabucco.

To moje największe, najwspanialsze sukcesy!

Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

rok miejsce nazwa konia
1978 ni Damazy
1979 iii Damazy

Igrzyska Olimpijskie w Moskwie

rok dyscyplina miejsce nazwa konia

1980 ujeżdżenie 14 - indywidualnie
4 - zespołowo Damazy

Pochodzenie Konia

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Damazy x wlkp. 1969 kara Elew x wlkp. Diagola x wlkpV
1 Dreibund x wschpr. SK Rzeczna



Jarosław Wierzchowski

Niespełnione 
marzenie

Mistrzostwa Świata w ujeżdżeniu - Aachen 2006 - najchętniej wymazałby z pamięci.

Któż zresztą chciałby wracać do beznadziejnego startu zakończonego lokatą w szó
stej dziesiątce. Bądźmy jednak sprawiedliwi - tylko cud mógł sprawić, by Jarosław Wierz
chowski zajął wtedy znacznie lepsze miejsce. Zaraz po Mistrzostwach Polski 2005, na któ
rych uzyskał kwalifikację do Aachen, jego koń, Wicland, uległ poważnemu zatruciu. Mó
wiło się nawet, ze ktoś maczał w tym palce... Sporo czasu upłynęło nim wierzchowiec 
wrócił do sił. Ledwie wrócił... pękła mu kość. Kolejna wielotygodniowa przerwa i ponowne 
stopniowe wprowadzanie w normalny tok zajęć. Forma wciąż jednak daleka była od choćby 
przeciętnej. W rehabilitację Wielanda włączyli się więc naukowcy z Akademii Rolniczej



w Lublinie, opracowali specjalny program ćwiczeń. Wreszcie stan zdrowia 
konia wyraźnie się poprawił, mógł zacząć tzw. trening techniczny. Niestety 
czas do Mistrzostw Świata upływał błyskawicznie. Wierzchowski zdążył za
ledwie raz wystartować w zawodach i to z mizernym efektem. Pozostała na
dzieja, że ostatnie dwa tygodnie przed Mistrzostwami spędzone w Niem
czech u znajomego trenera Johna Hildebrata pozwolą Wielandowi odzyskać 
pełnię sił. 1 kiedy na kilka dni przed startem szło ku lepszemu, przyplątała się 
temperatura. Dzień wyjazdu do Aachen nadszedł więc o wiele za szybko. 
Wierzchowski planował wyruszyć rankiem, plany wzięły w łeb - pojechał 
dopiero nocą. Na szczęście miał do przebycia zaledwie sto kilometrów - ja
kieś dwie godziny drogi... Jakieś!!!
Kiedy znalazł się z ekipą na autostradzie, na koniowóz najechało auto z przy
czepą campingową. Ta dachowała, wpadł na nią następny samochód i stanął 
w płomieniach. Na szczęście kierowcy koniowozu udało się uniknąć wywrot
ki. Konie wyszły więc z opresji cało. Niestety, nim mogły wyruszyć w stronę 
stajni upłynęło jeszcze wiele godzin: policja, śledztwo, zeznania, protokoły... 
Wreszcie po całonocnej podróży Jarosław Wierzchowski zameldował się 
w Aachen. Na osobowy samochód nie otrzymał jednak przepustki, nie mógł 
więc wjechać na teren. Punto zostawił opodal bramy i stąd pieszo zabrał się 
z ciężkim bagażem w trzykilometrową(!) drogę do stajni.
Kiedy wrócił, auta nie było. Skradzione? Dzięki Bogu tylko zarekwirowane 
przez policję za zatrzymanie się w niedozwolonym miejscu. Zamiast więc 
odsapnąć, pojechał na komisariat zapłacić mandat i odebrać swoją własność. 
Tam jednak okazało się, że samochód został podczas transportu uszkodzony. 
Jakby problemów było mało, doszedł następny: zadzwonili z domu synowie 
z wiadomością, że skoszone zboże zmokło podczas niespodziewanej ulewy. 
Usiąść i płakać. A może to wszystko sen? Niestety, nawet porażka w zawo
dach okazała się prawdziwa. Porażka, w efekcie której Wierzchowski podej
muje życiową decyzję: kończy ze sportem wyczynowym. Nie daje rady jedno
cześnie startować, trenować koni, ludzi, do tego prowadzić kilkunastohckta- 
rowego gospodarstwa.

Godzić się z przegraną trzeba umieć - uczył mnie tego ojciec. Pierwszy raz 
tłumaczył mi to, gdy jako jedenastolatek zaliczałem swój debiutancki, prak
tyczny egzamin jeździecki. Byłem pewien, źe wypadnę znakomicie, zajmę 
pierwszą, najwyżej drugą lokatę. Tymczasem uplasowałem się w środku kilku
nastoosobowej stawki. Puściły nerwy, rozpłakałem się...

Ów sprawdzian miał miejsce w Lubelskim Klubie Jeździeckim, do którego 

Jarek trafił w wieku dziesięciu lat. Zajęcia prowadzili wówczas dwaj znako
mici kawalerzyści: Jerzy Lecewicz i Andrzej Kiełczewski. Wojskowy dryl da-
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UJEŻDŻENIE

wało się co prawda odczuć na każdym kroku, ale adeptom sztuki jeździeckiej 
wcale na złe to nie wychodziło. Nawet kary były „wojskowe”. Za gadanie na 
zajęciach „elew” oprowadzał konia po ujeżdżalni z wodzami pod pachą, 
w kucki trzymając rękoma pięty. Akrobacja - jedyna skuteczna pokuta dla 
małego Jarka. Wytrzymywał w milczeniu przynajmniej parę minut.
Ale godne polecenia współczesnym instruktorom były nic kary, tylko tryb 
szkolenia. Na jazdy kwalifikował się ten, kto zaliczył „zerówkę” - kurs teore
tyczny. Praktyczne szkolenia były dzielone na etapy - każdy kończył się egza
minem. Stopnie wtajemniczenia odnotowywano w legitymacjach. I najważ
niejsze: żadnych forów. Nawet jedenastolatkowie, tacy jak Jarek, drobni, 
niezbyt silni, sami musieli wrzucać na grzbiety wierzchowców ciężkie woj
skowe kulbaki...

Najpierw wkładałem siodło na głowę - oczywiście moją (śmiech) - dopiero 
potem na konia. Inaczej nie podołałbym, ale że w tym akurat wypadku liczyła 
się skuteczność, a nie elegancja, egzaminatorzy zaliczali mi ten punkt spraw
dzianu bez problemu.

Egzaminów było a było. Kiedyś przyszło Wierzchowskiemu wykazać się 
stricte kawaleryjskimi umiejętnościami. Na polecenie instruktora rnusiał wy
konywać określone ćwiczenia, trzymając między kolanami a siodłem pięcio
złotówki i to tak mocno, by żadna się nie wysunęła - dawna ułańska zaba
wa... na miarę zaliczenia.

Kiedy indziej, trenując kłus wysiadywany - pięciozłotówki miałem pod pupą. 
Tak sobie ją obtarłem, że mama w obawie przed zakażeniem zawiozła mnie 
na zastrzyk przeciwtężcowy.

Ciężka to była szkoła nie tylko z racji żmudnych ćwiczeń, ale także obowią
zujących zasad. Jedną Jarek poznał w klubie już pierwszego dnia, gdy wraz 
z ojcem wszedł do stajni przyjrzeć się koniom. Kiedy spostrzegł przepiękne
go siwego araba, Caravella, który na jego widok cicho zarżał, natychmiast 
wyraził chęć dosiadania go. Pragnienie wypowiedział na tyle głośno, że usły
szał je Jerzy Lecewicz:

Synku - rzekł instruktor - u nas jeździ się na tych koniach, które my przydzie
lamy, nikt sobie ot tak nie wybiera.

Z biegiem czasu udało mu się jednak wielokrotnie dosiadać Caravella i od
nosić swoiste sukcesy. Wierzchowiec nigdy bowiem nie pognał z nim w trak
cie ćwiczeń do stajni, jak to czynił z innymi jeźdźcami.
W lubelskiej stajni było kilka koni, których jeźdźcy niechętnie dosiadali, 
wśród nich Orkan. Wciskano go więc niemal podstępem... Wierzchowskie
mu również. Pewnego dnia Lecewicz (wbrew zasadom!) zapytał Jarka, na 
którym koniu chciałby potrenować. Ten wymienił imiona kilkunastu, pomi-
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UlEZDZENIt.
nął oczywiście Orkana. I oczywiście Orkana dostał. Innym razem na pytanie, 
którego chce konia, chłopak myśląc, że przechytrzy instruktora, celowo wy
mienił na pierwszym miejscu Orkana. Nie zdążył nawet podać następnego 
imienia, gdy Lecewicz przerwał i powiedział: „w porządku, bierz go!”.
W jeździeckim pamiętniku Jarosława są oczywiście konie, które wspomina 
znacznie chętniej, choćby małopolski Taunus. Tego wałacha wypatrzył 
wspólnie z prezesem Lubelskiego Klubu Jeździeckiego Józefem Koporskim 
na aukcji w Janowie Podlaskim. Zachłysnęli się nim od pierwszego wejrzenia, 
niestety zdawali sobie sprawę, że pieniądze, jakimi dysponują - dwa tysiące 
czterysta złotych to kropla w morzu w stosunku do kwoty, jaką kupujący 
wylicytują. I rzeczywiście, ta błyskawicznie szła w górę.
Ale... W pewnym momencie prezes Koporski dostrzegł na nodze Taunusa 
bliznę, której nie odnotowano w katalogu. Wbiegł na ring i oznajmił, że 
z chęcią kupiłby tego konia, jednak nie może ryzykować. Nie wie przecież, 
jak głęboka była rana i czy nie wpłynie na sprawność zwierzęcia. Mówił oczy
wiście tak głośno, by wszyscy potencjalni kupcy usłyszeli jego wątpliwości i... 
zrezygnowali z niepewnej inwestycji. Tak się też stało, Taunusa wycofano.

Odetchnęliśmy, a zaraz po aukcji zaczepiliśmy dyrektora janowskiej stadniny, 
Andrzeja Krzyształowicza, informując go, że mimo wszystko jesteśmy zainte
resowani kupnem tego konia.
Nie ma mowy, zdezorganizowaliście aukcję, a teraz jeszcze głowę mi zawraca
cie - odparł zdenerwowany dyrektor.
Przecież nikt poza nami nie wyda pieniędzy na kota w worku - przekonywał 
Koporski. To w końcu niedopatrzenie kogoś ze Stadniny, że w katalogu pomi
nięto nadzwyczaj ważną informację.
- Niby tak - potwierdził dyrektor i zapytał, ile jesteśmy skłonni zapłacić?
Dwa tysiące czterysta zł!
- Ile!!! - znów zirytował się Krzyształowicz.
Więcej nie mamy, to przecież zakup dla klubu, a kluby są biedne - tłumaczył 
Koporski.
- Krzyształowicz pokiwał z politowaniem głową i rzekł... „acha”. 
Niewiarygodne, przystał na naszą propozycję szybciej, niż mogliśmy się 
tego spodziewać. Mało tego, zgodził się nawet przywieźć nam darmo konia 
do stajni.

1 tak Taunus znalazł się w Lublinie. Wierzchowski doprowadził go, jak pięć 
innych, do konkursów klasy Grand Prix. Zdobywał na nim medale w mistrzo
stwach Polski, sukcesy na Taunusie odnosiła też Olga Michalik, jedna z wielu 
jego uczniów. Od lat Wierzchowski pomaga i kibicuje także swojemu synowi 
Piotrowi. Chłopak ma już pięć złotych medali w ujeżdżeniu. Drugi syn, Mi-
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chał, swojego czasu mistrz województwa juniorów młodszych, dziś od jeź
dziectwa woli teatr i zajęcia koła kultywującego tradycje rycerskie. Nie myśli 
więc o karierze zawodniczej. Nigdy też nie myślała o takiej mama i żona Ju
lita Wierzchowska. Owszem lubi konie, jeździ na nich wraz z mężem ale 
brakuje jej czasu na starty w hipicznych konkursach.

Rodzina, ach rodzina! - to mój wielki sukces, większy od wszystkich medali 
razem wziętych. Gdyby nie akceptacja ze strony żony i synów, nie byłoby 
medali, pucharów, laurów. Nie byłoby nic. To ich zasługa. Rozumieli, że bez 
koni nie potrafię żyć, nigdy nie potrafiłem. Może za sprawą opowieści dziadka 
Stefana, który na Wołyniu hodował wierzchowce dla wojska? A może za spra
wą historii babci Zofii, która w czasie wojny ukrywała klacz przed Niemcami? 
Może wreszcie dzięki dorożkom, które jeszcze w czasach mojego dzieciństwa 
kursowały gdzieniegdzie po Lublinie??? Wiem w każdym razie, że ilekroć 
w przedszkolu pani pytała, kto kim chce być, moi koledzy odpowiadali: mili
cjantem, żołnierzem, strażakiem... - ja mówiłem: dorożkarzem!!! A kiedy już 
zbliżyłem się do koni na dobre i na złe, zrozumiałem, ile racji miał mój dzia
dek, twierdząc, że z końmi to jak z kobietami: uroda przemija, ale charakter 
zostaje...

Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

rok miejsce nazwa konia
1997 III Taunus
2002 III Order
2003 III Fereira Gomes
2004 II Wieland

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Fereira Gomes sp 1993 kaszt. Folio han. Rewolta wlkp./ 
Horyń wlkp.

Zenon
Brzozowski

Order wlkp. 1992 kaszt. Davidoff han. Oracja/Oran 1 wlkp. SK Nowielice

Taunus m 1988 C. gil. Kwartet xo Tabletka m/Celestyn xx
SK Janów
Podlaski

Wieland thiir. 1994 siwa Werenfels han. Carala saks./ 
Kolibri mekl. Niemcy



Józef Zagor

Amator
zawodowcana miarę

Za piłką nożną nie przepadał, zdecydowanie wołał siatkówkę. Najchętniej jednak bic 
i skakał, podnosił ciężary, zdarzyło mu się nawet walczyć na bokserskim ringu. Od 
wsze też był kibicem, pasjonował się osiągnięciami sportowców, do dziś trzyma kciuki 

zwłaszcza, gdy Polacy startują na arenach międzynarodowych. Odkąd pamięta, śledził 
transmisje z wielkich zawodów. Kiedyś z zapartym tchem słuchał wyłącznie relacji radio
wych, bo telewizorów było jak na lekarstwo. Właśnie z. radia dowiedział się, że „Złota Ela”, 
Elżbieta Krzcsińska na Olimpiadzie w Melbourne (1956) wyrównała swój rekord świata 
w skoku w dal - 6,35. Obserwując ten lekkoatletyczny wyczyn, pomyślał wtedy, chyba po raz. 
pierwszy, jakby to było fajnie wystartować na olimpiadzie. Oczywiście marzenie wyssane 
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z palca, bo przecież... nie trenował żadnej dyscypliny, w której odnosiłby suk
cesy, choćby krajowe. Jeździectwo, i to też w wydaniu jak najbardziej amator
skim, zaczął uprawiać kilka lat później. Uczył się sam, podglądając innych. 
Treningi serio rozpoczął dopiero w dwudziestym ósmym roku życia! Szło mu 
rzeczywiście znakomicie, czego dowodem choćby błyskawiczna kwalifikacja 
do ekipy przygotowującej się na Olimpiadę w Monachium 1972 r. Co prawda 
na igrzyska do RFN nie pojechał, ale co się odwlecze... W Moskwie (1980) już 
startował.

Niezapomniane przeżycie, nic tylko od strony sportowej - mówi Józef Zagor.
- Sama podróż byTa nie lada przygodą. Od granicy do Moskwy eskortowała 

nas milicja na sygnale. Wszyscy się rozstępowali, o nic nie musieliśmy się 
martwić. W takiej asyście myśleliśmy dojechać do wioski olimpijskiej. Nieste
ty, na progu stolicy Związku Radzieckiego zostawiono nas samym sobie, a że 
Moskwy w ogóle nie znaliśmy, zaczęło się błądzenie. Najgorsze, że nie znali 
jej również milicjanci. Co, którego zapytałem odpowiadał, że on nie stąd.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ściągnięto wówczas do Moskwy tysiące 
funkcjonariuszy z całego ZSRR. To konsekwencja dramatycznych wydarzeń 
z Igrzysk w Monachium (1972). Od tamtej pory w związku z odbywającymi 
się olimpiadami zaostrzono na niespotykaną skalę kontrole ludzi i miejsc. 
Ochroniarze sprawdzali wszystko i wszystkich. Służby porządkowe były do
słownie wszędzie, tajniacy towarzyszyli sportowcom nawet... na wieczornych 
potańcówkach.
Zagor wspomina owe potańcówki nie bez powodu: chadzał na nie każdego 
wieczora. Taniec to jego wielka pasja, przez lata był członkiem, później kierow
nikiem, uczelnianego ludowego zespołu tanecznego w Wyższej Szkole Rolni
czej w Lublinie. Występował z nim w kraju i poza granicami m.in. w Adampo- 
lu, polskiej wiosce usytuowanej kilkadziesiąt kilometrów od Istambułu, gdzie 
wszyscy mieszkańcy doskonale mówią w nadwiślańskim języku, także ci, którzy 
nigdy nic byli w ojczyźnie. A ileż znają ludowych przyśpiewek! Przy biesiad
nych stołach, okazało się, że znacznie więcej niż rodacy z Lublina.
Zamiłowanie do ludowej muzyki odziedziczył po swoim ojcu, Mikołaju, 
z zawodu rolniku, ale z pasji wiejskim muzykancie przygrywającym na wese
lach i zabawach. Chłopiec uwielbiał słuchać gry taty także na uroczystoś
ciach rodzinnych. Niespodziewanie jednak muzyka w domu Zagórów uci
chła. Przedwczesna śmierć ojca zmieniła życie chłopca, jego rodzeństwa 
i mamy Walerii. Czwórka małych dzieci musiała z dnia na dzień zmierzyć się 
z dorosłymi problemami, pomagając w prowadzeniu gospodarstwa.
Robota w polu nie wszystkim sprawiała taką radość, jak Józkowi. Ten rwał się do 
wszelkich prac - byle z koniem w roli głównej: orał, bronował, woził obornik...



Mieliśmy uszlachetnionego gniadego Kwiatka - przechrzciłem go na Orlika. 
To pod wpływem radzieckiego filmu - nie pamiętam tytułu - w którym wy
stępował koń o takim właśnie imieniu. Pod znakomitym jeźdźcem robił ciągi, 
pasaże, piafy, piruety, chodzi, bokiem - jak mnie się to podobało! Zacząłem 
więc Orlika uczyć rozmaitych sztuczek: przychodził na gwizdek, a na umó
wiony gest cofał. Ale byłem dumny... z siebie i z niego.

Po wielu latach Zagor miał okazję pochwalić się swoimi dziecięcymi wyczy
nami Rosjaninowi hanowi Kalicie, który dosiadał Orlika w owym filmie 
sprzed lat. Spotkali się na stażu trenerskim w Moskwie. Kalita był wówczas 
trenerem kadry ujeżdżenia ZSRR.

Opowiedziałem o wielkiej miłości do gospodarskiego konika, o tym, jak po kry
jomu dosypywałem mu więcej owsa, żeby przypadkiem nie był głodny. Wspo
minałem też, jak to codziennie przed pójściem do szkoły prowadziłem go na 
pastwisko, a każdej niedzieli zabierałem na dzikie nadbużańskie łąki. Jechaliś
my tam całą paczką, ja na swoim koniu, koledzy na swoich. Kiedy zwierzęta 
skubały trawę, my bawiliśmy się w wojnę albo piekliśmy ziemniaki w ognisku... 
A później galopem do domu, na oklep - o siodle mogłem przecież tylko śnić, 
nawet nie wiedziałem dokładnie, jak takie prawdziwe wygląda. Szaleliśmy 
z Orlikiem przy każdej okazji, pokonywaliśmy nawet przeszkody, jakieś rowy, 
jakieś drągi... Na wyczucie, przecież nie miałem pojęcia, jak to się fachowo robi.

Zagor z żadnym koniem nie był tak silnie związany. Kiedy na czas studiów 
przyszło mu opuścić rodzinny dom i przyjeżdżał do mamy tylko w weeken
dy, w pierwszej kolejności gnał do stajni, dopiero w drugiej witał się z naj
bliższymi.
Ukochany, cudowny Orlik, jakże różnił się od specjalnie trenowanych sporto
wych wierzchowców. Te poznał Józef Zagor dopiero na trzecim roku Wyż
szej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Skierowano go wówczas na praktyki stu
denckie do jednej z najsłynniejszych stadnin, do Kozienic. Tam po raz pierw
szy w życiu miał okazję dosiadać właśnie sportowych koni i zapoznać się 
z ich hodowlą.

Przeszedłem tam znakomite szkoły: jazdy pod okiem mjr. Mariana Fabrycego, 
gospodarowania - pod twardą ręką dyrektora Jerzego Sas-Jaworskiego. Wtedy 
też poznałem syna, Bohdana Sas-Jaworskiego, mojego przyszłego kolegę 
z reprezentacji olimpijskiej. Brzdąc jeździł na kucyku, ja.... na Bronzie, Sur
maczu, Brzostowcu, Barbadosie. Startowałem na nich nawet w lokalnych za
wodach, na Barbadosie odniosłem pierwsze w życiu zwycięstwo!!!

Niezapomniana przygoda kozienicka trwała niedługo. Praktyki minęły błyska
wicznie, Zagor wrócił na uczelnię i zapisał się do Lubelskiego Klubu Jeździec
kiego, utworzonego dopiero co z inicjatywy Jana Morawskiego - hodowcy 



i sportowca z zamiłowania. Morawski wiele lat pełnił funkcję prezesa, a Zagor, 
po ukończeniu studiów, objął kierownictwo Klubu. Jednocześnie też, w jed
nym z pierwszych w Polsce, Akademickim Klubie Jeździeckim w Lublinie 
szkolił młodzież, przede wszystkim studentów. Uczył, sam jeździł, organizo
wał zawody ogólnopolskie dla czołówki krajowych reprezentantów. Na parku- 
rach LKJ startowali m.in. Marian Kozicki i Jan Kowalczyk. Zawodnikom kibi
cował też znany trener mjr. Henryk Sołtysik. To on dostrzegł umiejętności 
Zagora i ściągnął go do powstającego wówczas w Starej Miłosnej „Lotnika”, 
przyszłej Legii. Tu młody szkoleniowiec i zawodnik miał szczęście poznać 
Henryka Lcliwę-Roycewicza, słynnego dowódcę Batalionu „Kiliński” z Po
wstania Warszawskiego, medalistę olimpijskiego w jeździectwie.

Zajęcia pod jego okiem były dla mnie kontynuacją szkoły mjr Fabrycego, 
słowem szkoły grudziądzkiej, a więc tej najlepszej z najlepszych. Wiele na
uczyłem się od Leliwy-Roycewicza także w zakresie metodyki treningu. Po- 
żytkowałem tę wiedzę i w „Lotniku” prowadząc szkółkę juniorów wkkw, 
i znacznie później będąc trenerem kadry juniorów PZJ, z którą w ciągu dzie
sięciu lat zawsze plasowaliśmy się między pierwszym a czwartym miejscem. 
Roycewiczowskie wskazówki wykorzystuję i dziś.
W „Lotniku”, choć ośrodek dopiero się rodził, miałem wszystko, co niezbęd
ne zawodnikowi i szkoleniowcowi do uprawiania wkkw.

Sporo czasu Zagor spędzał w Starej Miłosnej na treningach oraz przygotowy
waniu, dosłownie od zera, swojego konia, Czada. Stosunkowo szybko udało 
im się znakomicie dopasować, wychodziło dosłownie wszystko... poza zdoby
waniem medali w Mistrzostwach Polski. A Zagor marzył wtedy o takim tro
feum, jak chyba o żadnym innym. Raz był już blisko, znalazł się w czwórce 
walczącej o miejsce na pudle i przegrał dosłownie o włos. Powodzić zaczęło 
mu się dopiero po przeprowadzce do Stadniny w Rzecznej. Na dosiadanej 
tam Kosie wywalczył srebro w Mistrzostwach Polski (1973) i zaraz został 
wciągnięty do reprezentacji. Największe sukcesy, choć zaczynał od skoków 
i wkkw, osiągnął w ujeżdżeniu. Znawcy twierdzą nawet, że m.in. dzięki nie
mu ta dyscyplina w ogóle w Polsce się odrodziła.

Aż sześć medali Mistrzostw Polski w ujeżdżeniu zdobyłem na Heliosie, wspa
niałym, ambitnym i wyjątkowo mądrym koniu. Wypatrzyłem go w Myślęcin- 
ku koło Bydgoszczy, gdzie organizowałem zakład treningowy koni sportowych 
-byłem tam kierownikiem przedsiębiorstwa oraz trenerem. Wielkość Heliosa 
docenili także moi synowie: Mietek i Jacek. Kiedy wróciłem z Olimpiady 
w Moskwie (1980) Mietek (starszy) zaczął na nim startować.

A pierwszymi nauczycielami „małych” Zagórów byli oczywiście rodzice 
- Helena i Józef, twórcy szkółki jeździeckiej przy Ludowym Klubie Sporto-
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wym „Nadwiślanin” w Kwidzynie. Spod ich ręki wychodzili znakomici za
wodnicy, olimpijczycy: Wiesław Hartman, Jacek Daniluk, Jacek Krukowski, 
kilkunastu uczestników Mistrzostw Europy oraz przeszło stu medalistów 
Mistrzostw Polski.
Adepci „zagorowej” szkoły w Kwidzynie uczyli się nie tylko, jak zdobywać 
laury na czworobokach i parkurach, ale też jak dogadywać się z końmi, by 
droga po te laury była skuteczniejsza.

Można świetnie jeździć - mówi Józef Zagor - ale bez wejrzenia w skompliko
waną psychikę końską znacznie trudniej o sukcesy. Będąc jeszcze małym 
chłopcem, spostrzegłem, jak wiele da się osiągnąć spokojnym tonem, bez 
krzyku i bata. Nieraz wystarczyło tylko cmoknąć, by zachęcić Orlika do więk
szego wysiłku, zwłaszcza gdy wóz ugrzązł w błocie i naprawdę niełatwo było 
sprostać zadaniu. Na zawodach też są takie zadania, tylko innego wymiaru, 
metoda jednak jest taka sama. Trzeba się dogadać tak, jak np. dogadałem się 
z niezrównoważonym Kalifem. Inni go traktowali batem, wrzeszczeli, a ja do 
niego z marchewką i dobrym słowem. Jasne, że czasem musiałem go skarcić, 
bo z koniem trzeba jak z dzieckiem, tu cukierek, tam reprymenda, ale w gra
nicach rozsądku. I najważniejsze, jeśli karać to natychmiast, zwierzę musi 
wiedzieć, za co. Kalif wiedział zawsze, znał swoje miejsce w szeregu. Osiągną
łem z nim pierwszy międzynarodowy sukces wkkw: na zawodach w Kadynach 
uplasowałem się na czwartym miejscu, drugim wśród Polaków.
I to jako amator!
Owszem. Nigdy nie byłem zawodowcem w klasycznym rozumieniu tego sło
wa. Zawsze gdzieś pracowałem, piastowałem rozmaite kierownicze stanowi
ska - wiele lat na przykład byłem dyrektorem Stada Ogierów w Kwidzynie 
— a treningi i jazdy, to jedynie dodatek do codzienności... jakże jednak w mo
jej biografii istotny.

Józef Zagor ma jeszcze jedną pasję, której w życiorysie pominąć nie sposób... 
Fascynuje go stan rycerski. Oczarowany historycznym pokazem przy okazji 
międzynarodowych zawodów we Francji w 1977 r. aż zapalił się do udziału 
w tego typu przedsięwzięciach. Wówczas nie miał jeszcze pojęcia, że w kra
ju, przy Zamku w Golubiu-Dobrzyniu, takie imprezy też się odbywają. Gdy 
więc tylko się o tym dowiedział, czym prędzej zameldował u Pana na Zamku, 
dyrektora Zygmunta Kwiatkowskiego i zaoferował swoje „usługi”. Przyjęty 
z otwartymi ramionami zasiadł w Radzie Rycerskiej, przygotowywał ludzi 
i konie, pomagał organizować pokazy i jeździł na zagraniczne turnieje, m.in. 
ze swoimi wukakwistami, którzy jak on połknęli paladynowy bakcyl.
Ale to już historia. Historią nie jest za to funkcja szkoleniowca, której od 
zawsze poświęcał się bez reszty. Dziś w dalszym ciągu uczy młodzież, ale też



starszych miłośników jeździectwa: tych o zainteresowaniach ukierunkowa
nych na sport, i tych pragnących dobrze trzymać się w siodle podczas rekre
acyjnych wypraw. Z jego ogromnego doświadczenia korzystają także kandy
daci na instruktorów jeździectwa. Oby w przyszłości potrafili innym przeka
zywać wiedzę z takim zaangażowaniem, z jakim im wpaja Mistrz.

Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

rok miejsce nazwa konia
1977 II Helios
1978 1 Helios
1980 I Helios
1981 III Helios
1982 III Helios
1983 III Helios
1984 III Helios

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok miejsce nazwa konia
1973 11 Kosa

Igrzyska Olimpijskie w Moskwie

rok dyscyplina miejsce nazwa konia

1980 ujeżdżenie 10 - indywidualnie
4 - zespołowo Helios

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Helios wlkp. 1970 kaszt. Halifax wlkp. Roksana wlkp./
Kasjusz p.t/w PGR Wysoka

Kosa X wlkp. 1966 kaszt. Dorwid xx Komosa x wlkp./ 
Ditto x wlkp. SK Rzeczna
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Nie udało się porozmawiać

Bernard Gellert
Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu i Skokach przez przeszkody

rok dyscyplina miejsce nazwa konia
1955 ujeżdżenie III Bałagan
1956 ujeżdżenie II Bałagan
1954 skoki przez przeszkody II Bałagan

Pochodzenie Konia

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
J 1OAQ i 4- m Heine dc Sabat xo/ SKBałagan xo m 194ó c. kaszt. Idus xo , T. w ' • i'° Hableur 11 xo Nieswiastow

Michał Rapcewicz
Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

rok miejsce nazwa konia
2006 III Randon
2007 I Randon
2008 I Randon
2009 II Randon

Igrzyska Olimpijskie w Pekinie (Hong Kong)

rok dyscyplina miejsce nazwa konia
2008 ujeżdżenie 23 - indywidualnie Randon

Pochodzenie Konia

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
Randon sp 1997 gn- Czuwaj sp Rafa sp/Fanimo han. SK Moszna
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Skoki przez przeszkody



Jacek Bobik

Poliglota w siodle

Decyzję, który z braci Bobików wystartuje na Olimpiadzie w Moskwie w 1980 r. w kon
kurencji skoków, a który w wkkw, podjęli wspólnie z trenerem Andrzejem Kobyliń
skim. Ustalili, że skakać ma Janusz. Porozumieli się również, co do koni. Jacek oddal bratu 

swojego znakomitego skoczka - Szampana, a sam trenował na wszechstronnie utalentowa
nej - 1 larmonii (ojcem obu wierzchowców był Polonez, jeden z najsłynniejszych nowielic- 
kich ogierów).
Przygotowania szły zgodnie z planem... do czasu. Na kilka tygodni przed zawodami CCI 
w Białym Borze - ostatnią kwalifikacją do ekipy olimpijskiej - klacz nabawiła się zapalenia 
ścięgien, co wyłączyło ją z pełnego treningu. Przygotowana w pięćdziesięciu procentach 



i tylko z zaleczoną kontuzją, wystartowała w próbie ujeżdżenia, zajmując 
wysokie II miejsce. O krosie jednak nie było już mowy. Niektórzy dopytywali 
zawodnika, czy aby na pewno nie wystartuje.

Jak bym mógł!!! Harmonia miała przecież poważną kontuzję, gdybym wziął 
ją na trasę, byłoby po niej, nie nadawałaby się nawet do rekreacji. Nigdy nie 
traktowałem koni, jak maszynek do robienia wyników. To przecież nie rzecz, 
a poza wszystkim akurat tej klaczy wiele zawdzięczałem; dziesiątki wspólnych 
startów, setki godzin w siodle...

Niestety Harmonia nie zdołała wykurować się przed Olimpiadą. Start Jacka 
w Moskwie diabli wzięli, za to Janusz z Szampanem wywalczyli srebrny me
dal zespołowo. Powie ktoś: zostało w rodzinie - to gorzki żart. Jackowi Bobi
kowi do śmiechu nic było ani wtedy, ani cztery lata później, kiedy kolejna 
Olimpiada, tym razem w Los Angeles w 1984 r. również przeszła mu koło 
nosa, jak zresztą wszystkim reprezentantom Polski i państw demokracji lu
dowej. Tylko Rumuni stanęli okoniem wobec dyrektyw ZSRR i nie zrezygno
wali z udziału w Igrzyskach.

Dokładnie pamiętam, dwa miesiące przed startem dowiedzieliśmy się, że nic 
jedziemy. Najpierw nie mogłem uwierzyć, a kiedy zrozumiałem, że to jednak 
prawda, powiedziałem: koniec z wkkw. Tyle lat przygotowań, dwa urlopy dzie
kańskie — wszystko na nic. A najbardziej żal niepowtarzalnej szansy 
- mieliśmy jedną z najlepszych ekip w historii polskiego jeździectwa - na 
miarę medalu, może nawet złotego. Byliśmy w czołówce wszystkich między
narodowych zawodów. Zajmowaliśmy pierwsze, drugie, trzecie miejsca, 
w najgorszym razie punktowane, nie było na nas silnych. I nagle, w jednej 
chwili przestało to mieć jakiekolwiek znaczenie.
Wściekły, jednocześnie zrezygnowany poszedłem do PZJ po zgodę na wyjazd 
do stajni w Niemczech. Ówczesny sekretarz związku - Eryk Brabec próbował 
mnie zatrzymywać, przekonywał, że w zamian startu na igrzyskach, planowa
ny jest cykl zawodów' Przyjaźń - 84 z identycznymi gratyfikacjami jak olimpij
skie. Replikowałem, że pieniądze pieniędzmi, ale ja nie po to trenowałem 
ponad siły, żeby startować w zawadach „w zamian”. Brabec rozumiał moją 
argumentację. Dzięki niemu dostałem paszport i wyjechałem na pół roku.

W Niemczech Jacek Bobik sporo zyskał, wiele się nauczył, ale obcowanie 

nawet z najznakomitszymi zawodnikami i trenerami RFN nie było w stanie 
zrekompensować mu olimpijskiego startu. Zresztą po dziś dzień nic uczest
niczył w igrzyskach. Brał udział w wielkich prestiżowych zawodach, m.in. 

w mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata, ale w tych najbardziej wy
marzonych, wyśnionych przez sportowców niestety nie. Istotne jednak, że 
dał i daje się zauważać nie tylko w kraju. W odnoszeniu sukcesów pomaga
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mu talent, intensywne treningi, świetni trenerzy, ale też, co przyzna je, 
dobre konie.
Na wielu imprezach - nie jest w stanie zliczyć, ile tego było - dosiadał po
tomków wspomnianego Poloneza. Poza Szampanem i Harmonią laury zdo
bywał także na innych jego dwóch synach: Koprze i Optyku. Na tym ostat
nim miał komiczną, acz bolesną przygodę: na przeszkodzie któregoś z sopoc
kich krosów zaliczył wywrotkę i co prawda szybko się pozbierał, ale im bliżej 
był końca trasy, tym bardziej odczuwał ból w lewym ramieniu. Na mecie 
czekał ojciec, który ów upadek obserwował. Zadając pytanie, jak to się stało, 
nieświadomy klepnął syna w obolałe ramię. Jacek aż zawył. Czym prędzej 
został odprowadzony do karetki. Tam... siedział już jeden z jego kolegów i to 
z identyczną przypadłością - obaj połamali obojczyki.
wkkw to konkurencja nadzwyczaj niebezpieczna. Każdy, kto jej próbował był 
poważniej lub lżej kontuzjowany. Jacek Bobik złamał dwa kręgi. Wielu za
wodników, także Polacy, starty przypłacali życiem.

Pamiętam, jak na Mistrzostwach Świata w Luhmühlen już w trakcie konkur
su poszedłem przyjrzeć się kombinacji przeszkód ustawionych w wodzie. Za
liczał je akurat Bauman ze Szwajcarii... zginął na moich oczach. Co pomyśla
łem? To, co każdy z nas myśli w takiej sytuacji: dobrze, że to nie ja.

I... zaraz wsiadł na konia, i ruszył na trasę z zapisanym tragicznym obrazem 
sprzed chwili, ale bez tremy, paraliżującego strachu, koszmarów. Niepojęta 
jest filozofia ludzkiej natury, dążenie do sukcesu za wszelką cenę - to taniec 
na linie.

Obcowanie z końmi i ewentualne ryzyko, jakie się z nim wiąże mam w ge
nach. Mój pradziadek Jan i dziadek Stanisław zajmowali się hodowlą w Mo- 
nasterzyskach, powiat Buczacz na Podolu. Dziadek był ułanem, z czasem 
założył firmę przewozową z kilkoma parami koni. Po wojnie rodzina przenio
sła się na Ziemie Odzyskane. Ojciec Kazimierz Bobik dostał pracę zootechni
ka i głównego hodowcy w stadninie w Chwalimierzu koło Środy Śląskiej, a od 
1967 r. piastował stanowisko dyrektora stadniny nowielickiej na Pomorzu. Od 
kiedy więc pamiętam, wszędzie widziałem konie. Na początku traktowałem 
je w kategoriach nadzwyczaj atrakcyjnych zabawek, bo były to kucyki i pozwa
lano mi do woli na nich jeździć. Z chwilą jednak, gdy w Nowielicach, jako 
dwunastolatek mogłem dosiadać już prawdziwych wierzchowców, zacząłem 
za sprawą mojego pierwszego nauczyciela, Jana Kruka - ułana, dostrzegać 
w tym głębszy sens. To właśnie on rozbudził we mnie jeździecką pasję. Moje 
praktyczne umiejętności pogłębił Andrzej Kobyliński, olimpijczyk z Rzymu. 
Miał wyjątkowe wyczucie koni, a do tego świetnie szkolił i trenował. Nie bez 
powodu mówiło się o „Nowielickiej szkole Kobylińskiego”. Z niej to wyszło
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wielu świetnych jeźdźców, a nawet kilku olimpijczyków: Janusz Bobik, Bogu
sław Jarecki, Andrzej Pasek, Kamil Rajnert, a wierzchowce, na których starto
wali pochodziły w większości z doskonałej hodowli nowielickiej.

Jakość tych koni to w znacznym stopniu zasługa dyrektora Kazimierza Bobi- 
ka. Wykorzystywał swoją wprost genialną intuicję do łączenia w pary moc
nych sportowo ogierów z utalentowanymi klaczami. Żyłkę do kombinacji 
„kto z kim” odziedziczyli dyrektorscy synowie. Janusz kontynuuje dzieło 
ojca, piastując funkcję głównego hodowcy Nowielic. Jacek z kolei, prowadząc 
przez pewien czas własną hodowlę, dochował się czempionów wśród pięcio
latków i sześciolatków.
Dziś prowadzi gospodarstwo rolne i trenuje przed kolejnymi startami, bo co 
prawda do wkkw się zniechęcił, ale przerzucił na skoki. W tej dyscyplinie 
dosiadając Harpuna, Czada czy Cabrola Amicora, też wywalczył wiele meda
li, m.in. Mistrzostw Polski w hali i na parkurze otwartym.
Swoimi nietuzinkowymi umiejętnościami, wiedzą teoretyczną dzieli się 
z młodzieżą. Zal mu jednak, że wśród adeptów sportowego jeździectwa nie 
ma jego synów. Tyle przecież mógłby im przekazać... Owszem czternastolet
ni Wojtek i trzynastoletni Adam jeżdżą konno, ale nie sportowo. Co najwy
żej towarzyszą tacie w przejażdżkach rekreacyjnych. Kiedyś nawet całą czte
roosobową rodziną przejechali w siodle Bieszczady.

Sympatyczne, oczywiście, że tak, ale jakże dalekie od moich wyobrażeń i pra
gnień. Jeździectwo bowiem dopiero, gdy staje się pasją, pozwala odczuwać 
prawdziwą satysfakcję. Fascynujące, gdy możemy dogadywać się z końmi, gdy 
wychodzi nam wspólnie to, co zamierzyliśmy, gdy wreszcie osiągamy porozu
mienie, jakie możliwe jest tylko między dobrymi kumplami.

To swoje credo Jacek Bobik przekazuje wszystkim zainteresowanym jeź
dziectwem. A potrafi o tym mówić nie tylko po polsku, także po rosyjsku, 
francusku, angielsku, włosku i, jako absolwent germanistyki, po niemiecku. 
Poliglota w siodle! Znajomość języków pomaga mu na światowych parku- 
rach, wszędzie czuje się bezpiecznie, ze wszystkimi może się dogadywać.
Wśród przyjaciół i dobrych znajomych znany jest jednak nie tylko z władania 
kilkoma językami, ale też... z gry na gitarze. Kiedy konie już w stajni, nakar
mione i napojone, a on po wyczerpującym treningu, chwyta wtedy to swoje 
pudło i akompaniując, nuci żurawiejki oraz inne koniarskie piosenki.
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Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody
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rok
1993
1996
1998
2009

miejsce
11
II
I
II

nazwa konia
Harpun
Czad
Czad

Taunus

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok miejsce nazwa konia
1979 II I larmonia
1982 III Optyk
1983 III Koper

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Czad sp 1986 c. gn. Dido han. Czastoria sp/
Saturn han. SK Nowielice

Harmonia x wlkp. 1971 gn- Polonez xx Harfa uszl. x/
Varrugg gdbr. SK Nowielice

Harpun wlkp. 1986 kaszt. Fordon xx Hiszpania wlkp./
Polonez xx SK Nowielice

Koper wlkp. 1974 gn- Polonez xx Kaseta wlkp./
Doliniarz p.t/w SK Nowielice

Optyk sp 1971 gn- Polonez xx Orfea wlkp./ 
Faulkner II han. SK Nowielice

Taunus sp 2001 c. gn. 1 .avendel kwpn Tarcza sp/Czad sp SK Nowielice



Władysław By szewski

\ęć centymetrów 
od medalu

W jednym stali boksie: Besson i szetlandka. Rosły emeryt, mała kucka. Żywot wiedli 
długi i szczęśliwy. Robiły, co chciały i kiedy chciały. A że wrota do stajni miały 
wciąż otwarte, zdarzało się, że i przy blasku księżyca, bez względu na porę roku, spacero

wały po okolicznym parku.
Iamtcj nocy mróz dokuczał wyjątków}'. Stajennego zbudziło jednak nie zimno, a donośne 
stukanie. Zaniepokojony wyjrzał przez okno: to Besson walił kopytem w drzwi. Zdziwiony 
udał się w jego kierunku, ale nawet nie zdążył dobrze mu się przyjrzeć, bo ten zrobił w tył 
zwrot i odszedł. Stajenny skierował się więc w stronę domu, wtedy Besson ponownie zaczął 
się zbliżać, ale kiedy zobaczył, że stajenny znów idzie w jego kierunku, znów zniknął



w ciemnościach. I tak sobie kilkakrotnie odchodzili - wracali. Stajenny po
czuł się kompletnie bezradny, podejrzewając jednak, że coś się za tym wszyst
kim kryje, zbudził Władysława Byszewskicgo, ówczesnego kierownika stad
niny w Mosznej.
Ten znał Bessona, jak nikt, startował na nim czternaście lat(!), trzy razy zdo
byli Mistrzostwo Polski, zjechali wspólnie całą Europę...

Zrozumiałem, że Besson chce mi coś pokazać. Poszedłem więc za nim, a on 
doprowadził mnie do krzaków, pod którymi spała zwinięta w kłębek szetland- 
ka. W głębokim śniegu było jej nadzwyczaj wygodnie i oczywiście ciepło. Fu
tro miała zresztą tak grube, źe przetrzymałaby nawet syberyjskie klimaty. 
Besson tymczasem, owszem był porośnięty zimową sierścią, ale znacznie 
krótszą. Przy siarczystym chłodzie marzł i prawdopodobnie wyobrażał sobie, 
że skoro jemu jest zimno, to wszystkim. Błagał więc o ratunek dla swojej uko
chanej. Niebywale, rzadko kiedy konie wykazują taką inteligencję. Coś o tym 
wiem, w końcu jeździłem na wielu bardzo różnych, ale tylko ten jeden, jedyny 
potrafił myśleć po... ludzku. Bo taki na przykład Urok III, mój pierwszy duży 
koń, którego dosiadałem nie wykazywał żadnych instynktów altruistycznych. 
Brykał za to i strzelał z zadu, przy każdej sposobności - najczęściej, gdy sie
działem na jego grzbiecie. Jak łatwo się domyślić, szybko przestawałem sie
dzieć. Dzięki niemu jednak nauczyłem się spadać, co dla początkującego 
jeźdźca nie jest bez znaczenia.
Urok także stawiał dopiero pierwsze kroki z siodłem, był kompletnie zielo
nym trzylatkiem, jak ja - kilkunastolatkiem. Ujeżdżaliśmy się więc wzajem
nie, zaczęliśmy nawet skakać. Myślę, że gdybym wiedział i umiał wtedy wię
cej, poszłoby nam znacznie sprawniej.

Co wcale nie znaczy, że Władysław Byszewski wiedział mało. Kontakt z koń
mi od urodzenia oraz doświadczenie w postaci codziennych przejażdżek od 
siódmego roku życia zrobiły swoje. Nie każdy ma takie szczęście przyjść na 
świat w rodzinie najprawdziwszych koniarzy. Jeździli oboje rodzice. Mama 
Zofia, ojciec Ludwik. Tata był nawet zawodnikiem, startował w wyścigach 
z przeszkodami. Przede wszystkim jednak hodował półkrewki dla wojska. 
Mały Władek, więc gdzie tylko spojrzał, widział konie. Nie pamięta jednak 
momentu, w którym znalazł się na wierzchowym grzbiecie po raz pierwszy. 
Z zachowanej fotografii wnioskuje, że miał najwyżej dwa lata. Kiedy przyby
ło mu kolejne cztery, po raz pierwszy spadł i to z własnego kucyka. Upadek 
odczuł na tyle boleśnie, że na jakiś czas zrezygnował z jeździectwa. Ojciec 
nie naciskał, a własny konik, Bci, pasł się na pastwisku, nie narzekając zapew
ne na brak roboty. Fobia przeszła sama i to już po roku. Początkowo chłopiec 
jeździł na oklep, później dostał gapkę (rodzaj płóciennego siodła przypomi-
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nającego miękki czaprak - przyp.aut.). Ojciec, by jednak ułatwić synowi 
anglezowanie, skonstruował dla niego specjalne, bezpieczne strzemiona.

Nie byłoby w nich nic szczególnego, gdyby nie to, że połączone taśmą przerzu
całem luzem nad siedziskiem i w żaden sposób nie mocowałem. Kiedy więc 
podczas jazdy przechyliłem się za bardzo w prawo, lewa noga szła w górę, za 
bardzo w lewo, podnosiła się prawa. A gdy spadałem to razem ze strzemionami. 
Miały jednak pewien feler, a właściwie dwa. Po pierwsze, nie można było wsia
dać na konia, wspinając się po strzemieniu, po drugie spadając, kilka razy zaro
biłem żelastwem w głowę. Wynalazek jednak służył mi długo. I podczas co
dziennych przejażdżek z ojcem, gdy towarzyszyłem mu w doglądaniu majątku, 
a także przy okazji moich pierwszych zawodów i to na dużym koniu. Miałem 
wtedy jedenaście lat i startowałem w Konkursach Młodego Pokolenia. Dwa lata 
później konkurowałem już z dorosłymi, głównie oficerami. Te zawody wymaga
ły jednak prawdziwego siodła. Ale się radowałem, gdy ojciec mi takie sprezen
tował. Mój pierwszy dosiad w profesjonalnym sprzęcie pozwolił mi nabrać 
przekonania, że z takiego fotela to już żadna siła nie zdoła mnie wysadzić.

Niestety... szybko okazało się, w jak wielkim jest błędzie. Spadał, wsiadał, 
znowu spadał. Jeździecka normalka. Przywykł. Nie przypuszczał jednak, że 
nie tyle brykający wierzchowiec, ale życie wysadzi go z siodła i to na długo... 
Wybucha wojna. Szesnastoletni wówczas Byszewski zamienia szpicrutę na 
legitymację Armii Krajowej. W organizacji są mama, tata, brat... W ich 
domu, podkieleckim majątku, funkcjonuje podziemna szkoła, tzw. tajne 
komplety. Aż sześciuset abiturientów uzyskuje świadectwa dojrzałości. 
Z czasem powstaje też tam podziemna filia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
niestety bez wydziału rolniczego, który Byszewski chce studiować. Dojeżdża 
więc na tajne komplety do Krakowa. Dyplom uzyskuje już po wojnie, zaraz 
potem dostaje etat w stadninie w Kozienicach.

Przepracowałem tam kilka lat, ale o zawodniczym uprawianiu jeździectwa 
musiałem zapomnieć, nie było warunków. Owszem, sporo galopowałem dla 
przyjemności - to jednak nie to samo - jak diabli ciągnęło mnie na sportowe 
parkury. Marzenia ziściły się dopiero, gdy pojechałem do Mosznej.

Zawodów, w których uczestniczył, sam nie jest w stanie zliczyć. Wie za to 
doskonale, jak smakuje niepowodzenie, zwłaszcza tzw. porażka jednej zrzut
ki, kiedy wszystko idzie znakomicie, medal w zasięgu ręki, a tu karne punkty 
na ostatniej przeszkodzie odsuwają od pudła na odległe miejsce. Zna zapach 
sukcesów - miał ich dziesiątki. Wie również, co to porażka i sukces... w jed
nym i tym samym konkursie.

To było w Akwizgranie podczas Wielkiej Nagrody Europy, zawodów rozgry
wanych na przemian z mistrzostwami, ale wedle tych samych reguł. Starto-
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wali najlepsi z najlepszych: Amerykanie, Niemcy, Francuzi, Włosi... Byłem 
jedynym Polakiem, który zakwalifikował się do finału. Dosiadałem Dukata, 
konia nie znoszącego rowów z wodą. Pokonywał je od niechcenia, choć stać 
go było na piękne, dalekie skoki. Niestety w konkursie lądował na taśmie, a to 
liczy się jak zrzutka. Zajęliśmy szóste miejsce. Szkoda, bo tylko jedna para 
pokonała parkur bez punktów karnych. Mogliśmy być drugą, żeby nie ta nie
szczęsna taśma. Ale i tak był to wyczyn nie lada, w tyle pozostawiliśmy wielkie 
znakomitości. Medalu oczywiście żal, zwłaszcza, że dzieliły nas od niego dwa 
skoki... po pięć centymetrów dłuższe.

Z Akwizgranem łączą też Byszewskiego wspomnienia m.in. z czasów, gdy 
znalazł się tam na zawodach w charakterze trenera, przygotowując polską 
ekipę do Olimpiady w Moskwie.

Start miał znaczenie wyłącznie treningowe, w żadnym wypadku nie chodziło 
o wynik. Ale że w konkursie drużynowym dwóch naszych poległo na dzień 
dobry; Jankowi Kowalczykowi odechciało się udziału. Zdegustowany spytał: 
to po kiego mam jechać?
Pojedź Jasiu - mówię - przejedź się, przynajmniej do pierwszej zrzutki, jak 
strącisz to się wycofasz.

W takim razie nic będę nawet konia rozprężał.
Pewnie, że nie - przyznałem mu rację.

Kiedy przyszła kolej Kowalczyka, ten ze stoickim spokojem przymierzył się 
do pierwszej przeszkody. Zaliczył. Potem druga - też czysto. Trzecia - rów
nież. Czwarta, piąta, szósta... i tak już do końca. Gdy pokonał ostatnią, pu
bliczność wstała z miejsc i długimi brawami nagradzała naszego reprezen
tanta. Tak długimi, że kolejny zawodnik kręcił się po parkurze dobrych kilka 
minut, nim widzowie pozwolili mu wystartować.

Nigdy nie zapomnę tego Jasiowego występu. Pokazał, ile można osiągnąć na 
zupełnym luzie.

Sądząc po liczbie zaszczytnych tytułów, medali, różnorodnych laurów zain- 
kasowanych przez Byszewskiego, jego zapewne też trema w karierze sporto
wej nie zjadała. Trofeów ma bez liku! Do niedawna wszystkie puchary, dyplo
my, proporce przechowywał w domu, dekorowały ściany jego warszawskiego 
mieszkania. Dziś wnętrze zdobią jedynie sztychy z koniem w roli głównej 
i olejny portret psa: autorski prezent od artysty - pułkownika Rómmla. Kilka 
tygodni temu ponad 280 pamiątek z wielkich jeździeckich imprez przekazał 
Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa. Akurat z tą placówką jest mu nadzwyczaj 
po drodze. Jeździł przecież konno i polował, choć nigdy z siodła. Myślistwo 
było jego wielką pasją. Dziś, z racji kłopotów zdrowotnych nie uczestniczy 
już w wyprawach ze sztucerem w ręku. Z podobnych powodów nie jeździ też

112 



konno. Ostatni raz siedział w siodle dziesięć lat temu w Kanadzie. Znajomy 
zaprosił go na sześciogodzinną przejażdżkę...

Myślałem, że nie dam rady, zwłaszcza iż wcześniej miałem bardzo długą 
przerwę. A jednak wsiadłem, zsiadłem, nie odczułem trudów podróży.

I co się dziwić, cóż znaczy sześć godzin wobec całego życia w siodle!
Władysław Byszewski zna konie, jak mało kto. Jak mało kto także zna się na 
jeździeckim sporcie. I choć uprawiał skoki, ceni ujeżdżenie oraz wkkw, ale do 
jednej dyscypliny za żadne skarby nie może się przekonać... do westernu.
Nie chcę, by ktoś pomyślał, że nie idę z duchem czasu, bo przecież konku
rencje westernowe zdobywają coraz więcej zwolenników, są uznane przez 
cały sportowy świat. Mnie jednak to się nie podoba, nie potrafię dostrzec 
piękna w szarpaniu wierzchowców. Oczywiście, rozgrzeszam ostry styl kow
bojów, łapanie na lasso cielaków, bo to praca. Miłośnicy jeździectwa niech się 
mierzą na skoki, wyścigi i piaty...

Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
1953 III Argun
1954 1 Besson
1955 11 Besson
1956 I Besson
1958 I-II ex aequo Besson
1961 I Dukat

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Argun XX 1947 c. gn. Chenonceaux Zugspitze/
Wychood Abbot PSK Leszno

Besson xo m 1948 gn- Front xo Sauge xo/Vlan xxoo SK Mchowo
Dukat x wlkp. 1950 gn- Astek x Burza/NN hod. NN



Krzysztof Ferertstein

Z pokolenia 
na pokolenie

To już tradycja, że raz w roku do mazurskiego ośrodka jeździeckiego Wandy i Krzysz
tofa Ferensteinów w Galkowie ściągają miłośnicy bicia rekordu Polski w skoku na wy
sokość. Gospodarze każdemu życzą sukcesów, ale kciuki szczególnie mocno trzymają, co 

zrozumiałe, za córkę Karol inęJW.ejęty jest zwłaszcza ojciec, bo to on trenuje dziewczynę, 
od kićdv zaczęła dosiadać koni. O ich wieloletniej sportowej współpracy mówi niemal 
w samych superlatywach, niemal...

...bo Karolina jest taka ambitna, takie poprzeczki sobie stawia, że muszę temperować jej za
pędy. Wszystkiego od razu się nie da - mówi Krzysztof Ferenstein.



Jednakże udział w konkursie potęgi skoku to wspólna decyzja. Ciekawe, czy 
ojcu, bo chyba nie trcnerowi(!) towarzyszą obawy, gdy obserwuje na wysokoś
ci mało bezpieczne poczynania córki?

A czego tu się bać, to zaledwie dwa metry z niewielkim hakiem. Spaść można 
zawsze, i ze stojącego konia też. A jak ktoś się tak naprawdę bardzo boi, nie 
jest w stanie przezwyciężyć strachu, to niech nie próbuje mierzyć się z jeź
dziectwem. W naszej rodzinie w ogóle nie myśli się o lęku i to ani w stępie, 
ani nad przeszkodą.

Ale Fcrcnsteinowie mają dosiad w genach! Koni dosiadają od dawien dawna. 
Znanym jcźdźcem jeszcze przed II wojną światową był ojciec Krzysztofa
- major Ludwik Ferenstein. Pasję przekazał synowi, ten z kolei córce, a Ona 
zapewne z czasem zarazi miłością do jeździectwa swojego synka, Konstantego.

Coś do powiedzenia ma też tatuś (Piotr Kraśko - przyp.aut.) - żartuje teść.
A może się nie zgodzić?

Móc może, ale nic wierzę, by zakazał dziecku tego, co sam tak lubi, w czym 
jest bardzo dobry, ponad poziom amatorski. Myślę więc, żc w życiu mojego 
wnuczka konie będą na pierwszym planie. Konstanty już towarzyszy mamie 
na zawodach, wciąga się w ten niepowtarzalny klimat. Mnie ojciec również 
zabierał na parkury, jako małego chłopca, choć byłem starszym niż mój wnuk 
dziś - miałem cztery może pięć lat. Przypatrywałem się koniom, jeźdźcom, 
tata wiele opowiadał mi o konkursach, zasadach, mówił jak, która przeszkoda 
się nazywa. Wiedziałem więc już naprawdę sporo nim zacząłem jeździć. 
A zacząłem jako dzicwięciolatck i to wcale nie z inicjatywy ojca...

Od koleżanki z klasy dowiedział się, że w Warszawie na Woli, zaledwie kilo
metr od ich szkoły znajduje się jakaś stajnia. Informację przekazał tacie, 
a ten go tam zaprowadził. Tam, czyli do powstałego właśnie (rok 1960
- przyp.aut.) ośrodka Legii przy Kozielskiej. Pierwsza wizyta w wojskowej 
stajni okazała się niebywałym przeżyciem nawet nie tyle dla niego, co dla 
Ludwika Ferensteina, który w klubie odnalazł swojego serdecznego przyja
ciela sprzed wojny, rotmistrza Wiktora Olędzkiego.

1 tak zostałem uczniem rotmistrza! Świetny, wymagający nauczyciel - miał 
ogromne doświadczenie w pracy z elewami ze szkoły w Grudziądzu. To było 
wielkie szczęście trafić na takiego człowieka, takiego pedagoga. Dzięki niemu 
]uz po roku wystartowałem w zawodach, co prawda pomyliłem kolejność 
przeszkód, ale skakałem nienajgorzej. Zrehabilitowałem się w pełni podczas 
drugiego startu - wtedy już bezapelacyjnie wygrałem. Pamiętam nawet, że 
koń, jak przystało na wojskowego wierzchowca, miał na imię Żandarm.

Krzysztof Ferenstein dosiadał też w Legii Cynadry, na której zajął II miejsce 
w Mistrzostwach Europy Juniorów, a w Mistrzostwach Świata, mając zaledwie 
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szesnaście lat, był siódmy. Sympatyczna klacz, bardzo skoczna, ambitna, nie
stety nabawiła się kontuzji i została wycofana ze sportu. Dziś by ją wyleczono, 
wtedy jednak poziom medycyny nawet na jotę nie dorównywał obecnemu. 
Ferenstein z łezką w oku wspomina swojego najbardziej ulubionego Kobrynia. 
Odniósł na nim najwięcej sukcesów, ale akurat ten koń zawsze był dla niego 
ważny także z innego powodu. Odziedziczył go po tragicznie zmarłym Stefa
nie Grodzickim. Ojciec Stefana, Stanisław, za aprobatą dyrektora Stadniny 
Wojciecha Komorowskiego, ściągnął wtedy Krzysztofa do pracy w Liskach.

Spędziłem tam trzynaście lat, piastując rozmaite kierownicze stanowiska, re
prezentując JKS Liski, a także trenując młodzież.

Doskonalił pan dosiad innym?
To też, pewnie, że tak, taka rola nauczyciela. Sporo jednak czasu poświęcałem 
wpajaniu, że jeździectwo ma być przyjemnością dla obu stron, że jak się czło
wiek kładzie wieczorem spać, to nie może się doczekać, kiedy pójdzie do staj
ni. Z kolei koń ma czekać z utęsknieniem na jazdę, ma mu się ona kojarzyć 
wyłącznie z pozytywnymi doznaniami. Dziś do znudzenia powtarzam to 
wszystkim, którzy dosiadają koni w naszym rodzinnym, Galkowie.

Mazurska stajnia to duma Ferensteinów. Hodowla trakenów, arabów, folblu- 
tów, hucułów... w sumie przeszło setka koni, wiele pod siodło. Z kapitalnych 
terenów jeździeckich korzystają zwykli zjadacze chlcba, ale także goście ze 
świata kultury i sztuki. Czasem na przejażdżkę wybiera się też sam gospodarz.

Owszem i pochwalę się, że o ile niegdyś nawet podczas spaceru pracowałem 
z koniem, cały czas go trenowałem, to dziś już umiem się wyłączyć, naprawdę 
odpocząć. A kiedy człowiek tak się wyluzuje, jedzie bez celu, nieraz się rozma
rzy, odda wspomnieniom... Mam przed oczami wielkie zawody, świetne wierz
chowce, medale, puchary; triumfy, ale i porażkę, do której nie lubię wracać...

Rok 1980, Igrzyska w Moskwie. Był pewniakiem w ekipie. Na ostatnim przedwy
jazdowym zgrupowaniu w Drzonkowie potwierdzał klasę, doskonałą formę. 
I nagle, jak grom jasnego z nieba, decyzja, że nie pojedzie! Ktoś zdemolował 
miejscowy klub, posądzono Krzysztofa Ferensteina. Nie dawano wiary w jego sło
wa, uznano go winnym a priori. Zabrano mu konie, wyrzucono ze zgrupowania.

Nie miałem, jak się bronić, nawet mój trener Marian Kowalczyk nie przyjmo
wał wyjaśnień, nie uwierzył mi, o co do dziś mam ogromny żal.

Kilkanaście lat po Igrzyskach, Ferenstein spotkał w Austrii kolegę - mniejsza 
o nazwisko. Był zdumiony, gdy dawny kumpel wyznał mu skrywaną przez 
dziesięciolecia prawdę:

To ja... to ja potłukłem wtedy te lampy, ale strasznie bałem się przyznać. 
Pewnie nigdy mi tego nic wybaczysz, dziś jednak poza słowem „przepraszam” 
nie jestem w stanie uczynić nic więcej.

116



Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

rok
1977

miejsce
I

nazwa konia
Kobryń

Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
1981 1 Kobryń
1982 II Kobryń

Pochodzenie Konia

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Kobryń wlkp. 1970 kaszt. Oran I wlkp. Kabza wlkp./ 
Jamajka x wschpr. SK Kroplewo



1

I

Wiesław Hartman „Erys'”

Przeszkoda „Erysia”
I

Setki koni przewijały się przez jego ręce w Stadzie Ogierów w Kwidzynie. Trafiały do 
niego i te, które nie sprawdzały się w tamtejszej sekcji wkkw. Ale że na parkurach mo
gły okazać się znakomite, na wszelki wypadek testował je pod tym kątem. Przebierał do 

woli... no prawie do woli, bo np. kiepskiego wukakawisty, folbluta imieniem Norton nawet 
mu nie pokazano. I nie dlatego, że ktoś chciął zrobić Wiesławowi Hartmanowi na złość. 
Przeciwnie, nie chciał mu zawracać głowy, bo i po co: koń, który nie skacze, boi się prze
szkód, jest trudny w obsłudze - w sporcie nie ma żadnych szans.
Hartman z Nortoncm zetknęli się całkiem przypadkiem. Jerzy Grabowski, dyrektor Stada, 
zlecił mu sprzedaż tego konia na aukcji. Ale, że kupiec się nie znalazł, koń powrócił na łono 
Kwidzyna. Grabowski, jakby o nim zapomniał, Hartman za to zapamiętał doskonale. Posta
nowił dogadać się z nim, namówić go do skakania, a na początek przynajmniej do przekłada- 



nia nóg przez cavaletti. Miesiącami trenowali w tajemnicy. Po roku pokonywa
li już razem parkury z przeszkodami wysokości stu dwudziestu centymetrów, 
po dwóch latach uczestniczyli w mistrzostwach Polski. A potem były Igrzyska 
w Moskwie (1980) i drużynowe srebro!

Igrzyska bez Amerykanów! - macha ręką Hartman. - Znacznie bardziej cenię 
sobie szóste miejsce w konkursie Grand Prix Akwizgranu (1981). W Aachen 
razem z Nortoncm rywalizowaliśmy z najprawdziwszą czołówką, z najmoc
niejszymi na świecie. Spisywał się rzeczywiście rewelacyjnie. To był zresztą 
jedvny mój koń, który nigdy, przenigdy nic wyłamał, nie zatrzymał się niespo
dziewanie przed przeszkodą.

W samych superlatywach wyrażała się zapewne o Nortonie amazonka RFN, 
do której trafił po zakończeniu kariery w Polsce (1983). Wygrała na nim mi
strzostwo Europy juniorów.

Drugiego tak pewnego, tak bezpiecznego i zarazem walecznego wierzchowca 
nie spotkałem do dziś - kontynuuje Wiesław Hartman. - A że był niezgrabny 
i brzydki, do tego niski: mierzył zaledwie 163 centymetry - no to co??? Był 
klasą dla siebie. Przyznam zresztą, że wszystkim koniom, na których zajmo
wałem punktowane miejsca matka natura poskąpiła urody. Doświadczenie 
podpowiada więc, że to jakaś prawidłowość: jak super to brzydkie!

Ale trafiają się przecież rzeczy i dobre, i efektowne...
Rzeczy tak, np chryslery... Rewelacyjne w prowadzeniu. Kocham tc samocho
dy jak żadne, a mam porównanie, bo siadałem za kierownicą większości ma
rek produkowanych na świecie. Motoryzacja to zresztą od dawien dawna mój 
konik.

Dziś konikami w liczbie znacznej pod maską chryslera dojeżdża na zawody 
oldbojów. I co najważniejsze, najczęściej wygrywa, a starty wciąż dają mu nie 
lada satysfakcję.

Bo jeśli człowiek ma pasję to cieszy się wszystkim, co z nią związane. A skąd 
się u mnie w ogóle taka wzięła, skąd zainteresowanie jeździectwem, nie mam 
pojęcia. W domu rodzinnym tradycji hipicznych nie było. Babcia miała staj
nię, ale z końmi gospodarskimi. To co prawda wystarczyło, bym spędzał u niej 
każde wakacje, ale do klasycznego jeździectwa miało się nijak. Owszem do
siadałem babcinych klaczy na oklep; szło mi całkiem, całkiem. Niestety li
piec, sierpień mijały, jak z bicza trząsł, i musiałem wracać do szkoły. Na szczę
ście mieszkałem opodal SO w Kwidzynie, biegałem tam zaraz po lekcjach 
i siedziałem do późnego wieczora. Najpierw tylko przyglądałem się, z czasem 
pozwolono mi stępować spokojniejsze ogiery - to dopiero była frajda. A dziś 
- że odbiegnę od tematu - gdy chcę komuś dać konia, by go „objeździł”, to 
mnie pyta, ile mu zapłacę. Koniec świata!



SKOKI
Chłopięcej radości z jazdy konnej nie podzielali rodzice. Bali się o jego zdro
wie, woleli, by siedział w domu i się uczył. On jednak ponad wszystko wołał 
zapach stajni. Uciekał więc do Stada, a mama biegła po niego z kijem, bo 
przecież doskonale wiedziała, gdzie go szukać. Ileż to razy jednak masztale
rze mówili, że Wieśka nie ma, choć przed momentem sami ukryli go w skrzy
ni z owsem.
Bywało więc i strasznie i śmiesznie, ale swego dopiął. Już jako siedemnasto
latek dostał stałą pracę, w zakładzie treningowym Stada. Drogę do sportu 
miał z górki, ale co ciekawe nigdy nie startował jako junior, od razu jako se
nior. Początkowo, m.in. w Legii w trakcie służby wojskowej uprawiał wkkw, 
ale że w Kwidzynie kadra była już skompletowana i załapanie się do niej za
krawało na cud, zdecydował się skakać i to pod kierunkiem samego dyrektora 
SO Grabowskiego. Świetny nauczyciel, utalentowany uczeń - o efekty nie 
było więc trudno.
Hartman poza startami w wielkich i mniejszych konkursach uczestniczył też 
w tradycyjnych wyścigach urządzanych przez konkurujące ze sobą dwa Stada 
Ogierów: Kwidzyn - Biały Bór. Zawody odbywały się na torze w Sopocie. 
Podczas którejś z gonitw zawodnik uległ poważnemu wypadkowi. Rozbijając 
się na przeszkodzie, złamał miednicę, przez rok nie mógł jeździć. Ową prze
szkodę ochrzczono imieniem „Erysia” - pseudonimem Wiesława I Iartmana. 
Nasz rozmówca zapisał się więc w historii polskiego jeździectwa nie tylko 
jako bohater wielu prestiżowych, krajowych i zagranicznych imprez, ale tak
że jako jeden z nielicznych, mających przeszkodę swojego imienia...

Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
1976 II Norton
1978 II Norton
1980 11 Norton
1983 III Norton
1986 III Hart

Igrzyska Olimpijskie w Moskwie

rok dyscyplina miejsce nazwa konia
1980 skoki przez przeszkody 4 - zespołowo Norton

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Hart trk./wschpr. 1972 gn- Kondeusz p.t/w Haga p.t/w/ 
Horyzont p.t/w SK Liski

Norton XX 1969 c. gn. Effort Nekanda/Good bye SK Golejewko

120



Henryk Hucz

Raz na wozie, 
raz pod wozem

Wielka Pardubicka 1968. Na starcie dwudziestu dwóch jeźdźców. Ruszają! Pierwsze 
fule za nimi, na prowadzenie wysuwa się Roman Hucz. Jego przewaga rośnie z se
kundy na sekundę, dochodzi do blisko trzystu metrów! Kiedy zawodnik bezbłędnie poko

nuje czwartą, najbardziej barbarzyńską z. barbarzyńskich przeszkód, tzw. taxis, jest pewien, 
źe nikt mu nie odbierze zwycięstwa. Pewni są też kibice. A jednak! Wywrotka na ostatnim 
„płocie” przekreśla szansę na podium. Upadek wygląda dramatycznie. Koń - Bojgard 
-wali się na ziemię, klinując pod sobą jeźdźca. Nadbiegają służby porządkowe. Wyciągają 
Huczą spod wierzchowca niedającego jakichkolwiek oznak życia. Dżokej na szczęście nie 
odnosi żadnych obrażeń, jest jednak w szoku; nie zauważa nawet, że stoi w samych skar



petkach - buty ugrzęzły pod koniem w podeszczowym błocie. Błocie, które 
tak naprawdę ocaliło zawodnikowi życie; gdyby ziemia była twarda... Długo 
nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Jak zahipnotyzowany przyglądał się 
miejscu zdarzenia i odtwarzał wypadek krok po kroku. Wtem Bojgard pode
rwał się na równe nogi... zdrowy jak koń. Stracił jedynie przytomność na kilka 
minut, nawet guza sobie nic nabił. Szczęściarz! Trzy inne zginęły na miejscu, 
pięć dobito na torze. Do mety dotarło zaledwie siedem.... Aż czternaście nie 
ukończyło gonitwy!

To moja największa jeździecka porażka - przyznaje dziś Henryk Hucz.
Rzeczywiście, nie powtórzył sukcesu Mariana Babireckiego z roku 1956, któ
ry zdołał w tym wyścigu zająć drugie miejsce, choć wywrócił się na przed
ostatniej przeszkodzie. Nie powtórzył, ale sam fakt, że zakwalifikował się 
jako jeden z kilku Polaków do najtrudniejszej i najniebezpieczniejszej euro
pejskiej gonitwy stawia go w rzędzie najlepszych dżokejów... niezależnie od 
stosunku, jaki kto ma do dawnej Wielkiej Pardubickiej.
Wyścigi zafascynowały Henryka Huczą już w wieku dziecięcym. Jako jedena
stolatek objeżdżał nawet po dwadzieścia (!) koni dziennie. Zajmowało mu 
to całe popołudnia od powrotu ze szkoły do późnego wieczora. Z niektórymi 
wierzchowcami robił kilka niewielkich kółek, z innymi kilkanaście, ale ze 
wszystkimi w pełnym rynsztunku, by przyzwyczajały się do siodeł i jeźdźców 
na grzbiecie. Z czasem, trenując pod czujnym okiem znanego już przed woj
ną Andrzeja Marciniaka, startował w najprawdziwszych gonitwach m.in. so
pockich stiplach. Dżokejem był jakieś pięć - sześć lat. Od zawsze też pocią
gały go skoki, ale tak serio zaczął je uprawiać dopiero w trakcie odbywania 
zasadniczej służby wojskowej w Legii.

Trafiłem do majora Wiktora Olędzkiego - wziął mnie, jak innych, ostro 
w obroty. To był spec nad specami. Wymagał piekielnie dużo, ale przez to 
wiele osiągaliśmy, łącznie z sukcesami w imprezach o randze światowej. Za
wsze wiedział, co robić i kiedy. Ogromną wagę przywiązywał do gimnastyki 
przed treningiem: żaden z nas nie miał prawa przeskoczyć nawet najniższej 
stacjonaty dopóty, dopóki nie wykonał kilku ewolucji woltyżerskich. Dziś nie 
tylko nikt tego nie wymaga, ale sami zawodnicy nie mają pojęcia, jak przydat
ne to ćwiczenia. Od majora można było niejednego się uczyć. Poświęcał nam 
dużo uwagi, ale... na treningach. Na zawodach siadał na trybunach z kajetem 
i ołówkiem w ręku, skrzętnie odnotowując, co który zrobił dobrze, co u którego 
trzeba poprawić. Uważał, że przed samym konkursem na wskazówki za późno. 
Dziś trenerzy oblegają zawodników na rozprężalniach, wzmagając jedynie na
pięcie. A sukcesy z tego wszystkiego takie sobie. Do tego brakuje nam dobrych 
koni. Panuje moda na kupowanie zagranicznych, a kto sprzeda dobrego wierz



chowca za marne pieniądze? Tych ogromnych przecież nie mamy! Dawna czo
łówka, w której i ja się znalazłem dosiadała koni z polskich hodowli - każdy 
miał zresztą po kilka, było z czego wybierać. Zdobywaliśmy medale, puchary, 
tytuły na arenach międzynarodowych. Wywalczyłem nawet... wicemistrzo
stwo Kuby. Ale żeby nie było, że wszystko w „rękach wierzchowców”, ważne są 
też talent i pracowitość zawodnika. Droga do sukcesów bierze jednak swój 
początek zawsze ze stosunku człowieka do konia. Jeśli chce się do czegoś 
w jeździectwie dojść, to po pierwsze, po drugie i setne, trzeba lubić konie. 
Niestety rzeczywistość pokazuje, jak często adepci sztuki hippicznej mają te 
zwierzęta w głębokim poważaniu, a dosiadają ich, by zaspokoić ambicje rodzi
ców. Tacy powinni jak najszybciej zsiąść, bo w tym sporcie do niczego nie 
dojdą...

Henryk Hucz doszedł i wiele osiągnął, czternaście lat był w kadrze(!), ale on 
akurat bez niczyjej namowy chciał wejść w świat koni i to od najmłodszych 
lat. Zapewne pozazdrościł ojcu masztalerskich obowiązków w stadach ogie
rów w Kwidzynie i Rzecznej. A jak już poczuł zapach stajni, nie wyobrażał 
sobie, by mógł kiedykolwiek się z nim rozstać.
Pierwsze jeździeckie kroki zrobił jako dziewięciolatek i to na własną rękę: 
dosiadł ogiera z zaprzęgu - ten poniósł go w nieznane i zrzucił. Tata przy
mknął oko, ale lanie od mamy było solidne, bolało bardziej niż siniaki odnie
sione podczas upadku. Wiele jednak, nie dało, bo od tamtej pory, co zoba
czył konia, to go dosiadał. I tak, choć skroń przyprószył siwy włos, jest do 
dziś. Kiedy zbliżają się kolejne zawody w skokach przez przeszkody oldbojów, 
poziom adrenaliny u Henryka Huczą rośnie, jak za najlepszych mistrzow
skich czasów. Mobilizuje się, by pokonać odwiecznego rywala, zarazem do
brego kolegę Wiesława Hartmana. I jak to w życiu, raz na wozie, raz pod 
wozem, raz wygra jeden, raz drugi...

Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
1973 III Bertyn
1975 III Bertyn
1976 I Bertyn
1978 III Bertyn

Pochodzenie Konia

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Bertyn x wlkp. 1966 kaszt. Eliop x wlkp.
Brodnia x wlkp./ 

Dreibund x wschpr. SK Rzeczna



Łukasz Jończyk

Od koni
po windsurfing

Nie od zawsze trenował skoki. Jeździecko-sportową przygodę zaczynał od ujeżdżenia, 
które „na mocy” dżentelmeńskiej umowy z ojcem, Adamem Jończykiem*,  uprawiał 
do osiemnastego roku życia. Panowie uzgodnili, że dopiero z chwilą, gdv skończy osiemnaś

cie lat, sam zdecyduje, jaką konkurencję będzie trenować. Wybrać może oczywiście każ
dą. .. byle nie wkkw.

A właśnie wkkw podobało mi się najbardziej, przyjąłem jednak racje taty, który- uświadomił mi. 
jak to niebezpieczne; rzćczywiście tragiczne wypadki zdarzały się wtedy jeden po drugim. Do 
wyboru miałem, więc skoki i... tylko skoki. Rajdy nie wchodziły w rachubę, bo nigdy mnie nie 
interesowały, a ujeżdżenie jest moim zdaniem dyscypliną nic do końca sprawiedliwą. Wynik 



w dużej mierze zależy od subiektywnych odczuć sędziów, podczas gdy odczu
cia zawodników, ba! nawet kibiców są często skrajnie odmienne. W skokach 
wiadomo, strącił-nie strącił, zmieścił się w czasie, albo nie zmieścił. Wszystko 
jak na dłoni, żadnych wątpliwości. A że ja lubię jasność to... sobie skaczę.

Od 2000 r. Łukasz Jończyk trenuje pod okiem Zbigniewa Kaczorowskiego, 
jest głównym zawodnikiem Klubu „Garo” należącym do Aleksandra i Toma
sza Gudzowatych. To właśnie dzięki właścicielom zawodnik dosiada dziś wy
sokiej klasy wałacha Ritusa, najlepszego wierzchowca, na jakim kiedykolwiek 
dane mu było startować

Trafiłem na znakomitych szefów i to pod każdym względem. Zazwyczaj spon
sorzy zniechęcają się po roku, dwóch, zawodnik traci bazę i konie; musi za
czynać wszystko od początku. Tu jest inaczej, profesjonalizm, odpowiedzial
ność, wspaniałe warunki, a jeszcze dobre słowo. Życzyłbym wszystkim zawod
nikom takich opiekunów, bez względu na to, jaką trenują dyscyplinę.

Po wyczerpujących treningach, stresie związanym z zawodami i wysiłku, jaki 
Jończyk wkłada w studia zootechniczne na bydgoskim Uniwersytecie Przy- 
rodniczo-Tcchnicznym - jak każdy - potrzebuje odprężenia. Najlepiej wypo
czywa uprawiając narciarstwo i windsurfing.

Doskonały relaks! Co prawda i narty, i deska to też sport, ale że w moim wy
daniu wyłącznie amatorski, staję naprzeciw górom i morzom a nic innym 
zawodnikom... Mierzę się sam ze sobą. Rozwijam zawrotne prędkości, a im 
szybciej, tym mi lepiej. Adrenalina rośnie w takich chwilach wydatnie, choć 
prawdą jest, że nigdy nic osiąga takiego poziomu, jak podczas międzynarodo
wych zawodów jeździeckich w skokach, gdy przychodzi mi rywalizować ze 
światową czołówką. Ależ przeżywałem starty w finałach Pucharu Świata 
w Goetcborgu i Las Vegas, Mistrzostwa Europy w Mannheim. Chciałbym
stanąć kiedyś na podium tak wielkiej imprezy...

’“Adam Jończyk - jeździec, lekarz weterynarii, hodowca, kierownik Zakładu Treningowego Koni w Kwidzynie.

Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
1999 II Mag
2007 III Ritus
2008 1 Ritus
2009 III Tarron

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
Mag m 1990 kaszt. Empik xx Moza m/Saroyan xx SK Prudnik

Ritus han. 1997 gn- Ritual han. Granessa trk./ 
Grannus han.

Niemcy

Tarron kwpn 2000 gn- Jacorde kwpn Norozo kwpn/
Armstrong kwpn Holandia
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Jan Kowalczyk

Śniadanie w kucki

Kowalczyków są zapewne tysiące. Janów Kowalczyków pewnie setki. Z tego grona przy
najmniej dwóch miało coś wspólnego z przeszkodami, choć... kompletnie różnymi. 
Jeden to astronom, żył na przełomie XIX i XX wieku. Zajmował się sposobami obliczania 

przeszkód biegu ciał niebieskich. Drugi urodził się w 1941 r., trzydzieści lat po śmierci 
tamtego i nie dość, że nijak njjał się do „niebieskości”, to nawet nie musiał niczego obli
czać. Wystarczyło, że spojrzał na przeszkodę, a już wiedział, jak ją pokonać.

Dla Jana Kowalczyka - zwycięzcy 673 konkursów na hipodromach całego świata, zdobywcy 
złotego medalu na igrzyskach w Moskwie - nie było w karierze sportowej rzeczy niemożli
wych. Pewnie dlatego nie rozumiał swoich podopiecznych, zawodowców i amatorów, gdy 
mieli kłopoty z ćwiczeniami, w jego mniemaniu, elementarnymi.



SKOKI

Nawet rodzony syn przestał trenować po kilku lekcjach z tatusiem. Reprymen
dy dostawali m.in. Daniel Olbrychski, Kazimierz Kaczor, Henryk Machalica, 
Tadeusz Somogi. Dwaj ostatni objeżdżali mu na Legii po kilka koni dziennie. 
I choć wiedział, że są w te klocki naprawdę dobrzy, czasem tak się na nich wy
dzierał, że zagłuszał gwizd lokomotywy przejeżdżającej skrajem legijnych tere
nów. Kiedyś dostał piany na ustach, gdy Machalica nie mógł sobie poradzić 
z niewielką stacjonatą. Co aktor ruszył na przeszkodę, koń odmawiał. Po chyba 
dziesiątej, nieudanej próbie, wściekły Kowalczyk, nie wytrzymał:

Dawaj mi tego konia, pokażę ci, jak to się robi.
Machalica bez słowa zsiadł, mistrz zajął jego miejsce i ruszył z impetem 
przed siebie. Już wydawało się, że w przepięknym stylu przefrunie ponad 
drągami... i rzeczywiście przefrunął, tyle, że sam. Koń znów się zatrzymał. 
Na szczęście jeździec wyszedł z opresji bez szwanku.
Kowalczyk nie zawsze jednak lądował tak miękko. Jego szaleństwa w siodle 
kończyły się kilkakrotnie poważnymi kontuzjami. Miał połamane ręce, nogi, 
żebra, obojczyki...

Jak się chce do czegoś w jeździectwie dojść, nie wolno się bać. A że czasem 
kończy się zaliczeniem gleby? Taki to już sport. Co prawda, jak naprawdę tak 
bardzo, bardzo bolało, mówiłem sobie, dość, nigdy więcej. Gdy jednak prze
chodziło, szybko zapominałem o niewygodach życia w gipsie.

Groźne upadki nie odstraszyły nawet od marzeń o Wielkiej Pardubickicj. 
Udział w kontrowersyjnej gonitwie zaczął sobie załatwiać w tajemnicy przed 
zwierzchnikami. Wymagało to nie lada sprytu, jako że odbywał akurat 
w Legii służbę wojskową. Niestety plany spełzły na niczym, ktoś Kowalczyka 
wsypał. Skończyło się na dywaniku u generała Huszczy:

Jak się połamiesz, to co zrobimy? Kto nas będzie reprezentował w Mistrzo
stwach Armii Zaprzyjaźnionych, kto zdobędzie dla Polski medal? Sam synu 
widzisz, nie możesz jechać na Pardubicką, a jakbyś jednak próbował to pa
miętaj, zamkniemy cię!

Ludowe Wojsko Polskie miało sprawdzone metody... Ciekawe jednak, jakby 
zakończył się start Kowalczyka. Czy miał szansę na wygraną? Na miejsce 
w czołówce na pewno. Z jego podejściem... W Sopocie zdarzało mu się wy
przedzać rywali o 500 metrów. Pewnie, że gonitwa to bez porównania łatwiej
sza, ale umiejętność odskoku na pół kilometra to, jakby nic patrzeć, wyczyn. 
Pardubicka z przeszkodami mrożącymi krew w żyłach to oczywiście zupełnie 
inna bajka. Kowalczyk, słysząc jednak opinie, jaka straszna, tylko się uśmie
cha i wzrusza ramionami.

Byłem w stanie przeskoczyć wszystko, co człowiek jeźdźcowi wymyślił. Ta
jemnica sukcesu tkwi zawsze w umiejętności dogadywania się z koniem.
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Przede wszystkim nie siłą a marchewką, nie hakamore a łagodnym wędzi
dłem, nie krzykiem a spokojnym głosem.

Jan Kowalczyk dosiadał ogółem ponad 800(!) koni. Wielu z nich inni jeźdźcy 
zwyczajnie się bali, choćby takiego Artemora, co ponosił z byle powodu 
i w żaden sposób nie można było nad nim zapanować. Nasz mistrz nie tylko 
go okiełznał, ale wspólnie wywalczyli olimpijskie złoto. Respekt wzbudzał 
też Blekot, co prawda spokojny pod siodłem, ale przy podciąganiu popręgu 
potrafił człowiekowi wyrwać kawał mięsiwa. Kowalczyka oszczędzał.

Znakomicie jeździło mi się na Drobnicy, na której w Akwizgranie podczas do
grywki mistrzów olimpijskich, wyprzedziłem pozostałych zawodników aż 
o dwanaście sekund. Braliśmy wszystkie przeszkody na skróty. Wyglądało 
może niezbyt pięknie, dosiad był daleki od eleganckiego, jazda agresywna, ale 
skuteczna. A oto przecież idzie. Rewelacyjnie spisywał się też malutki, 157 cm 
w kłębie, Darlet, angloarab, z którym w Nowym Jorku przeskoczyliśmy mur 
220(!) centymetrów. To o niebo trudniejsze zadanie niż w konkursie potęgi 
skoku. Tam trzeba przeskoczyć pionową ścianę, w „potędze” przeszkoda jest 
rozciągnięta i nie robi takiego wrażenia ani na koniu, ani na jeźdźcu.

Kowalczyk bez końca może opowiadać, czego dokonał, na którym wierz
chowcu. Ale własnego nie miał nigdy. Jeździł wyłącznie na klubowych.

A gdzie ja bym znalazł czas na swojego! Dzień w dzień dosiadałem przynaj
mniej pięciu, sześciu wierzchowców. A pan chciałby mi jeszcze wlepić siód
mego? - uśmiecha się Kowalczyk. - Miałem za to inne zwierzaki. Psa i rysia 
imieniem Ryś. Serio, najprawdziwszego, prosto z Bieszczad. Jego matkę 
ustrzelili kłusownicy, sam by nie przeżył. Znalazł go w lesie kolega i sprezen
tował mi. Półtora roku mieszkaliśmy pod jednym dachem. Obłęd! Skakał po 
ścianach, niszczył wszystko, co miał na drodze, ale jakoś to znosiłem. Najgor
sze, że zaczął do mnie startować z łapami, zrobiło się niebezpiecznie, musia- 
łem oddać go do ZOO. Chojrak to ja jestem w siodle, a nie oko w oko z rysiem 
Rysiem. Z dzikim zwierzęciem nie mam śmiałości się zdawać. Z koniem każ
dym, wszędzie, bez względu na porę. Dzień, noc, lato, zima - bez różnicy. 
I zawsze sobie poradzę!

To prawda, „takich predyspozycji do pracy z końmi, jakie ma Janek, nie ma 
nikt” - mawiał mjr Wiktor Olędzki. Dodawał też: „to bardzo trudny charak
ter, potrzebuje mocnej ręki trenera. Mnie słuchał jak świętego, ale stale mu- 
siałem go kontrolować. Kiedy tylko zostaje sam, ponosi go energia, brawura 
i ambicja”.
Takiego stróża Kowalczyk powinien mieć od najmłodszych lat, może wów
czas nie narażałby swojej mamy na tyle przykrości... Musiała pracą przy żni
wach lub wykopkach u obcych gospodarzy spłacać winy synka, który wciąż 
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pożyczał sobie z pastwisk zimnokrwiste koniki, wkładał im do pyska jakiś 
sznurek i galopował po wsi w tę i z powrotem. Chłopi mieli stanowczo dość 
takiego rozrabiaki, ale pociąg Jasia do koni był na tyle silny, że nic sobie 
z tego nie robił.

W końcu, jak długo można ujeżdżać rodzicielską krowę? Piekielnie niewy
godna - żartuje.

Fascynacja końmi wzięła się zapewne z sąsiedztwa Stada Ogierów w Drogo
myślu, miejscowości, w której Kowalczyk przyszedł na świat i w której miesz
kał. Na początku wystarczało mu przystanąć za ogrodzeniem padoku i godzi
nami przyglądać się skubiącym trawę wierzchowcom. Z czasem nauczył się 
pokonywać barierkę i coraz bardziej zmniejszać dystans do koni. Miał z dzie
sięć lat, gdy wdrapywał się na grzbiety ogierów, a te wyraźnie mu na to po
zwalały. Niestety tak życzliwi nie byli koniuszy. Przeganiany wciąż przez pra
cowników Stada nie dawał za wygraną. Chyba dwa lata nudził, aż wreszcie 
pozwolili mu zamiatać stajnię i wywalać gnój z boksów. Za pracę, jak to 
w zwyczaju, czekała go legalna przejażdżka. Czasem dosiadał Samosa, zna
komicie ujeżdżonego wierzchowca trenera Jana Parkasiewicza.

Przedziwne uczucie siedzieć w siodle. Do tej pory jeździłem tylko na oklep, 
wydawało mi się to znacznie wygodniejsze. Kiedy jednak zacząłem trenować, 
nie miałem już wyjścia. Przyzwyczaiłem się zresztą w miarę szybko, trener 
pokazał, jak siedzieć, co robić z rękoma, nogami.

I tak Kowalczyk wjechał na jeździecką ścieżkę. Ledwie skończył czternaście 
lat, a już wystartował w swoich pierwszych zawodach. Na Daprzyku w Żyw
cu. Które zajął miejsce? — jak w ogóle można zadawać tak nietaktowne pyta
nie? Oczywiście, że pierwsze!
Od tamtej pory minęło przeszło pół wieku. Od dziewięciu lat Mistrz jest na 
emeryturze, ale do dziś służy radą tym mniej i bardziej wprawnym jeźdźcom. 
Robi to społecznie, bo...

...kocham konie. Dziś nie muszę z nich żyć, mogę za to sprawiać, by innym 
żyło się z nimi łatwiej. Niestety sam już nic jeżdżę i to wcale nie z racji jakie
goś upadku. Miałem pecha, podnosiłem bukmankę, trzasnął kręgosłup. Na 
szczęście chodzę...

Poranki spędza na glinkach, karmiąc kaczory. Po śniadaniu wsiada często do 
znajomej taksówki i rozgrywa partyjkę tysiąca. Około południa, prawie co 
dzień, można go spotkać na Legii przy Kozielskiej. Lubi patrzeć, jak radzą 
sobie jego następcy. Nieraz ich nawet skarci, gdy szarpią i okładają batem 
konie. Czasem pochwali, niestety rzadko ma za co.

Marna przyszłość naszego jeździectwa. Jak tu liczyć na wyniki skoro nie ma 
już takich ludzi jak Rómmel, Olędzki, Mossakowski... Współcześni trenerzy
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za mało przejechali konkursów, by szkolić, za mało wiedzą, by choćby karmić 
teorią. Ignorują przygotowanie kondycyjne, wydaje im się, że tylko koń ma 
być silny. Mnie np. Olędzki kazał nawet śniadanie jeść w kucki bez krzesła. 
Pozwalał wyprostować się dopiero po 30 minutach...

Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
1965 I Roncewal
1966 1 Drobnica
1967 I Drobnica
1969 1 Blekot
1970 I Blekot
1972 II Blekot
1973 1 Blekot
1974 1 Blekot
1975 1 Darlet
1977 I Darlet
1978 I Darlet
1979 I Artemor
1980 I Artemor
1981 II Artemor
1982 I Artemor
1984 I Festyn
1986 I Harlem

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok
1958
1966

miejsce
I
I

nazwa konia
Dotti
Orbis

Igrzyska Olimpijskie

Igrzyska
Olimpijskie

rok dyscyplina miejsce nazwa konia

indywidualnie

Meksyk 1968 skoki przez przeszkody - nie wystartował
10 - Puchar Narodów Drobnica

Monachium 1972 skoki przez przeszkody
indywidualnie
- nie ukończył Jastarnia

Moskwa 1980 skoki przez przeszkody
1 - indywidualnie

2 - zespołowo
Artemor
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Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Artemor xo 1969 gn- Eros xx Artemiza xo/Equator xo SK Janów
Podlaski

Blekot XX 1960 gn- Dar es Salam Blume/Jawor II SK Kozienice
Darlet xo m 1966 gn- Ariet xo Dayalla xo/Valentino xx SK Pruchna
Dotti XX 1950 gn- Salut Ottilia/Teleferique SK Moszna

Drobnica x wlkp. 1958 c. kaszt. Dreibund 
x wschpr.

Druchinia x wlkp./ 
Tamerlan x trk.

SK Rzeczna

Festyn wlkp. 1976 siwa Ariet xo
Fermata wlkp./

Eliop p.t/w SK Pępowo

Harlem xo 1976 gn- Sekwestr xxoo Hala xo/Cekwart xo SK Walewice
Orbis XX 1959 kaszt. Aquino Oriana/Sickingen SK Iwno

Ronceval xo 1956 c. gn. Valentin xx Rosette xo/Hajdi xo SK Pruchna



V I

Marian Kozicki

Od sportu 
po spacerki wierzchem

Miał dwanaście, może trzynaście lat i jak większość młodych ludzi nosił długie włosy.
Zwracali mu uwagę nauczyciele, irytowali się rodzice, ale on ani myślał się podpo

rządkować. Awangardowa, jak na owe czasy moda nie odpowiadała zwłaszcza ojcu Maria
na - Stanisławowi Kozickiemu,. Poprosił więc o pomoc Franciszka Głowacza, trenera jeź
dziectwa z Posadowa, u którego Marian stawiał pierwsze kroki. Nie ma sprawy, jutro się 
ostrzyże - obiecał trener z taką pewnością w głosie, że ojcu wydało się to zbyt piękne, by 
było możliwe.
Nazajutrz, jak zwykle po szkole Marian zgłosił się do Stadniny i jak zwykle skierował wprost 
do konia, którego zazwyczaj dosiadał. Kiedy wyczyszczonego i osiodłanego wierzchowca 



wyprowadził przed stajnię, od razu natknął się na Głowacza. Ten kompletnie 

go zaskoczył:
„Odprowadź konia, dziś nie będziesz jeź....
Czemu??? - przerwał w pół słowa bliski płaczu.
Czy nie zauważyłeś, jak twoja bujna fryzura działa w galopie na to biedne 
zwierzę. Wiesz przecież, że to koń nerwowy, a ty mu jeszcze rozwianym 
włosem dokładasz. Idź do fryzjera, doprowadź się do porządku, a jutro go 
dosiądziesz.
Dobrze - wykrztusił z siebie Marian, nie mogąc jednak pojąć, jak to jest, że 
do wczoraj nikt nigdy nie mówił o wyjątkowej lękliwości wierzchowca, prze
ciwnie - postrzegano go jako okaz spokoju - a tu nagle taka zmiana w ocenie. 
Ale że z instruktorem, do tego byłym kawalerzystą, nigdy się nie dyskutuje, 
chłopak bez słowa poszedł do domu.
A co ty tak wcześnie? - spytała zdziwiona mama, Cecylia Kozicka.
Daj mi na fryzjera - poprosił Marian, pozostawiając pytanie bez odpowiedzi. 
Na fryzjera?”.
Dla bycia z końmi Kozicki mógł zrobić wszystko... jak widać nawet się ostrzyc, 
co dla chłopaka w jego wieku i w tamtych czasach było poświęceniem nic 
lada. Zakaz wstępu do stajni, dosiadania koni to najgorsza kara, jaka mogła 
go dosięgnąć. Starał się więc pilnować, by nic podpadać ani rodzicom, ani 
trenerowi. Ale że młodość rządzi się swoimi prawami, zdarzało mu się płatać 
figle, które, jak sam dziś przyznaje, były naganne. Któregoś dnia wymyślił 
z kolegą zabawę w kowbojów ścigających dzikie stado. Wypuścili z okólników 
Posadowa sześćdziesiąt koni, a potem zaganiali je z powrotem, dosiadając 
dwóch szybkich wierzchowców. Nie zgubili żadnego, wszystko zgadzało się 
co do sztuki, tyle że... okolicznym rolnikom Stadnina musiała wypłacić nie
małe odszkodowania za stratowane uprawy. Kozickiego zawieszono w pra
wach jeźdźca, a gdy karę anulowano, byl chyba najszczęśliwszym człowie
kiem pod słońcem.
Coraz intensywniejsze i na coraz wyższym poziomie treningi kazały mu 
z braku czasu zapomnieć o psikusach, dowcipach i młodzieńczym rozrabia
niu. Opiekujący się nim w Posadowię postanowili do maksimum wykorzystać 
jego nieprzeciętne zdolności, zdawali sobie sprawę, że zmarnować taki talent 
byłoby grzechem. Kiedy więc uznano, że chłopak niczego więcej się już tu nie 

nauczy, wysłano przyszłego trzykrotnego olimpijczyka do szkoły jeździeckiej 
przy PSO w Sierakowie. Po dwóch latach znalazł się w poznańskim „Cwale”, 
następnie w Legii, z którą związał się w 1961 r. na trzydzieści parę lat (!).

Miałem niebywałe szczęście do nauczycieli od Posadowa po Legię - wspomi
na. Trafiałem pod skrzydła najlepszych z najlepszych: Władysława Byszew- 
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skiego, Jerzego Grabowskiego, Mariana Kowalczyka, mjr Jana Mossakowskie

go, mjr Wiktora Olędzkiego... Ten ostatni był nauczycielem wyjątkowym, nie 
dość, że znakomitym jeźdźcem to jeszcze nadzwyczaj obowiązkowym. Jak lek
cja miała zacząć się o 15.04 to dokładnie o tej się zaczynała. Na zajęcia do 

majora po prostu nie wypadało się spóźnić. Miał też kapitalne cechy charakte
ru: spokój i opanowanie, jakże cenne w ogóle, a przydatne szczególnie w pracy 

z folblutami, który ch w Legii dosiadaliśmy. Uczy ł nas systematyczności, pod
kreślał, że bez niej nie ma co marzyć o sukcesach. Tę prawdę wziąłem sobie do 
serca i może dlatego tak krytycznie patrzę dziś na jeźdźców, którzy' kupują 

konie i niemal nazajutrz startują na nich, oczekując medali, najchętniej zło- 
ty'ch. A to niestety’ już zjawisko powszechne. Tak się nie da, czy się komu po
doba, czy nie! Podobne „debiuty” muszą kończyć się porażkami. Niestety; 

jakże często winą za nie obarcza się bogu ducha winne konie, karci je fizycznie 
i psychicznie. Nie jestem i nigdy nic byłem przeciwny karaniu, bo czasem 

rzeczywiście trzeba, ale nie może to być rekompensata braku własnych umie
jętności. Mój niemiecki przyjaciel L.utz Goessing, doskonały trener, który pro
wadził w Polsce kilka szkoleń, zaobserwował, że mamy konie, które stać nawet 

na mistrzowski poziom, ale trzeba na to lat pracy. Nieszczęściem są kiepscy 

jeźdźcy, którzy’ za wiele wymagając psują, zamiast budować. Sam wiem po 
sobie, ile złego można zrobić nie mając odpowiedniej wiedzy, przygotowania. 
Pamiętam mój dawny start w wkkw. Tak nierozważnie prowadziłem angloara

ba - miał na imię Stadion - że zmęczony zatrzymał się trzy przeszkody przed 
metą i nie dawał rady zrobić, kroku. Gnaliśmy wtedy na łeb na szyję, nie my- 

ślałem, jak rozłożyć siły. Zemścił się na mnie brak doświadczenia, ale najważ

niejsze, że z tej przykrej wpadki i innych potknięć zawsze wyciągałem wnioski. 
Chyba odpowiednie... skoro na brak laurów nie mogę narzekać.

Dziś Marian Kozicki rozgoryczony poziomem rodzimego jeździectwa, pyta, 
gdzie są jego następcy, następcy Jana Kowalczyka, innych??? I choć cieszy się, 
że do chwili obecnej jest jedynym Polakiem - triumfatorem Grand Prix 
w Sopocie (1988), podkreśla, że z przyjemnością biłby brawo młodszemu 
koledze, który powtórzyłby jego zwycięstwo.

Wracamy do punktu wyjścia, bez dobrze wytrenowanych koni nic z tego nie 

będzie — i dodaje — ja miałem rzeczywiście znakomite.

W tym samym czasie dosiadał Bcrrego - to na nim odniósł sopocki sukces, 
na Tyrasie wygrał konkurs potęgi skoku, a na uwielbianym przez siebie Brązie 
zwyciężył w międzynarodowych zawodach w Olsztynie, startowali też razem 
na dwóch olimpiadach.
Po sopockim Grand Prix Marian Kozicki postanowił zakończyć karierę i wy
jechać do Niemiec. Okazało się to jednak nie takie proste. Był zawodowym
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żołnierzem, na rozstanie z mundurem musiał więc otrzymać zgodę do
wództwa.

Szefostwo Legii nie chciało mnie puścić, choć tak naprawdę nie miałbym już 
na czym startować - moje konie się wypaliły - a na przygotowywanie młodych 
byłem już za stary. Władzom wojskowym zależało więc, bym przynajmniej 
pozostał w klubie na stanowisku trenera, ja marzyłem o pracy w warunkach, 
jakich w Polsce wówczas nie było. Na szczęście wstawił się za mną Eryk Bra- 
bcc, były sekretarz generalny PZJ i dzięki niemu mogłem w końcu wyjechać 
do Berlina. Spędziłem w Niemczech siedemnaście lat, od trzech jestem zno
wu w kraju. I oczywiście wciąż z końmi, choć dziś spędzam z nimi czas ina
czej niż za dawnych lat. Kilka razy w tygodniu jeżdżę w podwarszawskiej staj
ni na spacerki wierzchem, czego nigdy wcześniej nie miałem okazji doświad
czyć. Zawsze tylko treningi, treningi i treningi. Teraz rekreacja, rekreacja, 
rekreacja...

Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
1962 III Timur
1965 II Tyras
1970 III Bronz
1971 II Bronz
1972 I Bronz

Igrzyska Olimpijskie

Igrzyska 
Olimpijskie rok dyscyplina miejsce nazwa konia

Meksyk 1968 skoki przez przeszkody 35- indywidualnie Bronz

Monachium 1972 skoki przez przeszkody 21 - indywidualnie
12 - zespołowo

Bronz

Moskwa 1980 skoki przez przeszkody 2 - zespołowo Bremen

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
Bremen XX 1970 kaszt. Kemal Brema/Dar es Salam SK Kozienice
Bronz XX 1961 kaszt. Merry Minstrel Branża/Skarb SK Kozienice
Timur XX 1955 siwa Good bye Tirana/Wily Attorney SK Kozienice
Tvras XX 1954 siwa Good bye Tirana/Wilv Attorney SK Kozienice



Grzegorz Kubiak

Moje miejsce 
jest tu!

Za tydzień mistrzostwa Polski, a tu, jak na złość, bogusławicki Arcus nabawia się kon
tuzji. Stłuczony napiąstek wygląda gorzej niż źle. W takim stanie konisko nie zaliczy 
nawet jednej przeszkody. Co robić? Przecież to jeszcze nie czasy super czarodziejskich 

maści, glinek, blokad. Trzydzieści parę lat temu, o takich środkach można było co najwyżej 
pomarzyć. Ale same marzenia Arcusa nic wyleczą. Na szczęście koniarze z Bogusławie 
mają sprawdzony sposób, wielogodzinne kąpiele w pobliskiej lodowatej rzeczce o rwącyin 
prądzie. Wykurowali już tak niejednego wierzchowca, może i tym razem się uda.
Arcusa wprowadzano do wody na niemal całe dnie. Wraz z nim wchodzili Grzegorz Kubiak 
albo trener, Marek Skrzypczyk. Niestety nie wiadomo, czy opiekunom kąpiel też dobrze zro-



SKOKI

biła, w każdym razie wierzchowcowi już po dwóch dobach było znacznie le
piej, a w dniu startu, ślad po urazie zniknął. Arcus szedł, jak burza, nic mu nic 
dolegało, pokonywał przeszkodę za przeszkodą, a Kubiak nienagannie go pro
wadził. Wygrali!!! To jeden z wiciu sukcesów tego zawodnika, ale akurat szcze
gólnie chętnie wspominany. Tak niewiele przecież brakowało, by w ogóle 
nie stanął do rywalizacji. W swojej karierze ma laur, o którym jednak nie lubi 
opowiadać.

W międzynarodowym konkursie skoków na Węgrzech zająłem rzeczywiście 
dobre miejsce, ale to, co wydarzyło się później przyćmiło moją radość. Wy
czerpujące zawody i męcząca podróż wywołała u Harmidra kolkę. Nie dało się 
nic zrobić. Byłem z nim do samego końca. Od tamtej pory minęło tyle czasu, 
a ja wciąż nie potrafię o tym spokojnie mówić. Dosiadałem go blisko pięć lat, 
bardzo się związaliśmy...

Traumatyczne zdarzenia nie omijały Kubiaka. Ogromną tragedię przeżył na 
początku swojej kariery. Jako czternastolatek wystartował w mistrzostwach 
Polski juniorów w wkkw w Łobzie.

Jeździłem zaledwie dwa lata, miałem niewielkie doświadczenie. Nic umiałem 
zapanować nad dobrym koniem. Rozbiliśmy się na przeszkodzie. Dalmierz 
zginął, ja dwa dni leżałem nieprzytomny.

Lekarze kazali chłopcu przynajmniej na jakiś czas zaprzestać treningów, ro
dzice zabronili na zawsze. Nic posłuchał ani jednych, ani drugich. Wymykał 
się cichcem i na koń. Swoją drogą nie pojęte, że po takich przejściach chciał 
w ogóle jeszcze uprawiać jeździectwo. Widać rodzinna twardość nie pozwala 
rezygnować z tego, co się szczególnie kocha. Starszy syn Grzegorza, Dawid, 
też wrócił do sportu po wypadku, który wydarzył się na jednej z jego pierw
szych lekcji w siodle. Miał wtedy jakieś siedem, może osiem lat. Uprosił ojca, 
swojego nauczyciela, by ten odpiął lonżę. Odpiął. Koń spokojny, zajęcia 
w hali, żywej duszy nie ma, co więc może się stać. Wtem zaterkotał ciągnik. 
Wierzchowiec ruszył galopem, dzieciak zawisł w strzemieniu. Stary Kubiak 
stal w samym środku ujeżdżalni, jak ta sierota i nic nie mógł poradzić. 
Wreszcie zamek puścił. Skończyło się na złamanej ręce. Chłopiec nic od 
razu, ale z czasem i tak zaczął garnąć się do koni. W 2005 r. bvł szósty 
w skokach na Mistrzostwach Europy Juniorów.
Pierwsze igraszki Grzegorza Kubiaka w siodle też nic były najbezpieczniej
sze, ale to za sprawą starszych nierozważnych kolegów, którzy całej grupie 
dopiero co przyjętych do klubu dziewcząt i chłopców urządzili w hali chrzest 
bojowy. Po kolei wsadzali dwunastolatków na konia i przepędzali galopem od 
jednej ściany ujeżdżalni do drugiej. Kto utrzymał się kilka rund, jak Kubiak, 
dawano mu spokój.

137



Dla mnie była to znakomita zabawa, tak chcialem przecież jeździć i wreszcie 
marzenia się spełniły. Pamiętam, jeszcze jako mały dzieciak, przychodziłem 
na teren stajni, siadałem na poręczach okalających padoki albo ujeżdżalnie 
i godzinami przyglądałem się koniom. Czasem któryś masztalerz pozwolił 
podejść, pogłaskać, kawałek poprowadzić. Ale frajda! Zarazem jedyna w tej 
mieścinie rozrywka. Co innego mogłem robić? Myślę, że przede wszystkim 
dlatego zacząłem jeździć, nie doszukiwałbym się wpływu przodków, np. 
dziadka Michała. On powoził cztero- i dwukonnym zaprzęgiem, sam nie do
siadał. Za to wnuk jego rodzonego brata, Andrzej Kubiak, był rzeczywiście 
znakomitym skoczkiem, zginął w wypadku samochodowym w drodze z Bogu
sławie na zgrupowanie olimpijskie...

Grzegorza także zafascynowały właśnie skoki. Ma świadomość, że jest w tym 
dobry, bardzo dobry. Kilka sezonów z wynikiem 208 cm był nawet rekordzistą 
Polski w potędze skoku.

Pewnie, nic będę udawał skromnego. I uważam, że mój talent, moja pracowi
tość mogłyby być znacznie lepiej spożytkowane na arenie międzynarodowej. 
Niestety przez ludzi zawiadujących tą naszą jeździecką orkiestrą i ja, i inni 
zawodnicy nie możemy rozwinąć skrzydeł. PZJ nie stara się o udział w wiel
kich imprezach, nie zabiega o sponsorów, tak naprawdę nie mamy na czym 
skakać. To nieprawda, że na dobrego konia trzeba wydać kilka milionów euro, 
można trzysta tysięcy i tak go przygotowywać, by z czasem podbijać z nim 
świat. Marzy mi się wierzchowiec - partner na moją miarę. Wciąż czekam...

Czeka i skacze na tym, co mu los zsyła. W pewnym momencie jednak, może 
powiedzieć dość i skorzystać z propozycji pracy, zagranicznym klubie. Miał 
już takich kilka. Na razie nic przyjął...
... bo moje miejsce jest tu!
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Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
1985 I Gabon
1986 11 Arcus
1987 III Arcus
1988 I Arcus
1989 I Arcus
1990 III Gabon
1991 II Plankton
1993 I Kodeina
1994 II Kodeina
1997 II Animex Wacat
1998 III Animex Wacat
1999 I Orkisz
2002 III Djane dc Fontenis
2003 I Orkisz
2004 I Djane de Fontenis
2005 III Ritus
2006 1 Ritus

Igrzyska Olimpijskie w Atenach

rok dyscyplina miejsce nazwa koni
2004 skoki przez przesz:kody 44 - indywidualnie Djane de Fontenis

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
Animex Wacat sp 1987 kara Genius han. Waja/Isador SK Moszna

Arcus XX 1978 c. gn. Cross Arkada/Deer Leap SK Rzeczna
Djanc de
Fontcnis

sf 1991 gn. Stew Boy sf Pepita du Poncel sf/ 
Grand Veneur sf Francja

Gabon xo 1976 siwa Deficyt xo Gawra xo/Ułus xo SK Walcwice

Kodeina "
poch. trk. 1986 sk. gn. Dziwisz xx Kutyna wlkp./poch.trk./ 

Poprad wlkp.
SK Liski

Orkisz wlkp. 1990 c. gn. Dido han. Orawa wlkp./Kadyks xx SK Posadowo

Plankton xo 1982 siwa Ermitaż xo Placówka xo/Tunis o
SK Janów 
Podlaski

Ritus han. 1997 gn. Ritual han. Granessa han./ 
Grannus han.

Niemcy



i Lemański

ur zawsze, teren... 
tylko za karę!

Mały, łaciaty Figaro rasy jack russel person towarzyszył mu latami. Chodzili razem na 
spacery, jeździli na treningi, zawody... Niestety psiak marnie skończył, zagryzły go 
inne psy. Szczęście w nieszczęściu, że niemal chwilę przed tragicznym zdarzeniem zdążył 

zostać ojcem. Na świat przyszedł Junior, podobny do Figara, jak dwie krople wody, tak 
samo towarzyski i tak samo jak tatuś, nie widzący świata poza swoim panem. Od tej pory 
- to już dwa lata - Andrzej Lemański nie rozstaje się z Juniorem na krok, chodzą razem 
nawet do... knajpy. Przy okazji zawodów Toyota Sygnity World Cup wstąpili na obiad do 
restauracji na warszawskim Torwarze. Pan jadł, pies w tym czasie czekał pod krzesłem i... z 
apetytem zajadał spód siedziska. Właściciel zorientowawszy się w postępku podopieczne-



go, w pośpiechu opuścił lokal. Sprawca jednak, jak to sprawca, na miejsce 
zbrodni wraca zawsze. Pan z psem też wrócili, choć nie od razu, dopiero po 
roku, w przerwie kolejnych zawodów World Cup. Szefowa restauracji na
tychmiast wypatrzyła poszukiwanych:

Panie Lemański my to chyba musimy się rozliczyć za poprzednią wizytę... 
Ach szefowo, szefowo! Co ja wtedy miałem, to krzesło tak psu zaszkodziło, 
że padł!
Niemożliwe - załamała ręce kierowniczka restauracji i pobiegła na zaplecze, 
bv o nieszczęściu powiadomić cały personel.

Właściciel psa odetchnął, bo jeszcze chwila, a udusiłby się ze śmiechu. Roz
grzeszony zamówił obiad, a Juniora znów ulokował pod krzesłem. Tym ra
zem dorosły, dwuletni czworonóg zachował się z godnością, nic przyniósł 
wstydu ani sobie, ani swojemu panu.
Lemański mógł więc pobyt w stolicy zaliczyć do udanych zwłaszcza, że na 
wysokości zadania stanął jego drugi towarzysz podróży, Bischof - wierzcho
wiec, na którym startował w zawodach Toyota Sygnity. Koń spisał się znako
micie, dzięki niemu Lemański wygra! nawet jeden z konkursów.

Na Bischofie można polegać, sprawdził się nie pierwszy raz - mówi jeździec
- od kilku lat jest moim podstawowym wierzchowcem, choć nic należy do 
mnie, dzierżawię go.

Startowanie na nic swoich koniach nie jest dla Andrzeja Lemańskiego czymś 
nowym. Właściwie od zawsze, jak zresztą większość zawodników, dosiadał 
cudzych - prywatnych bądź klubowych wierzchowców. Zdaje więc sobie 
sprawę, z jakim wiąże się to ryzykiem: nim się zawodnik obejrzy, konia może 
już nie mieć.

Z Erebusem rozstałem się po dwóch latach, bo właściciele sprzedali go do 
innego kraju; z Akordem po siedmiu - z takich samych przyczyn. Tego dru
giego było mi wyjątkowo żal: startowałem na nim i w małych niewiele znaczą
cych zawodach i mistrzostwach Polski seniorów, dwa razy byłem z nim na 
mistrzostwach Europy juniorów, cztery lata dosiadałem go jako junior w ka
drze Polski. Szmat czasu... masa przeżyć, doświadczeń, wspomnień.

Nadzwyczaj przykro zrobiło się Lemańskiemu, gdv pozbawiono go Wagrama 
z Łącka, przekazując ogiera w młode niewprawne ręce...

To był bardzo trudny koń, ale rewelacyjnie skakał, waleczny i ambitny. Po 
każdej pokonanej przeszkodzie efektownie strzelał z zadu, co bardzo podoba
ło się kibicom. Zdobyłem na nim dwa medale mistrzostw Polski, a jednego 
roku wygraliśmy wszystkie krajowe konkursy Grand Prix, startowaliśmy też za 
granicą. Na początku naszej znajomości zupełnie mnie nie tolerował, nie tyl
ko zresztą mnie - w ogóle ludzi. Z czasem coraz bardziej było nam po drodze, 
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zaczęliśmy się dogadywać, jak przyjaciele. Niestety moi młodsi następcy 
w ciągu dwu sezonów zmarnowali wszystko, co z takim mozołem, konsekwen
cją i dobrym słowem udało mi się osiągnąć. Ale dziś mam znów powody do 
radości: dwudziestoletni Wagram jest ze mną, wykupiłem go z Łącka i zapew
niłem emeryturę w moim ośrodku jeździeckim w Strykowie. Ma tu święty 
spokój, nikt go nie dosiada, jak chce to się pasie, spaceruje, przygląda innym 
koniom, i najważniejsze, że także na człowieka zerka już łaskawiej...

Aż dziw bierze, że Lemańskiemu nie dość, że przypadł do gustu koń tak 
ostry, to jeszcze tak się z nim zbratał. Niewiele bowiem brakowało, by znacz
nie wcześniej, podobny Wagramowi arab imieniem Badyl, na zawsze znie
chęcił go do jeździectwa. Nieobliczalnego wierzchowca poznał w Łódzkim 
Klubie Jeździeckim, w którym jako jedenastoletni chłopiec zaczynał swoją 
sportową przygodę. Arab zrzucał go na każdej lekcji przynajmniej pięć razy. 
Chłopak poddał się po kilkunastu tygodniach i zrezygnował z hipicznej edu
kacji, wydawało się, że na zawsze. Kiedy jednak po kilku miesiącach dowie
dział się, że ŁKJ ogłasza nowy nabór do szkółki, zgłosił się jako jeden z pierw
szych. Tym razem wytrwał tam kilkanaście lat, reprezentując klubowe barwy 
w kraju i na świecie aż do roku 1987.
Ale to wcale nie w ŁKJ zafascynował się końmi. Zakochał się w nich znacznie 
wcześniej w jednej ze stajni w Leśnej Podkowie, podwarszawskiej miejsco
wości, w której mieszkali jego dziadkowie. Lemański spędzał tam wszystkie 
wakacje i weekendy. Któregoś dnia spacerując po okolicy z dziadkiem, odkry
li prywatny ośrodek jeździecki. Chłopak ledwie zobaczył konia, a już go za
pragnął dosiąść. Marzenie się ziściło. I choć pierwsza przejażdżka na lonży 
trwała najwyżej kwadrans, wystarczyło, by dziewięcioletni Andrzej poczuł 
się, jak w siódmym niebie. Od tamtej pory spędzał w stajni każdą wolną 
chwilę, zaczął brać prawdziwe lekcje dosiadu. Nie one jednak z perspektywy 
czasu okazały się tak istotne.

W szkółce w Podkowie Leśnej poznałem starego kawalerzystę, rotmistrza 
Skarżyńskiego. Nauczył mnie podstaw jeździectwa — to prawda, ale tego 
może nauczyć każdy. On tymczasem zwrócił mi także uwagę na porządek, 
czystość, na to, że jeździectwo wymaga elegancji. Wypastowane buty, zapięta 
kurtka, sztylpy do sztybletów i wyczesany koń — to taki jeździecki elementarz 
zasad, które każdy z koniarzy powinien nie tylko znać, ale i stosować. Od da
wien dawna owe zasady przekazuję moim uczniom i wymagam, by byli im 
wierni.

I są, bo nie mają wyboru! Jeśli chcą trenować pod okiem Lemańskiego muszą 
respektować regulamin. A że pod jego okiem warto dosiadać wierzchowców, 
niech świadczy fakt, że w rankingu osiągnięć sportowych, Ośrodek w Stryko- 



wie zajmuje piąte miejsce w kraju! To oczywiście także zasługa Andrzeja 
Lemańskiego - zawodnika.
Wiele godzin spędza codziennie w hali albo na placu, weekendy najczęściej 
na zawodach. Dla siebie nie ma dosłownie chwili. Dlatego też wciąż odkłada 
ad acta swoją drugą wielką pasję - żeglarstwo. Jest samoukiem, bo wciąż nie 
ma kiedy ukończyć specjalistycznego kursu. Do tej pory dwa razy wypłynął 
małą żaglówką i to wtedy, gdy żaden majtek nie wyszedłby z portu, bo wa
runki pogodowe były tak trudne, że nawet doświadczeni marynarze kryli się 
na brzegu. Lemański jednak wypłynął, bo akurat przypadkiem miał niezago
spodarowaną jeździecko chwilę, a że się skąpał... Najważniejsze, że szczęśli
wie dobił do brzegu.
Nie lepiej to jednak, zwłaszcza przed zdobyciem żeglarskich szlifów, wybrać 
się w wolnym czasie na długą przejażdżkę po lesie???

Tylko nie na długą i tylko nie po lesie!!! Nie znoszę. Do dziś pamiętam, a było 
to dwanaście lat temu, jak namówiony, a właściwie zmuszony przez przyjaciół, 
pojechałem na dwugodzinny spacer leśnym duktem i ledwie ruszyliśmy, a ja 
już marzyłem o dobrnięciu do mety. Parkur zawsze, teren chyba tylko za karę.

Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
1998 II Wagram
2000 II Faust Z
2007 II Bischof L

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Bischof L holsz. 1997 siwa Bachus holsz. Verbena holsz./ 
Fernando holsz. Niemcy

Faust Z kwpn 1987 kaszt. Furioso II sf Reurika Z han./ 
Ramiro Z holsz. Belgia

Wagram sp 1988 kaszt. Genius han. Waxa wlkp./Nakrofan sp SK Moszna



Aleksandra Lusina

Jedynie 
słuszna decyzja

Danuta Lusina prowadziła akurat obóz jeździecki, nie miała więc czasu na długie 
rozmowy telefoniczne. Dzwoniła do córki, tylko po to, by dowiedzieć się, co 
w domu, co na zawodach. Tamtego razu rzuciła jeszcze mimochodem: „Wiesz, likwidują 

Stadninę w Strzelcach Opolskj,ch, wysprzedają wszystkie klacze”.
- Serio? - spytała z niedowierzaniem Ola i zaraz wspomniała: tam jest Żaba, ona świetnie 
skacze, startowała w wielu ważnych konkursach, kupmy ją, pewnie nie będą dużo chcieli...
- Pogadaj z ojcem, muszę kończyć, pa! - ucięła dyplomatycznie mama.

Ola czym prędzej porozumiała się z tatą i namówiła go, by przynajmniej pojechali do stad
niny, zorientowali się: co, jak, za ile?



Na miejscu przypadkowy masztalerz bez wahania wskazał boks Żaby, doda
jąc niepytany: nic z niej nic będzie, ma raka kopyt.

Klacz leżała na gnoju, już na pierwszy rzut oka widać było, że cierpi, ból wy
raźnie nasilał się, gdy próbowała stanąć.
Kupmy ją, ratujmy!!! - upierała się Ola, choć doskonale wiedziała, że koń nie 
nada się nawet do jazd rekreacyjnych. - Jeśli jej nie zabierzemy, trafi do rzeź
ni!!! - przekonywała. Argumenty kilkunastoletniej dziewczynki były nie do 
zbicia. Ojciec wyjął portfel...

Choroba Żaby spędzała sen z powiek całej rodzinie, przede wszystkim ma
mie, która czuła, że koniowi można jakoś ulżyć, trzeba tylko znaleźć ten 
jeden jedyny złoty środek. Wobec bezsilności weterynarzy zaczęła szukać 
na własną rękę. Zdobyte przed laty wykształcenie chemika okazało się... na 
wagę żabiego zdrowia. Zaczęła sporządzać mikstury działające niczym cza
rodziejska różdżka. Z tygodnia na tydzień klacz czuła się lepiej! (Może to 
jednak nie był rak?). Po kilku miesiącach odzyskała tak dobrą formę, że mo
gła znów spacerować pod siodłem: początkowo odbywała jedynie krótkie 
spacery, w końcu zaczęła pokazywać się na... parkurach!!!

Startowałyśmy razem trzy lata, „wskoczyłam” na niej do kadry juniorów, zdo
byłam Mistrzostwo Południowej Polski. Była niezwykle odważna i to nie tylko 
podczas konkursów. Zc swoim poprzednim jeźdźcem wchodziła wąskimi 
drzwiami do... baru, a z moim ojcem, Janem Lusiną potrafiła wdrapać się po 
stromych schodach do studia telewizyjnego, by przy okazji jego końsko-mili- 
tarnych opowieści pokazać się telewidzom w całym kraju.

Żaba spędziła w stajni Lusinów dziesięć lat. Miała dwadzieścia sześć, gdy 
odeszła. Jej śmierć była dla Oli przeżyciem porównywalnym z traumą, jakiej 
doświadczyła po stracie Amazonki - klaczy wybitnej. Jej nieprzeciętne moż
liwości sportowe dostrzegał sam Karsten Huck, były mistrz Niemiec, brązo
wy medalista olimpijski z Seulu, u którego dziewczyna trenowała na tym 
właśnie koniu przeszło osiem miesięcy. Trenowałaby dłużej, niestety klacz 
trzeba było uśpić. Drobne skaleczenie pęciny, choć natychmiast opatrzone, 
zainfekował gronkowiec.

Widziałam, jak umiera, jak lecą jej łzy. Płakała! - wspomina wzruszona Alek
sandra Lusina.

Tragedia Oli - wówczas dziewiętnastoletniej - była tym większa, że dziew
czyna zdążyła się z Amazonką nie tylko zżyć, ale nawiązać z nią kontakt, ja
kiego nikomu wcześniej się nie udało. Klacz zajeżdżana dopiero w wieku 
siedmiu lat, budziła lęk jeźdźców, twierdzili, że jest niezrównoważona, nie
obliczalna. Tylko Ola patrzyła na Amazonkę inaczej, dostrzegała w niej part
nerkę, a nic zwierzę, które za wszelką cenę trzeba ujarzmić. Udało jej się 
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nawet ją przekonać, że przeszkody wysokości 140 centymetrów, to wcale nie 
taki diabeł, jak go malują.

Może zabrzmi nieskromnie, ale... umiem, i to w dużej mierze za sprawą nauk 
Monty Roberts’a, rozmawiać z końmi, bywam nawet tłumaczem ich zacho
wań, wyjaśniam właścicielom, co mówią, czego oczekują - wystarczy, że na 
nie spojrzę.

Intuicja poparta wiedzą i doświadczeniem pozwalają Oli „zadawać się” 
z najtrudniejszymi „egzemplarzami”.

Do takich najbardziej mnie ciągnie. Nie czuję przed nimi lęku, szybko zysku
ję ich zaufanie - może dlatego, że nie traktuję koni, jak narzędzi do zaspoka
jania własnych ambicji. Oddaję im, co cesarskie: to one skaczą, ja jestem - 
mam być - jedynie tym dobrym, pomocnym i uspakajającym duszkiem.

Na takiego duszka długo czekał Adrian, ogier, którego dosiadała w stajni 
Mieczysława Rusinka.

Ktoś zamierzał błyskawicznie uczynić z niego mistrza i doprowadzi! do takie
go stresu, że koń nie tylko stracił ochotę do skakania, ale zaczął się panicznie 
bać pokonywania przeszkód. Na naszych pierwszych zawodach w Krakowie 
nie przejechaliśmy nawet jednego parkuru. Wyłamywał, a serce ze strachu 
biło mu jak młot...

Ola rozpoczęła z Adrianem „pracę u podstaw”.
Wiedziałam, że klucz do sukcesu tkwi przede wszystkim w budowie relacji 
opartych na zaufaniu. Bez tego nie ma co myśleć o wynikach. To oczywiście 
długa koronkowa robota, znacznie dłuższa od tej „na siłę” i „za wszelką cenę”, 
wymaga cierpliwości ale się opłaca.

Harowali całą zimę, dzień w dzień, do tego po śniegu, bo na miejscu nie było 
hali. W treningach pomagała mama, trochę też siostra. Efekty zaskoczyły 
wszystkich. W pierwszym poważnym sprawdzianie, międzynarodowych za
wodach zespołowych w Klikowej, Adrian spisał się rewelacyjnie. Właśnie 
m.in. jemu drużyna w składzie: Agnieszka Biedroń, Krzysztof Leśniak, Alek
sandra Lusina zawdzięczała wygraną z seniorami. Ekipa nastolatków wzbu
dziła zresztą niemałą sensację: parkur wysokości 140 centymetrów pokony
wała niczym grupa wytrawnych zawodowców.

Kiedy Rusinek zorientował się do jakiego poziomu doprowadziłam Adriana, 
stwierdził, że na takiego konia jestem za słaba, oddał go innemu zawodniko
wi... Rodziców niemal trafił szlag: tak to nie będzie! - stwierdzili i zabrali 
mnie z klubowej stajni Rusinka. Notabene znalazłam się w niej tylko dlatego, 
że w Krakowskim Klubie Jeździeckim, w którym trenowałam wcześniej, 
„skończyły się” konie, na których mogłabym startować i podnosić umiejętnoś
ci. Cóż, chcąc zaistnieć w jeździectwie i to tym przez duże „J”, musiałam tak
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postąpić. Mentalnie jednak wciąż czuję się związana z KKJ, gdzie w ogóle 
rozpoczynałam moją przygodę w siodle. Poznałam tam wielu wspaniałych 
ludzi, przede wszystkim niezwykłą Ewę Bercznowską-Maciągiewicz, moją 
trenerkę ujeżdżenia, uczennicę samego majora Adama Królikiewicza. Dbała 
nie tylko o prawidłowy dosiad, perfekcyjne wykonywanie figur, ale też - i to 
jako jedyna(l) - zwracała uwagę na jeździecki savoir vivre-, czyste buty, schlud
ny strój, szacunek dla innych. Wielką wagę, przywiązywała do wjazdu na 
czworobok i eleganckiego ukłonu.

Kiedyś, podczas treningu, przyszło dwunastoletniej Oli rozpoczynać pro
gram kilkadziesiąt razy, bo Bereznowska wciąż miała zastrzeżenia do jej ukło
nu. Smarkula ze łzami w oczach powtarzała ćwiczenie, wygłaszając przy tym 
szeptem niecenzuralne inwektywy pod adresem trenerki. Dziś...
...dziś nieżyjącej już pani Ewie jestem wdzięczna za te męczarnie, bo nikt 
mnie tyle nie nauczył, co Ona i to nie tylko od strony jeździeckiej. Była takim 
uniwersytetem wychowania dla wszystkich: i młodych, i zupełnie dojrzałych. 
Emanowała kindersztubą. Ja również zachorowałam na tę „infekcję” minio
nego czasu. Pewnie dlatego tak przeraża mnie kultura współczesnej młodzie
ży, ich stosunek do życia, do ludzi, bulwersuje też poziom wielu instruktorów 
traktujących per noga elegancję w tym jednym z najbardziej eleganckich 
sportów...
Od Ewy Bereznowskiej-Maciągiewicz uczyła się też pracowitości. Tę cechę 
Ola przyswoiła zresztą nadzwyczaj szybko, bo jak mówi: bez niej daleko się 
nie zajedzie i to nie tylko w siodle. Dzięki takiemu podejściu znakomicie 
radziła sobie m.in. w stajni Karstna Hucka, w której po maturze harowała od 
świtu do późnego wieczora, by opłacić wikt, opierunek i treningi.

Moje koleżanki narzekały i płakały, że nie dają rady; ja byłam w swoim żywio
le, to był mój świat.

Miłość do koni Ola wyssała z mlekiem matki, zawodniczki, instruktorki, dla 
której nawet ciąże nie były przeszkodą uczestnictwa w konkursach; dla niepo
znaki opasywała się ciasno bandażem. Ola, jak i jej siostra Joanna, zaczęła więc 
startować(l) nim się urodziła. Jako trzylatka galopowała z mamą w jednym 
siodle. Niewiele później jeździła już sama. Ze śmiechem wspomina, jak to po 
zaledwie dwóch okrążeniach nauczyła się anglezować i została spuszczona 
z matczynej uwięzi. Jej klacz Shendi natychmiast to wykorzystała, kierując się 
galopem w stronę jabłonki: Ola zawisła na gałęzi, chwilę później spadła, a na 
dokładkę klacz ją nadepnęła. Dziewczynka narobiła wrzasku i postanowiła, że 
już nigdy na konia nie wsiądzie. Wsiadła po tygodniu! W dziewiątym roku 
życia była już czołową zastępu na zajęciach Danuty Lusiny. Któregoś razu znu
dzona kolejną godziną stępa zasnęła w siodle i zsunęła się na ziemię.
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SKOKI

Wożenie się na końskim grzbiecie to zupełnie nie to, co Oli odpowiadało 
i odpowiada. Od zawsze lubiła szaleć i nie bała się wyzwań. W wieku dwuna
stu lat za sprawą trenera Andrzeja Gołdy wystartowała w wkkw, choć tej spe
cjalności wcześniej nie trenowała. Nie zraziła jej nawet wywrotka z koniem. 
Wstała, otrzepała się i z uśmiechem na twarzy dotarła do mety. Medalu co 
prawda jeszcze wtedy nie zdobyła, ale na ten pierwszy laur nie musiała zbyt 
długo czekać - mając czternaście lat, wywalczyła brąz w konkursie skoków 
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Mając dwadzieścia osiem — dwa razy 
tylc(!) - reprezentując barwy Agro-Handel Śrem, jako pierwsza kobieta 
w historii rodzimego jeździectwa wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski Seniorów 
w skokach przez przeszkody 2007!!!

Dziękuję panu Bogu, źe to właśnie mnie spotkało takie szczęście i taki za
szczyt. Ale byłabym nieuczciwa wobec Castella, mojego siwka, gdybym nie 
powiedziała, że to przede wszystkim jego zasługa. Da, z siebie wszystko. Mam 
dla niego wyjątkowy szacunek, bo choć jest ogromny i sprawia wrażenie silne
go psychicznie, w rzeczywistości to taka mała krucha, wrażliwa i płochliwa 
myszka w wielkim ciele. Zaufał mi - tym bardziej więc mu dziękuję.

Aleksandra Lusina dziękowała już niejednemu wierzchowcowi, choćby za to, 
że w ogóle jest.

Bo co to byłoby za życie, gdyby człowiek konia nie uświadczył??? - pyta pół- 
żartem. - Co ja bym robiła, z kim spędzała czas - zastanawia się już, jak naj
bardziej serio.

Konie zawładnęły nią bez reszty. Fascynacja nimi determinowała nawet wy
bór szkoły średniej, dodajmy wybór sprzeczny z pragnieniami ojca, który na
mawiał córkę do kontynuacji artystycznych tradycji rodzinnych: on po ASP, 
wujek Krzysztof Kędzierski, dziekan Krakowskiej Akademii. A że Aleksandra 
ma w tym kierunku ewidentny talent - czego dowodem wysoka lokata pod
czas sprawdzianów praktycznych dla kandydatów do liceum plastycznego - 
tym bardziej nalegali.

Przez moment może nawet byłam skłonna chodzić do tego ogólniaka, kiedy 
jednak przy okazji egzaminów weszłam do szkolnej łazienki i wyczułam za
pach narkotyków, powiedziałem nie!!! Być uczniem i nie ćpać - znaczyło nie 
mieć przyjaciół. Ćpać i mieć było równoznaczne z rozstaniem z końmi. To 
w ogóle nie wchodziło w rachubę. Zdecydowałam się więc na liceum mistrzo
stwa sportowego!!! Dzięki temu mogłam trenować do woli i codziennie być 
w stajni. Dziś odcinam kupony od tej mojej decyzji - jedynie słusznej!

Aleksandra Lusina powtórzyła sukces sprzed dwóch lat, zdobywając w 2009 r, 
Mistrzostwo Polski w skokach przez przeszkody na koniu Ekwador w barwach 
KJ Agro-Handcl Śrem.
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Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
2007 I Castello
2009 1 Ekwador

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Castello holsz. 1996 siwa Calido I holsz. Prinett holsz./ 
Calypso I holsz. Niemcy

Ekwador sp 1998 gn- Elvis sf Arabiata holsz./ 
Aloubc Z han.

Drei W - Stud 
Farm



Piotr Morsztyn

Do perfekcji... 
trochę mi brakuje

Ma trzydzieści sześć lat; gdyby został wierny szermierce byłby dziś sportowym emery
tem. Ale że spośród dwu uprawianych dyscyplin zdecydował się na jeździectwo, 
wciąż przed nim kolejne medale, puchary, tytuły...

Nic wahałem się ani chwili, choć musiałem dokonać wyboru, mając zaledwie dwanaście lat. Co 
prawda trener wróżył mi spore sukcesy w szermierce, ale ja wiedziałem swoje... konie to konie! 

Piotr Morsztyn do tej pory wspomina, ile radości dawało mu doglądanie dziadkowych ko
był podczas wakąćji. Możte włąśnie za sprawą tych „znajomości” , już jako kilkulatek zaczął 
marzyć o jeździectwie. Cdy z czasem przyjęto go do Wojskowego Klubu Sportowego, był 
w siódmym niebie.



Poszczęściło mi się, bo od razu trafiłem do stajni sportowej; łatwo jednak nie 
miałem, musiałem dosiadać bardzo trudnego Foxa. Praca z wymagającym ko
niem wyszła mi tylko na dobre, wiele się przy nim nauczyłem, tyle... że już po 
ośmiu miesiącach zacząłem startować w najprawdziwszych konkursach sko
ków. Sukces przyszedł niemal natychmiast: we Wrocławiu wygrałem zawody 
z samym Janem Kowalczykiem. Lokalna prasa rozpisywała się o sensacyjnym 
zwycięstwie trzynastoletniego jeźdźca. Mnie rozpierała duma, choć doskona
le wiedziałem, że wynik w dużej mierze zawdzięczam rewelacyjnemu Foxowi. 
On zawsze stawał na wysokości zadania.

Jako junior Piotr Morsztyn dosiadał też Raniuszki, klaczy dziś dwudziesto- 
ośmioletniej(!), emerytowanej, ale wspominanej przez zawodnika z ogrom
nym sentymentem. Był z nią na mistrzostwach Polski i Europy.

To koń, za którym tęsknię, znakomicie się dogadywaliśmy, dosiadałem go kil
ka lat. Takie zwierzaki pozostają w pamięci na zawsze.

łlorsensa też doskonale pamięta i nawet nie tylko dlatego, że zdobył na nim 
swoje pierwsze złoto w Mistrzostwach Polski (Ochaby, 1996). Wziął tego 
konia zupełnym przypadkiem... akurat nie miał innego. Nie liczył na dobry 
wynik, jako że trudno przewidzieć, by zwierzę mierzące zaledwie 158 centy
metrów dało sobie radę w poważnym konkursie i to pod jeźdźcem wzrostu 
186 centymetrów. Na treningach koń ledwie pokonywał przeszkody średniej 
wysokości, lecz w trakcie zawodów wstępowała w niego jakaś nieprawdopo
dobna siła i chęć walki.
Niezwykła jest historia tego wierzchowca, który przyszedł na świat z ciąży 
bliźniaczej. Przeżył, choć bvł znacznie słabszy i mniejszy od swojego brata 
- ten padł zaraz po urodzeniu. Teraz Horsens, jak Raniuszka, jest na zasłu
żonej emeryturze, zawędrował aż na Florydę. Trafił do rodziny jeździeckiej, 
ma jak u Pana Boga za piecem, a Piotr Morsztyn co rusz otrzymuje zdjęcia 
i listy z informacjami o kondycji swojego dawnego podopiecznego. Na zasłu
żoną emeryturę poszła w tym samym roku 2008 Bretania, z którą wielokrot
nie zdobywał laury, także tytuł Mistrza Polski.
Dziś zawodnik dosiada Jokera i poczytuje sobie za wielki sukces, że doprowa
dził go do mistrzowskiej formy. Koń jest po pięciu poważnych operacjach, 
wielu kontuzjach - właściwie cud, że żyje - a startuje, jakby nigdy mu nic nie 
dolegało.

Każdy z moich koni byl inny. Zawsze lubiłem się im przypatrywać, obserwo
wać ich zachowania w przeróżnych sytuacjach. Widziałem nawet, jak reagują 
na przelot samolotem. W chwili startu i lądowania są bardzo zaniepokojone, 
natomiast w trakcie podróży stoją, jak w koniowozie, nie odczuwają lęku... pod 
warunkiem, że nic się nie dzieje. A właśnie, kiedy po raz pierwszy przyszło mi 



lecieć z końmi niestety się działo. Nic zresztą dziwnego: Boeing 707 rumuń
skich linii lotniczych, który transportował nas do Tunezji wycofano z obsługi 
linii pasażerskich na skutek licznych awarii. Na szczęście konie o tym nie wie
działy, ludzie jednak mieli pietra. Co prawda z Wiednia wystartowaliśmy bez 
przeszkód, ale po jakiejś godzinie z samolotem zaczęło się dziać coś dziwnego: 
trząsł się niczym galareta. Niespodziewanie z głośników rozległ się głos pilota: 
proszę zapiąć pasy, lądujemy. Mieliśmy nadzieję, że zabieramy jeszcze po dro
dze jakąś ekipę sportowców - nic bardziej mylnego. Przystanek wymusiła awa
ria silnika, lądowaliśmy na jednym z dwu. Na płycie wyproszono nas z pokła
du, po chwili pojawił się mechanik z... młotkiem i śrubokrętem w ręku. Ostu- 
kał silnik, wyjął jakiś niewielki element i rzeki: oto, co się zepsuło, do jutra 
naprawię. Koniom zafundowano więc dodatkowe starty i lądowania, zwierzęta 
były rzeczywiście bardzo podenerwowane, my zresztą nie mniej. Z duszą na 
ramieniu, spięci i zmęczeni nieprzewidzianymi atrakcjami dotarliśmy do Tu
nezji. Stamtąd, już drogą lądową, a dokładnie przez pustynię brnęliśmy konio- 
wozami do Libii, która nie przyjmowała wtedy samolotów, a w której odbywały 
się zawody. Mieliśmy więc ekstra frajdę, a egzotyczne krajobrazy do dziś prze
wijają mi się przed oczami niczym kadry z filmu.

Sport, jak widać, to nie tylko rywalizacja, treningi, ale sporo przeżyć i przy
gód niezwiązanych bezpośrednio ze startami, okazja zwiedzania świata, zo
baczenia miejsc, do których pewnie nigdy samemu by się nie wybrało.

Ale to tylko okazja przy okazji. Nie wyobrażam sobie, by ktoś decydował się 
uprawiać sport wyłącznie po to, żeby zaspokajać ambicje podróżnicze. Nie da 
się przecież osiągnąć mistrzowskiego poziomu na siłę nawet, jeśli ktoś ma 
talent. Tylko praca, praca, praca i czerpanie przyjemności z ćwiczeń także 
wtedy, gdy człowiek nie ma już siły ruszyć ani ręką, ani nogą. Ja tak do tego 
podchodzę i wciąż zresztą mam zastrzeżenia do moich umiejętności. Daleko 
mi do perfekcji, pokutują niewyłapane błędy z młodości, dosiad nie jest taki, 
jak chciałbym i uważam, że być powinien. Może dlatego, że za bardzo chcę 
wygrywać, zapominam wtedy o prawidłowej postawie, bo... jak pamiętam, to 
wszystko jest dobrze.

A pamięta np. wtedy, gdy przypomina mu jego druga połówka, amazonka 
Monika Przysada.

To wielkie szczęście dzielić z najbliższą osobą nie tylko codzienne troski, ale 
także zainteresowania i pasję, mieć świadomość, że druga strona nas słucha, 
podpowie, doradzi, sama też poprosi o wskazówki. A konie to przecież temat 
rzeka. I jeśli ludzie mogą i chcą o nich rozmawiać, to nigdy się sobą nie znu
dzą. Stąd zresztą nasz pomysł, mój i Moniki, na wspólne życie: własny ośro
dek jeździecki. Właśnie powstaje...



Pochodzenie Koni

Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
1996 I Horsens
2002 I Joker
2004 III Dywizja

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Dywizja westf. 1996 kaszt. Dinard westf. Dorina westf./
Democraat kwpn Niemcy

Horsens XX 1985 kaszt. Dakota Hurtwood Lass/Rcalm POHZ
Chojnów

Joker SP 1993 kaszt. Elvis kwpn Jedlina m/Jehol m SK Prudnik



Rudolf Mrugała

Konie... tylko i aż

Odkurzacz... Trudno sobie wyobrazić, by ktoś nie wiedział do czego służy. Trudno też 
sobie wyobrazić, by służył do czegoś innego niż do odkurzania. A jednak! Rudolf 
Mrugała wraz z autorem pomysłu, lekarzem weterynarii Janem Żyłką wspomagali tym po

wszechnie znanym sprzętem AGD... inlralacje konia. W trakcie trzedziestominutowego 
zabiegu kierowali strumień powietrza z wiadra z medykamentem, zwiększając w ten spo
sób ilość unoszącej się leczniczej „mgiełki". Stawali na głowic, by ulżyć cierpiącej na aler
gię - dziś zapewne powiedzielibyśmy na COPD*  - wybitnie utalentowanej sportowo Far
sie, klaczy hodowli Stadniny w Mosznej.

Mogę o niej opowiadać godzinami - zwierza się Rudolf Mrugała - Cóż to był za koń! Ileż 
wspólnych startów! Odważny, choć trudny, ale jak to się mówi, z sercem do walki. Pogłębia-



jąca się jednak choroba wykluczyła go w wieku dwunastu lat z wyczynowego 
sportu. Klacz trafiła wtedy do stada matek, ale potomstwa nic dała. Dwukrot
nie poroniła, trzeciego razu już nic było. Padła nagle w drodze z pastwiska do 
stajni. Do dziś łza mi się w oku kręci, gdy ją wspominam. To był zresztą jeden 
z tych koni, których możliwości nigdy nie wykorzystałem w pełni, bo za mało 
umiałem. W jeździectwie nie wystarczy znakomicie trzymać się w siodle, nie
zbędne jest doświadczenie - a to przychodzi z czasem. Przyszło, kiedy Farsy 
nie było już na świecie.

Rudolf Mrugała nie wykorzystał też do końca - tym razem nie ze „swojej 
winy” - możliwości Gaudcamusa, folbluta hodowli rumuńskiej. Nadzwyczaj 
skoczny, szybki, dokładny... czegóż więcej trzeba?

Dużych, mocnych kopyt!!! Tymczasem ten wałach miał niezwykle małe i de
likatne, wciąż więc nabawiał się kontuzji. Obciążenie po skoku w momencie 
lądowania jest przecież horrendalne, a on spadał na dwie mikroskopijne 
„stopki”. Gdyby nie ów feler, Gaudeamus byłby najpewniej jednym z najsłyn
niejszych koni w historii polskiego jeździectwa. Startowałem na nim z powo
dzeniem w wiciu zawodach, nawet w najsilniej obstawionych konkursach 
Grand Prix w USA. W Stanach zresztą, z racji kolejnej kontuzji, zapadła de
cyzja o naszym rozstaniu. A że akurat tam właśnie trafił się znakomity kupiec, 
z czystym sercem dokonaliśmy transakcji. Nabywcą była pani w średnim wie
ku miłująca konie ponad wszystko, potrzebująca „kogoś” takiego jak Gaude
amus wyłącznie do rekreacji. W zamian oferowała ciepło i nadzwyczajną 
opiekę. Z czasem dotarły do mnie wieści, że traktuje go jak członka rodziny. 
Cieszyłem się, żc znalazł dom, na jaki zasługiwał. Uważam zresztą, żc każde
mu koniowi po wycofaniu ze sportu powinno się poszczęścić! Obowiązkiem 
jeźdźca jest o to zadbać. Zwykła ludzka przyzwoitość nakazuje zapewnić 
zwierzęciu emeryturę. Szlag mnie trafia, kiedy słyszę, że koń ląduje w nieod
powiednich rękach, bo przestał być potrzebny - zrobił swoje, może odejść. To 
straszne i ohydne! Nikt przecież od zawodników nic wymaga, by sami zajmo
wali się takim koniem - na ogół nic mają na to czasu, ale przynajmniej mogli
by mu poszukać dożywotniego schronienia, np. w stadninie jak Farsie, czy 
u prywatnego właściciela jak Gaudcamusowi. Kolejny znakomity koń, Ignam 
z Łącka, na którym wygrałem m.in. ligę Pucharu Świata, był na dożywociu 
u znanego hodowcy Janusza Romanowskiego. Za dach nad głową i garść owsa 
rewanżował się dorodnymi źrebakami.
Mój stosunek do koni nic jest wcale wyjątkowy, on jest po prostu normalny, 
taki ma być i tyle. Wpajano mi to od pierwszych chwil spędzanych w stajni.

A zaczęło się dawno, dawno temu... Rudolf Mrugała miał dwanaście lat, gdy 
zapisał się do szkółki jeździeckiej w Moszncj. Pierwsze lekcje odbywał pod 
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kierunkiem Norberta Wieji, ale gdy tylko nauczył się anglezować, wzięli go 
w obroty Władysław By szewski i Marek Małecki.

Było ciężko, ale bez porównania trudniejsze od najbardziej wyczerpujących 
treningów okazywały się pierwsze starty w zawodach. Znacznie starsi koledzy 
z zespołu chcieli bowiem, bym dorównywał im umiejętnościami, tymczasem 
ja przecież dopiero zaczynałem. Przeżywałem bardzo reprymendy, którymi 
mnie karmili, mało tego... odczuwałem je nawet na własnej skórze. Lekko 
więc nie miałem, ale nie żałuję.

Nie miał też Mrugała lekko z innego powodu. Codzienne zajęcia z końmi nie 
sprowadzały się li tylko do parogodzinnych treningów. Na głowie zawodni
ków było utrzymywanie porządku w boksach, korytarzach, czyszczenie i kar
mienie koni.

Ręce mi opadają, jak widzę, co dziś dzieje się w stajniach. Jakże często młodzi 
jeźdźcy nie potrafią posługiwać się ani widłami, ani nawet miotłą. Tak, tak, 
nie mają czasu, wiem, tyle przecież dzieje się wokół: telewizja, kino, internet 
i dziesiątki rozrywek...

Rudolf Mrugała i jego rówieśnicy mieli konie... aż i tylko konie. Cóż było 
innego robić, a wyrwać się z Mosznej, gdzie mieszkał z rodzicami, zakrawało 
na cud. Jest dumny, że jednak mu się udało... Podkreśla: dzięki koniom! 
Osiągnął nie tylko sukces sportowy, ale i społeczny - ukończył wyższą uczel
nię. Ledwie zresztą dostał się na Akademię, już zabłysnął. Wygrał ogólnopol
ską olimpiadę z wiedzy o sporcie. Zna się na wielu dyscyplinach. Sam kosz
tował piłki nożnej, nart, tenisa, brydża... Najwierniejszy jest rzecz jasna jeź
dziectwu. Ma swoją firmę oferującą usługi trenerskie, usługi podparte zagra
nicznym doświadczeniem. Współpracował z trenerami tej miary, co Lutz 
Goessing, Herbert Mayer, Lutz Merkel... W Niemczech spędził zresztą wie
le lat, doprowadzając aż trzykrotnie Sónke Kohrocka do medalu na Mistrzo
stwach Europy Juniorów i Młodych Jeźdźców.

Obcowanie z młodymi ludźmi - właśnie dzięki jeździectwu - sprawia, że sam 
wciąż czuję się młody, pełen życia, energii... Smutno robi mi się tylko, gdy 
patrzę w lustro.

-To niech pan nie patrzy!
Mądrala, pan ma brodę, ja muszę się codziennie golić.

COPD*  - przewlekła obturacyjna choroba płuc
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Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
1974 II Farsa
1984 II Gaudeamus
1985 11 Gaudeamus
1989 II Ignam

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Farsa x wlkp. 1965 sk. gn. Szczecin xx Fanfaronada x wlkp./ 
Fanatyk han. SK Moszna

Gaudeamus XX 1975 c. gn. Pas Parole Giną/-
SK Bale

(Rumunia)

Ignam wlkp./poch. trk. 1980 gn- Akropol wlkp. Inna wlkp./ 
Sobiepan wlkp. SK Posadowo



Janusz Nowak

Dziewięć lat startów... 
cóż to jest!

Nic było żadnych racjonalnych przesłanek, które pozwalałyby mu przypuszczać, 
iż akurat te zawody okażą się tak ważne i na trwałe wpiszą się w jego sportowy życiorys. 
Przecież na ten konkurs „szesnastu koni” we Wrocławiu pojechał w roli luzaka Mariana Ko

walczyka, miał jedynie czynić swą codzienną powinność: czyścić wierzchowce i dbać, by ni
czego im nic brakowało... Jakże więc bvł zdziwiony, gdy już na miejscu, trener mjr Jan Mos
sakowski kazał mu wystartować. - Na czym? W czym? - pytał zdezorientowany.

Ani konia, ani siodła, ani eleganckiego ubrania, jeno masztalerski mundur... - opisuje Janusz Nowak. 
Pojedziesz w tym, co masz, siodło i konia weźmiesz od Mariana - zdecydował trener. Tak 
też się stało. I nie dość, że Nowak zakwalifikował się do finału, czym już zaskoczył nie tylko 



widzów, ale przede wszystkim rywali, to w decydującej rozgrywce zajął drugie 
miejsce - przegrał jedynie z doświadczonym Władysławem Byszewskim.

Marian był na mnie zły. Nie, nie dlatego, że tak mi dobrze poszło, ale że je
chałem na koniu, którego on miesiącami przygotowywał dla siebie! Też bym 
się wściekł, gdyby ktoś wykręcił mi podobny numer. Mam jednak czyste su
mienie: to nie był mój pomysł, a że konie należały do państwa, nie jeździło się 
na prywatnych, każdy trener mógł wydawać dyspozycje, jakie tylko chciał...

Znakomity wynik Janusza Nowaka zadecydował o jego błyskawicznym awan
sie w rodzimym rankingu jeździeckim.

A przecież tak niewiele brakowało, a nigdy nie zacząłbym uprawiać tego spor
tu; co najwyżej w mundurze leśniczego powoził końmi zaprzęgniętymi do 
wozu. Chciałem studiować leśnictwo, zdałem nawet egzaminy na poznańską 
uczelnię, jednak z braku miejsc nie zostałem przyjęty. Udało mi się przenieść 
na zootechnikę do Olsztyna. Zajęć z końmi mieliśmy tam jednak, jak na le
karstwo. Dobrze, że na wydziale działało przynajmniej Koło Hodowców - co 
prawda bardziej teoretyczne niż praktyczne - ale co żeśmy sobie pogadali, to 
nasze! Dzieliliśmy się wiedzą, spostrzeżeniami, bywało ciekawie, zwłaszcza 
że wielu kolegów miało kontakt z końmi od małego.

Janusz Nowak również. Urodził się na Wołyniu, mieszkał z rodzicami zaled
wie trzysta metrów od koszar 12. Pułku Ułanów Podolskich, w którym ojciec, 
Antoni, był starszym wachmistrzem. W wieku paru lat chłopiec już niemal 
codziennie kręcił się po stajniach, tulił do reprezentacyjnych wierzchowców, 
odważnie przechodził pod ich brzuchami...

Nawet nie drgnęły, były nadzwyczaj spokojne. Wcale się ich nie bałem, zresz
tą dzięki nim wyrobiłem sobie pogląd, że wszystkie konie są anielskie. Oczy
wiście z czasem to infantylne zdanie zmieniłem. Nie, nic dlatego, że np. do
szedłem do wniosku, iż są z gruntu złe. One są dobre, tylko w porównaniu 
z człowiekiem ogromne i krzywdę mogą wyrządzić nawet niechcący.

Jako mały dzieciak nie mający o tym pojęcia bez obaw wdrapywał się wraz 
z bratem Edwardem na wierzchowca, którym ojciec zajeżdżał pod dom. Ma
jąc sześć, może siedem lat dosiadał też z Edkiem gospodarskich koni, ale 
tym akurat wolcli się rodzicom nie chwalić. Mnóstwo czasu spędzali bowiem 
na nieogrodzonych dzikich łąkach, na których okoliczni chłopi wypasali 
zwierzęta. Konie nie miały ani kantarów, ani pęt, a mimo wszystko bez pro
blemu pozwalały malcom na siebie wsiadać, ldasali więc chłopcy do woli, 
a późnym popołudniem, gdy konie same z siebie zbierały się do powrotu, 
towarzyszyli im wierzchem w pięciokilometrowej drodze.
Beztroskie życie trwało do wojny. Ojciec Janusza poszedł na front, opusto
szały stajnie, w połowic października weszli Rosjanie. Przez kilka dni groma-



SKOKI

dzili w koszarach polskich oficerów, w sumie przeszło trzy tysiące ludzi. Wy- 
maszerowali z nimi w kierunku Dubna; co później się stało, można tylko 
domniemywać...

W 1941 r. koszary zajęli Niemcy. Z czasem zaczęli wykorzystywać tamtejsze 
boksy lokując w nich szlachetne ogiery rekwirowane z okolicznych majątków. 
Uzbierali około sześćdziesięciu koni. Stado ewakuowali dopiero w 1944 r. 
przed powtórnym wejściem Rosjan.
Konie i ludzi, w tym także część Polaków, m.in. naszą rodzinę, załadowali do 
wagonów i wyekspediowali do Dopiewa pod Poznań. Na miejscu ogiery rozlo
kowano: część trafiła do Sierakowa, część do Drogomyśla, dokąd i ja z najbliż
szymi także z czasem trafiłem. Tam pod okiem niemieckich kawalerzystów 
zacząłem uczyć się na masztalerza. Po pierwsze, jazda konna - dwa tygodnie 
na lonży bez strzemion w kłusie ćwiczebnym - to była szkoła (!), po drugie, 
kurs krawiectwa, po trzecie, codzienna praca przy koniach. Wszystko zaliczy
łem i mając zaledwie piętnaście lat, zostałem masztalerzem. Nabyte umiejęt
ności bardzo mi się przydały już w styczniu 1945 r., kiedy to Niemcy uciekając 
przed Rosjanami, rozpoczęli ewakuację ogierów z Drogomyśla, tym razem 
do Czechosłowacji. Była ostra zima, jechaliśmy wierzchem, prowadząc każdy 
po jednym luzaku. Najpierw trafiliśmy do miejscowości Moravskÿ Śtemberk, 
po paru miesiącach ojca, brata i mnie wraz z pięcioma ogierami przeniesiono 
do majątku księcia Lichtenstein, opodal Friedberga. Latem teren opanowali 
Rosjanie. Pamiętam, jak wchodzili na dziedziniec z pepeszami wycelowany
mi w okna. Było bardzo gorąco, mieli porozpinane mundury, wyglądali jak 
łajzy, a nie wojsko. W pierwszej chwili wzięli nas za Niemców, na szczęście 
zdążyliśmy wytłumaczyć, że jesteśmy na przymusowych robotach. Od słowa 
do słowa, któryś z sowieckich oficerów zapytał ojca, gdzie by tu można coś 
zjeść. Kiedy tata obiecał wskazać dobrą knajpkę, Rosjanin zaproponował byś- 
my poszli wszyscy razem: ich kilku i my we trójkę. Wydawało się, że sytuacja 
jest klarowna, gdy jednak skończyliśmy posiłek jeden z oficerów tonem ordy
narnym, a zarazem drwiącym wykrzyczał: Pojedliście! Popiliście! Teraz wyno
cha!!! Czym prędzej zabraliśmy rzeczy i w drogę... do Polski! Oczywiście bez 
koni. Ledwie ruszyliśmy, a już napadło nas kilku Rosjan i pod karabinami 
wprowadzili do lasu. Byliśmy pewni, że tym razem to już koniec. Sowieci 
tymczasem zażądali naszych w dobrym stanie wojskowych butów, dając 
w zamian... życie oraz swoje rozpadające się kamasze.

Po wielotygodniowej podróży Antoni Nowak i jego dwóch synów dotarli do 
Drogomyśla, gdzie czekały na nich mama i siostra. Po raz kolejny rodzina 
stanęła przed dylematem, co dalej? Konie wywiezione, pracy nie ma, do 
tego cała okolica zaminowana - nie było dnia, by jak nie człowiek, to zwie-

160



SKOKI

rzę wylatywało w powietrze. Jeden z sąsiadów - saper - namawiając Nowa
ków do pozostania w miasteczku, zadeklarował, że rozminuje przydomowy 
teren. Wraz z dwoma pomocnikami ostro wziął się do roboty. Podczas skła
dowania ładunków doszło do nieszczęścia - cała saperska trójka zginęła na 
miejscu.

Po tej tragedii nie chcieliśmy ani chwili dłużej zostawać w Drogomyślu. Roz
poczęliśmy kolejny etap tułaczki zakończonej dopiero na Ziemiach Odzyska
nych w Lubowidzu opodal Lęborka. Wreszcie mogłem zacząć uzupełniać 
wykształcenie - do tej pory miałem przecież ukończone zaledwie trzy klasy 
szkoły powszechnej w Krzemieńcu. Zdałem maturę, poszedłem na studia, po 
których, jak to drzewiej bywało, otrzymałem... nakaz pracy. Stawiłem się pod 
wskazany adres w Nowej Wiosce, a tam, nie dość, że żadnych koni, tylko 
krowy, to jeszcze dyrektor powitał mnie: dobrze pan wygląda, ale nie mam dla 
pana roboty. Udałem się więc do Centralnego Związku Hodowców Koni 
w Warszawie skąd dostałem skierowanie do stadniny w Henrykowie. Tam nie 
tylko znalazło się dla mnie miejsce, ale też służbowy wierzchowiec, którym 
codziennie dojeżdżałem do pracy.

Czas mijał, młody człowiek nie narzekał, zajmował się tym, co lubił, chyba 
już nawet nie myślał o jakichkolwiek zmianach w życiu zawodowym. Kto 
wie, czy gdyby nie obowiązkowy kurs dla pracowników stadnin prowadzony 
w Kadynach przez mjr. Wiktora Olędzkiego, odkryłby w sobie zacięcie jeźdź- 
ca-sportowca. Major szybko poznał się na Nowaku, spostrzegł jego nieprze
ciętne zdolności i rad był, gdy ten konkurował z najbardziej doświadczonym 
w grupie, licencjonowanym zawodnikiem, Stanisławem Deskurem. Nic jed
nak nie trwa wiecznie, Janusz musiał wrócić do pracy w Henrykowie, a tam 
nie było nikogo, kto trenowałby go na zawodowym poziomic. Ćwiczył więc 
sam, mając w pamięci instrukcje niemieckich kawalerzystów z Drogomyśla 
i niedawne wskazówki mjr. Olędzkiego. Jeździł sporo - bo jak mówi: żeby 
jeździć trzeba jeździć!!! - właściwie każdą wolną chwilę spędzał w siodle, 
wreszcie postanowił sprawdzić się na prawdziwych zawodach. Wystartował 
w Ostródzie, jednak do mety nie dojechał.

Nie wypadłem najlepiej, ale nie w głowie mi było rezygnować z następnych 
konkursów, choć zdawałem sobie sprawę, że rozpoczynanie kariery w moim 
wieku - miałem już 26 lat - jest dość ryzykowne! Kiedy jednak dowiedziałem 
się, że w Sierakowie powstaje sportowy ośrodek jeździecki postanowiłem jak 
najszybciej się tam wkręcić, przyjmując posadę masztalerza. Czułem, że pod 
okiem fachowców mogę jeszcze sporo w jeździectwie osiągnąć. Trenowałem 
ze znakomitymi zawodnikami: Jankiem Kowalczykiem, Marianem Babirec- 
kim, Andrzejem Kobylińskim, a szkolił nas mjr Jan Mossakowski, czasem za
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stępował go Marian Kowalczyk. Wkrótce całą tę naszą grupę przeniesiono do 
Poznania, do ośrodka Wola. Zaczęły się regularne starty.

Siedem razy stawał na podium mistrzostw Polski, z czego trzy w ujeżdżeniu. 
Nigdy jednak nie zdobył złota, choć czasem tak niewiele brakowało... Na 
przykład podczas Mistrzostw Polski w Gnieźnie w 1964 r. dwa dni prowadził, 
trzeciego zaliczył upadek, przekreślając szanse na medal.

Jechałem wtedy na moim ulubionym gniadym Fisie. Malutki, mierzył zaled
wie 163 centymetry, a mimo tak niskiego wzrostu potrafił w konkursie sześciu 
stacjonat pokonać wysokość 190 cm! Miał tylko jeden minus - nie znosił ro
wów z wodą, zawsze lądował w środku, przez co ja inkasowałem karne punkty. 
Ale wybaczałem mu, bo był nadzwyczaj sympatycznym i spokojnym koniem, 
świetnie ujeżdżonym, walecznym choć z charakterkiem. Nic daj Boże potrak
tować go palcatem czy batem - zamykał się w sobie i przyciskał człowieka do 
ściany. Mnie na szczęście udawało się z nim dogadywać bez używania siły - 
taki rodzaj porozumienia traktuję zresztą w kategoriach sukcesu. Z innymi 
wierzchowcami też starałem się tak postępować. Szkoda tylko, że tych innych 
sportowych miałem niewiele. Ledwie przecież zacząłem moją zawodniczą 
przygodę w 1957 r, a skończyłem już w 1966. Startowałem więc w sumie zale
dwie dziewięć lat, cóż to jest? Mogłem przynajmniej drugie tyle. Nie wyszło, 
nie było na czym. Zal...

Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

rok miejsce nazwa konia
1964 II Brytus
1965 II Brytus
1967 III Istambuł

Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
1959 II Demagog II
1961 II Demagog II
1962 II Demagog II
1964 III Brytus

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Brytus x wlkp. 1957 gn- Caprivi x trk. Bierna x/ 
Cyklon II x trk. SK Pępowo

Demagog II x wlkp. 1950 gn- Topaz x trk. Falaise x holszt./
Lotharno SK Posadowo

Istambuł x wlkp. 1960 kaszt. Hetman x pozn. Istasia x wlkp?
Grossvisier x wschpr. SK Posadowo
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Krzysztof Prasek

Widzieć, słyszeć i czuć...

Za literaturą nie przepada, za kinem owszem, zwłaszcza sensacyjnym. Jego ulubiony 
obraz to Kod dostępu z Johnem Travoltą. Sam też łamał kody, tyle że nic po to, by jak 
w filmie wzbogacić się o sześć miliardów dolarów, ale by zdobywać zaufanie koni. Te intry

gowały go od zawsze: mieszkał zaledwie dwa kroki od Stada Ogierów w Bogusławicach. Już 
jako mały chłopak lubił tam bywać, przyglądać się wierzchowcom; a to pogłaskać, a to 
poklepać...

Nie kopały, nie gryzły, sprawiały wrażenie przyjaznych - śmieje się Krzysztof Prasek - tym 
bardziej do nich lgnąłem.



Lgnął i próbował rozumieć ich zachowania. Same obserwacje jednak na nie
wiele by się zdały, gdyby nie znakomici suflerzy: Grzegorz i Bogdan Kubiako
wie. To oni częstowali go stajennym elementarzem, wyjaśniali wszelkie wąt
pliwości. Z czasem zaczęli też chłopakowi pozwalać na drobne prace przy 
koniach. Widzieli, jak się stara, jaką frajdę sprawia mu nawet sprzątanie 
w boksach. Najszczęśliwszy był jednak, gdy za sprawą właściciela stajni, 
Zdzisława Bogusławskiego, dosiadł pierwszego w życiu wierzchowca - kuca, 
Balona. Postępy czynił na tyle szybko, że amatorskie przejażdżki błyskawicz
nie przerodziły się w najprawdziwsze treningi i to pod okiem samych Kubia
ków. Wymagali dużo, ale chłopak nie narzekał. Wręcz przeciwnie - wiedzę 
wprost chłonął. A jaki był dumny, kiedy wysłali go na pierwsze poważne za
wody: Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych. Piętnastoletni wówczas 
Krzysztof Prasek, reprezentując Bogusławicki Klub Jeździecki, zajął dziewią
te miejsce - jak na debiutanta, miał się z czego cieszyć.
Startów i doświadczeń przybywało z roku na rok. Wiele dały mu treningi 
u Huberta Szaszkiewicza, pod kierunkiem którego dosiadał przede wszyst
kim młodych koni, co gruntowało jego profesjonalne umiejętności.
Jedenaście lat temu osiadł wśród lasów i jezior w Klubie Sportowym „Nad 
Wigrami”” na Suwalszczyźnie.

Ach te jeziora, żebym tylko miał więcej wolnego, siedziałbym częściej z węd
ką i pobijał swoje rekordy; dotychczasowy to karp ważący trzy i pół kilograma!

Wolnego jednak stale brakuje, całe dnie spędza na ujeżdżalni. Nierzadko 
towarzyszy mu Magdalena Domagała, narzeczona, która z racji zawodnicze
go uprawiania jeździectwa też wiele godzin przesiaduje w siodle. Wsparcie 
z jej strony przydaje się i w pracy, i na zawodach.

Mocno trzyma za mnie kciuki, to rzeczywiście bardzo pomaga, ale niestety nie 
gwarantuje sukcesu zwłaszcza na arenach międzynarodowych. Tam niezbędne 
jest specyficzne doświadczenie, jakie nabywa się wyłącznie na wielkich impre
zach. Ażeby więc podejmować walkę, trzeba się z nimi obyć, wtopić w szczegól
ną atmosferę, koncentrować na parkurze, a nie na oprawie, która nowicjusza 
rozprasza. Na przykład w zawodach Pucharu Świata w Goeteborgu po prostu 
mnie sparaliżowało i odpadłem z rywalizacji. Na Mistrzostwach Europy w Arn
hem w Holandii było już lepiej - na przeszło osiemdziesięciu zawodników za
jąłem czterdzieste trzecie miejsce. Jasne, niedosyt pozostał, ale wierzę, że na
stępnym razem zajmę znacznie wyższą pozycję, bo... ścieżkę już przetarłem.

Jak będzie, okaże się na mecie. Równie ważne, co doświadczenie jest prze
cież przygotowanie kondycyjne zawodnika i predyspozycje konia...

O tak! Wśród jeźdźców funkcjonuje nawet powiedzenie: „jakiego masz konia, 
tak jeździsz”.



Niewykluczone, że gdyby konie potrafiły mówić, przytoczyłyby z kolei swoją 
złotą myśl: „jakiego mam jeźdźca, tak sobie radzę”.

W tym sporcie zawsze liczy się para. Im wyższy poziom, im lepsze zgranie się, 
tym większe szanse na wyższą lokatę. Czasem jednak coś nic wyjdzie i nawet 
nie dlatego, że ktoś w tandemie jest technicznie gorszy, ale ma po prostu 
słabszy dzień. Koń to nie maszyna, nic urządzenie tylko żywy organizm. Dla
tego tak istotne jest umieć ocenić formę zwierzęcia i na treningu, i na zawo
dach. Tego właśnie uczyłem się, obserwując konie i korzystając z podpowiedzi 
moich znakomitych trenerów. Doskonale więc zdaję sobie sprawę, że trzeba 
lat, by posiąść wiedzę pozwalającą... widzieć, słyszeć i czuć, co zwierzę ma 
nam do przekazania! A gdy się już to wie, znacznie łatwiej analizować poraż
ki, dochodzić ich przyczyn.

„Pod konie” Krzysztof Prasek ustawił całe swoje życie. Zajmuje się tym, co 
sprawia mu przyjemność, daje satysfakcję. I nie o laury tu chodzi. Zdobywa
ne medale cieszą, to oczywiste - ale jak mówi - nie są najważniejsze. Dla 
niego liczy się, że jest wśród koni, dla koni... sposób, w jaki je traktuje. Ktoś, 
kto zapewnia swojemu zasłużonemu wierzchowcowi emeryturę, nie pozby
wa się go z chwilą, gdy ten nie ma już siły pokonywać parkurów, wystawia 
sobie najlepsze świadectwo... Palcgro - łasuch nad łasuchami - miał szczę
ście, że dosiadał go właśnie Krzysztof Prasek.

AIedai.e w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
1999 III Palegro
2000 III Palegro
2008 III Love Soprem

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Love Soprem holsz. 1999 gn- Limbus holsz.
Ballade V holsz./ 
Koenigspark xx

Niemcy

Palcgro westf. 1990 sk. gn. Power westf.
Watonga han./ 
Werther han.

Niemcy



■

Bohdan Sas-Jaworski

Albo palisz, 
albo jeździszl

Lipiec roku 1971. Na Mistrzostwa Juniorów Państw Demokracji Ludowej w Skokach
Przez Przeszkody w Sofii kwalifikują się: Wojciech Dąbrowski, Rudolf Mrugała, Piotr 

Pacyński, Bohdan Sas-Jaworski. Chłopcy spisują się na medal i to dosłownie. Mrugała zdo
bywa złoto indywidualnie, a drużyna zespołowo. Jest się z czego cieszyć... niestety nie 
wszyscy biją brawo. Trybuna Ludu wytyka, że na zawody pojechały po protekcji dzieci dy
rektorów stad i stadnin.

W rzeczy samej pojechały“ - potwierdza Bohdan Sas-Jaworski, syn Jerzego, ówczesnego dy
rektora Stadniny w Kozienicach. - Tylko jeden z naszej czwórki, Rudolf Mrugała, był synem 
pracownika gospodarstwa rolnego Stadniny Moszna. Z punktu widzenia ówczesnej władzy 



pochodzenie miał więc znakomite (uśmiech). Mówiąc jednak serio, bardzo 
przeżyliśmy tę tendencyjną recenzję. Bolało, że autor tekstu stworzonego wy
raźnie na czyjeś zamówienie, pisał głównie o koligacjach rodzinnych i pocho
dzeniu społecznym, a nie wynikach. Tymczasem sukces nie wziął się znikąd. 
„Załapaliśmy się” na Bułgarię, bo byliśmy dobrzy, najlepsi w kraju.

Dla Bohdana Sas-Jaworskiego przykrości związane z sukcesem sportowym 
nie bvły czymś nowym. Już jako początkujący junior dostał po nosie... wygry
wając bogusławicki konkurs w skokach z trafieniem w normę czasu. Ciężka 
to próba nawet dla doświadczonego jeźdźca, a co dopiero dla kogoś, kto star
tował drugi raz w życiu(!). Sędziowie PZJ zamierzali jednak chłopca zdys
kwalifikować, jako żc brakowało mu kilku miesięcy do ukończenia czternastu 
lat. Po długich pertraktacjach, oświadczeniach rodziców, że wyrazili zgodę 
na start małolata, zostawiono Bohdana w spokoju. Nagroda w postaci krysz
tałowej popielnicy po dziś dzień stoi w jego domu na honorowym miejscu.

Nie wdając się w analizy, kto miał rację, już wtedy odczułem nonszalancki 
sposób bycia naszych rodzimych sędziów i przedstawicieli władz związko
wych. Wydajc im się, że są bogami. Nigdzie nie traktuje się tak lekceważąco 
zawodników, jak w Polsce. Może zresztą m.in. dlatego nic chcc mi się działać 
na niwie rodzimego jeździectwa w takim stopniu, w jakim powinienem i wy
padałoby wobec rodzinnego kraju. Od blisko trzydziestu lat mieszkam 
w Niemczech, jeżdżę po świecie, widzę, jak to wygląda w innych państwach, 
a jak w naszym. Nad Wisłą wystarczy, że ktoś poczujc władzę, a już pokazuje, 
ile może. Służę przykładem: kiedy mieszkałem w Polsce, każdej zimy jeździ
łem po naukę i zarobek do niemieckiej stajni Petera Wcinberga. Gdy w PZJ 
nastąpiły zmiany, odmówiono mi wydania paszportu... ale pojechać i tak po
jechałem! Złożyłem najzwyklejsze podanie na komisariacie Milicji Obywatel
skiej i dostałem dokument normalną drogą. Oficer z komendy radomskiej, 
który wręczał mi paszport prosił tylko... bym mu przywiózł dobry spinningo
wy kołowrotek. Decydenci PZJ byli wściekli, że ominąłem „drogę służbową” 
i wykreślili mnie z kadry. Sprawiało im frajdę rzucanie mi kłód. Na szczęście 
zdążyłem się do tego przyzwyczaić, co wcale nie znaczy, że nic bywałem za
dziwiony rozmaitymi decyzjami. Oto np. PZJ najpierw mnie zgłosił, a potem 
wykreślił z Mistrzostw Świata w Aachen (1986) choć doskonale wiedział, że 
mój belgijski pracodawca uzależnia od tego startu przedłużenie ze mną kon
traktu. Zaraz po tym wycofał się też mój sponsor, firma Ford. A jaki numer 
PZJ wyciął mi na Olimpiadzie w Moskwie! - zostałem pozbawiony możliwo
ści startu, bo zabrano mi konia. „Mojego” znakomitego Brcmena ze Stadniny 
w Kozienicach, której byłem pracownikiem, przekazano Marianowi Kozickie
mu. Rozpisywała się na ten temat prasa zachodnia, a w poolimpijskim nic- 
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mieckim albumie fotograficznym Reiter’80, wydanym w sześciu językach, 
temu ohydnemu zdarzeniu poświęcono oddzielną sekwencję.

Olimpiada w Moskwie była jedyną w karierze Bohdana Sas-Jaworskiego. 
W Los Angeles Polacy nie uczestniczyli, bo państwa socjalistyczne ją zbojko
towały, a do startu w Barcelonie zawodnik nie został zakwalifikowany.

PZJ twierdząc, że nie gwarantuję zdobycia medalu, nie chciał mi dać szansy, 
choć miałem zachodnich sponsorów, którzy skłonni byli pokryć koszty moje
go olimpijskiego występu. Dziś ci sami ludzie, którzy kiedyś odpowiadali za 
rodzime jeździectwo nadal niestety o nim decydują. Niedawno znowu „ulep
szyli” przepisy w efekcie czego moje zaliczenie kursu instruktorskiego PZJ 
odbywanego pod czujnym okiem mjr. Wiktora Olędzkiego może stracić waż
ność. Muszę je „nostryfikować”. W podobnej sytuacji znalazło się wielu za
służonych, znakomitych zawodników i szkoleniowców!

Bohdan Sas-Jaworski niechętnie wraca do irytujących go historii - trudno 
mu jednak od nich zupełnie uciec. Czasem dochodzi do wniosku, że może 
to i dobrze, że tak się potoczyło jego sportowe życie, bo gdyby ugrzązł 
w kraju na zawsze, nie zdobyłby specjalistycznej wiedzy jeździeckiej i wyni
ków na światowym poziomie. A tak niewiele brakowało, by z Polski nie wyje
chał; wystarczyło, że zostałby przyjęty na AWF Zdawał dwa razy: za pierw
szym odpadł z rywalizacji o indeks, bo rzucił kulą o 13 centymetrów za bli
sko, za drugim też mu zabrakło, tyle że nie długości a... punktów za pocho
dzenie. Najzabawniejsze w tym wszystkim, że dzięki złotemu medalowi 
z Sofii miał prawo - o czym dowiedział się post fatum - być przyjętym na 
kierunek wychowania fizycznego bez egzaminów wstępnych.
Kiedy zastanawiał się, co dalej robić ze swoim życiem, o przyszłości zadecydo
wał przypadek. Do Stadniny w Kozienicach przyjechał dobry znajomy ojca, dr 
H. G. Siebcck z Niemiec. Zaproponował niedoszłemu studentowi długie wa
kacje połączone z ukończeniem w Tübingen znanej szkoły jeździeckiej. Boh
dan do dziś wspomina, że kiedy zjawił się na dworcu, nikt mimo wcześniej
szych ustaleń po niego nie wyszedł. Okazało się, że wysłany przed kilkoma(!) 
dniami z Polski telegram awizujący przyjazd nie dotarł na czas - takie to wła
śnie były czasy. Sas-Jaworski dojechał więc do Tübingen na własną rękę, gdzie 
trafił pod skrzydła Thea Hansena, jednego z dwu najwybitniejszych w Niem
czech fachowców reitmeistrów, którzy, by uzyskać ten tytuł, musieli odnieść 
po dziesięć zwycięstw w konkursach w skokach klasy „S” i w ujeżdżeniu. Na 
samą myśl rozpoczęcia treningów pod kierunkiem takiej sławy był w siódmym 
niebie. Kiedy jednak znalazł się już w siodle, nos spuścił na kwintę. Kazano 
mu bowiem zapomnieć o skokach i oddawać się wyłącznie... nauce jazdy na 
koniu. Był oburzony, ale wypadało milczeć, co przychodziło mu z wyjątkową
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łatwością, jako że wtedy jeszcze bardzo kiepsko mówił po niemiecku. Ogar
niała go jednak złość, bo przecież miał za sobą nie tylko juniorskie złoto 
z Sofii, ale także udział w Mistrzostwach Europy w Antwerpii, czwarte miej
sce w Mistrzostwach Polski seniorów!, Bvł też już członkiem kadry. Poczuł się 
więc fatalnie, a do tego po lekcjach musiał „robić” za pomocnika kowala 
- taką pańszczyznę odrabiał tam każdy nowoprzyjęty.
Z czasem naszego Bohdana zastąpił na tym stanowisku kolejny „świeżutki” 
jeździec, tym razem rodowity Niemiec. Tubylec za żadne skarby nie mógł 
pogodzić się z faktem, że kiedy on morduje się z kopytami wariujących 
wierzchowców, Polak... tylko jeździ. Któregoś razu obraził Bohdana, ten nie 
chciał być dłużny i zrewanżował się potężnym ciosem. Wybuchła karczemna 
awantura...

Zostałem wezwany do Hansena! Byłem pewien, że ledwie przekroczę próg 
jego gabinetu, wylecę, gdzie pieprz rośnie. Szef tymczasem spokojnie mnie 
wysłuchał, zawołał do siebie Niemca i... to jego wyrzucił. Byłem zaskoczony, 
bo po mojej stronie stanął... esesman - niegdyś kawalerzysta, absolwent słyn
nej szkoły kawalerii w Hanowerze, z czasem członek Wafen SS. Do dziś nie 
mogę pojąć, jak to się stało, że dał wiarę mojej wersji. Nieważne, że prawdzi
wej, ważne, że polskiej!!! To się nie mieści w schemacie. Tak jak to, że na 
piętrze domu, w którym Hansen mieszkał, restaurację prowadził Zyd z Płoc
ka, zbieg z obozu koncentracyjnego. A jednak... choć niewiarygodne, w jed
nym miejscu trzydzieści lat po wojnie byłem ja, był esesman, był Płocczanin, 
z którym notabene zgadałem się, że znał mojego dziadka Tadeusza Surowiec- 
kiego, zarządcę gospodarstwa przy Stadzie Ogierów w Łącku. Dziś grotesko- 
wość tamtejszej sytuacji robi na mnie bez porównania większe wrażenie niż 
wówczas. Wtedy bardziej wkurzał mnie status ucznia: co z tego, iż nauczycie
le szybko zorientowali się, że „coś” potrafię, skoro nadal kazali mi szlifować 
dosiad. Dla poprawy samopoczucia postanowiłem więc, choć na chwilę wy
rwać się z Tübingen, odreagować, zrobić sobie taki weekendowy urlop, a że za 
wszelką cenę pragnąłem zobaczyć zawody w Aachen, tam właśnie skierowa
łem swoje kroki.

Gdy je zobaczył, nie miał najmniejszych wątpliwości, że musi tam kiedyś 
wystartować i odnieść sukces. Po kilku latach rzeczywiście odniósł-w 1984 r. 
zajął dziesiąte miejsce w konkursie Grand Prix. W sumie startował tam trzy
naście razy.
Wycieczka do Aachen udała mu się znakomicie. Mało tego, że oczarowało 
go miejsce, to jeszcze spotkał tam swojego kolegę z parkurów CSI w Warsza
wie i CSIO w Olsztynie, Petera Weinberga. Na dzień dobry poskarżył mu się 
na swój „uczniowski” los, nie omieszkał też zapytać:
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SKOKI
A może masz dla mnie jakieś zajęcie?
W tej chwili nie, ale będę pamiętał - odparł życzliwie znajomy.

Bohdan nic liczył na cud; do Tübingen wracał jednak z nadzieją, że może 
kiedyś, coś z tej obietnicy się wykluje. Do domu dotarł późnym wieczorem, 
zasnął, nie wiedząc nawet kiedy. Rano zbudził go telefon:

Przyjeżdżaj natychmiast, wczoraj po południu Albert - berajter* 4 spadł na 
przeszkodzie z konia, połamał się - biodro i obojczyk ma w gipsie - potrzebu
ję kogoś na zastępstwo - mówił Weinberg.

Sas-Jaworski musiał oczywiście podzielić się tą nowiną z dr. Siebeckiem. Tro
chę mu było nieswojo, w końcu znalazł się w tej szkole dzięki niemu. Doktor 
na szczęście nie okazał żalu, dał mu nawet rozgrzeszenie i dodał na do wi
dzenia: jedź, to dla ciebie wielka szansa - wiedział, co mówi! Następnego 
dnia Bohdan trenował już konie Wcinberga, skakał, był w swoim żywiole.

Po mniej więcej tygodniu dosiadłem tego samego wierzchowca, co mój po
przednik Albert, i spadłem na tej samej przeszkodzie co on, łamiąc sobie 
obojczyk. I tak, zamiast jeździć leżeliśmy łóżko w łóżko.

Po kuracji Bohdan wrócił do zajęć, czas mijał mu błyskawicznie, czy jednak 
beztrosko? Przez półtora roku tylko raz widział ojca - a żeby się z nim zoba
czyć, musiał pojechać do Berlina Zachodniego, gdzie Jerzy Sas-Jaworski sę
dziował zawody. Poleciał samolotem, by ominąć enerdowską kontrolę i unik
nąć ewentualnego zawrócenia z granicy. Przez półtora roku, zaledwie dwa, 
może trzy razy rozmawiał telefonicznie z mamą, listowny kontakt miał nad
zwyczaj rzadki — cenzurowane przesyłki przychodziły z miesięcznym opóź
nieniem. Teraz kończyła mu się jeszcze ważność paszportu.

Co robić? Zostać na zawsze? Wybranie wolności było równoznaczne z wystą
pieniem o azyl... zablokowaniem rodzicom oraz siostrze Beacie możliwości 
jakiegokolwiek zagranicznego wyjazdu, a także przekreślenie na lata szansy 
zobaczenia się z nimi. Podjąłem decyzję: wracam!

Ze Stadniny w Kozienicach odchodził akurat w tym czasie pierwszy trener 
Bohdana, słynny Wiesław Dziadczyk (zwycięzca potęgi skoku na CS1O w 
Olsztynie - 220 centymetrów). Dyrektor Sas-Jaworski zaproponował więc sy
nowi przejęcie pałeczki: prowadzenie stajni sportowej i szkolenie zawodników.

To było dla mnie ogromne wyróżnienie, zarazem wyzwanie zająć miejsce tak 
wybitnego jeźdźca i trenera. Pamiętam, jak wspólnie z innymi chłopakami 
oglądaliśmy filmy, które Dziadczyk przywoził z zagranicznych zawodów. 
Puszczał nam je z amatorskiego projektora, rwała się taśma, nie było czym 
kleić, ale każde ujęcie i jego komentarze śledziliśmy z największą uwagą. 
A jaki byłem dumny, gdy na Mistrzostwach Polski zajmując czwartą lokatę, 
straciłem do Dziadczyka zaledwie pół punktu. Wiele mnie nauczył, przede
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SKOKI
wszystkim punktualności i porządku. To w jakimś sensie i jego zasługa, że 
kiedy, jako reprezentant Legii wystartowałem na Węgrzech w Mistrzostwach 
Armii Zaprzyjaźnionych zdobyłem złoty medal.

Po tym „zlocie” przyczepiła się do Bohdana Sas-Jaworskiego bezpieka, pro
ponując mu, jak wielu innym sportowcom, współpracę. Rozmowy prowa
dził. .. ten sam milicjant, który niegdyś wręczał mu paszport i zamawiał spin
ningowy kołowrotek.

Nie dałem się zwerbować, co o dziwo nie spowodowało żadnych konsekwen
cji. Bez przeszkód ukończyłem studia na wrocławskiej AWF. Nadal byłem 
w kadrze, nadal wyjeżdżałem na zagraniczne zawody. A do końca życia będę 
wspominał starty w stanie wojennym, gdy na hasła Polska i Solidarność, mię
dzynarodowa publiczność wstawała z miejsc i pokazywała znak „V”. Podczas 
finałów CHIO w Aachen taki gest zademonstrowało jednocześnie sześćdzie
siąt tysięcy ludzi!!! Ależ to robiło wrażenie! A mówią, że sport nie ma nic 
wspólnego z polityką...

Dla takich przeżyć warto było być w tamtym czasie członkiem narodowej 
kadry. A przecież mało brakowało, by Bohdan Sas-Jaworski nigdy nie został 
sportowcem. Marzył o zawodzie traktorzysty. Koni nie lubił, bo gdy miał ja
kieś cztery latka, pewien szetland - Flip albo Flap - nie sposób tego dziś 
ustalić - ugryzł go w plecy. Koniki, oba siwki, podobne do siebie, jak dwie 
krople wody, znalazły się w Kozienicach przypadkiem. Wykradzione ponoć 
z niemieckiego cyrku ktoś odkupił zaraz po wojnie od sowietów za wódkę. 
Kucyków w Stadninie było zresztą sporo, z czego namiętnie korzystały dzieci 
pracowników, nie tylko zarządzających, ale wszystkich bez względu na po
chodzenie i obowiązki, jakie spoczywały na rodzicach. Z biegiem czasu zwie
rzaki zaczęto wykorzystywać w uruchomionej pod egidą Ludowych Zespo
łów Sportowych dziecięcej sekcji jeździeckiej. Zajęcia prowadzili m.in. byli 
kawalerzyści: mjr Marian Fabrycy oraz koniuszy Józef Garbat. Kiedy sześcio
letni Bohdan zorientował się, że większość jego kolegów chadza na jazdy, 
przeprosił się z końmi i dołączył do rówieśników.
Przedpołudnia, od szóstej rano, spędzał z robotnikami w warsztacie PGR 
- tam były traktory, którymi Sas-Jaworski pasjonuje się po dziś dzień. Na 
piętnastą gnał do stajni. Po południu uczył się miłości do zwierząt, pielęgno
wania, siodłania i dosiadu, przed południem opanowywał sztukę... palenia 
papierosów i używania wulgarnych słów.

Ktoś rnusiał o tym donieść moim rodzicom, bo gdy któregoś dnia przysze
dłem do domu na obiad, na stole obok talerza z zupą leżała paczka papiero
sów „Sport”. Zjadłem pierwsze danie, potem drugie, wypiłem jakiś kompot, 
a mama pyta: nie zapalisz na deser, w warsztacie przecież palicie po śniada
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niu? Nic nie odpowiedziałem. Wieczorem podczas kolacji powtórka z rozryw
ki, tyle że wykonaniu ojca: Nie zapalisz? Możesz zapalić, nic się przecież nie 
stanie, tvlko jeden warunek - nic będziesz mógł chodzić do stajni, bo tam 
siano i słoma. W warsztacie nie ma takiego zagrożenia. Albo więc palisz, albo 
jeździsz - sam zdecyduj. Nazajutrz znowu przy moim talerzu ta sama paczka 
„Sportów”. Na wszelki wypadek uprzedziłem wszelkie pytania: Mamo! ja nie 
będę palił, o piętnastej mam jazdę. Nie zapaliłem do dziś...

Siedmioletni wówczas Bohdan i jego koledzy zaczynali konną edukację od 
zabaw i najprostszych ćwiczeń. Jedni radzili sobie lepiej, inni gorzej, ale 
komu pisane było zostać tylko jeźdźcem, komu kierowcą rajdowym miało się 
dopiero okazać.

O sukcesie decyduje w pierwszym rzędzie nie talent, ale praca oraz konse
kwencja w kontakcie ze zwierzętami. Jeśli traktujesz je z pogardą, z góry, po
rozumienie zastępujesz siłą - daleko nie zajedziesz. Powtarzam to swoim 
uczniom przy każdej okazji.

* Piotr Pacyński - syn Jacka Pacyńskiego, dyrektora SK Liski, 
Wojciech Dąbrowski - syn Zbigniewa Dąbrowskiego, dyrektora SK Książ.

Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
1979 III Bremen
1981 III Bremen
1983 III Bremen
1994 I Perykles

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
Bremen XX 1970 kaszt. Kemal Brema/Dar es Salam SK Kozienice
Perykles westf. 1984 kaszt. Pakt westf. Gotarda/Paradoks Niemcy
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lacek Zagor

195 centymetrów i... 
wystarczy

Nieraz zrywa się ze snu i zastanawia, czy tytuł magistra ma już w kieszeni!
Studia - w przeciwieństwie do szkoły średniej, którą wspomina z sympatią - dały mu 

się ostro we znaki. I wcale nic dlatego, żc oblewał egzamin za egzaminem - nic podobne
go! Zdawał, ale ile go to kosztowało! Tu mistrzostwa Polski, tam zawody międzynarodowe. 
Tu musiał przełożyć zaliczenie, kolokwium, tam jakiś egzamin. Jedni profesorowie szli na 
rękę, inni już tacy wyrozumiali nic byli. Nerwy, nerwy, nerwy, nieustannie wiszące nad gło
wą zaległości z poprzednich semestrów. 1 tak całe pięć lat: najpierw na wydziale ekono
micznym (licencjat) - o ironio, przecież nie znosił matematyki - później na Akademii 
Rolniczej (magisterium).



Permanentne napięcie. Ale że było tak, jak było, ukończenie wyższej uczelni 
traktuję w kategoriach mojego największego życiowego osiągnięcia. Nie da się 
go porównać z żadnym innym, nawet tym najwspanialszym na parkurze.

A które to najwspanialsze?
Finał Pucharu Świata w Lipsku 2002 r. Pierwszego dnia byłem najlepszy. Po
szedłem na całość. Nie miałem nic do stracenia, pojechałem jak burza. Do 
dziś słyszę te wielkie brawa. Niestety nazajutrz zawaliłem wszystko, co tylko 
mogłem i odpadłem z rywalizacji — to odpowiedź na ewentualne pytanie 
o moją największą porażkę. Nie miałem szans. I nieprawda, że prześladował 
mnie pech, jak to niektórzy próbowali komentować. Parkur... był wyższy od 
moich umiejętności. Nie pomogło nawet, że jechałem na Elfie.

Znakomity koń, szybki, dynamiczny i rewelacyjnie ujeżdżony. Dawał się pro
wadzić jedną ręką. Całe szczęście! Na Mistrzostwach Młodych Jeźdźców 
w Pruchnej przyszło Jackowi Zagorowi pokonywać na nim parkur... ze złama
nym obojczykiem.

Elf miał spore możliwości skokowe — długie zgrabne nogi i potężne wybicie.
W momencie pokonywania przeszkody kurczył jednak zadnie kończyny, co 
niespecjalnie ładnie wyglądało. Przepięknym ruchem i świetną techniką cha
rakteryzował się za to Luron. Ten chwytał za oko, jak mało który koń. Dzięki 
umiejętnościom obu tych wierzchowców wjechałem do kadry seniorów.

A zaczynał na Heliosie, tym samym, na którym jego ojciec - Józef Zagor 
- startował na Olimpiadzie w Moskwie.

Kiedy wziąłem tego konia, miał już dwadzieścia lat, dożył trzydziestki! Potem 
były Zagłoba i Burgund. Pierwszy startował m.in. w Mistrzostwach Europy w 
Niemczech, drugi zaczynał od wkkw. Burgund, chyba jako jedyny w historii 
rodzimego jeździectwa, trzykrotnie w tym samym roku, dowiózł swoich 
jeźdźców do złotego medalu w Mistrzostwach Polski. Jeden tytuł na otwar
tym parkurze zdobył mój starszy brat - Mietek, ja dwa: na powietrzu i w hali.

Mieczysław Zagor to znacząca postać w życiu Jacka. To on... za plecami ro
dziców uczył młodszego brata skakać. Mieszkali wtedy w Kwidzynie, gdzie 
ojciec (Józef) był dyrektorem tamtejszego Stada Ogierów. Mama (Helena) 
i tata oczywiście nie mieli nic przeciwko hipicznej przygodzie Jacka, sami 
nawet trenowali z nim ujeżdżenie, ale żeby tak od razu skakać. Absolutnie! 
Pokonywał więc chłopiec stacjonaty i oksery potajemnie, za to z powodze
niem. Mietek przygotowywał mu też konie, oddawał nawet swoje. Z czasem 
Jacek trafił pod skrzydła Marka Zalewskiego, dyrektora Centrum Wyszkole
nia Jeździeckiego Hipodrom - Wola w Poznaniu, który postawił sobie za cel 
stworzenie mocnej, z prawdziwego zdarzenia drużyny juniorów. Angaże tre
nerskie otrzymali Zbigniew Ciesielski i Hubert Szaszkiewicz.
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To była znakomita, wszechstronna szkoła. Dzięki częstym startom, także za
granicznym zobaczyliśmy, jak się walczy na największych parkurach, jak wy
gląda ten wielki sportowy świat. Mieliśmy do kogo równać. Ale trenerzy nie 
tylko uczyli nas techniki, pomagali niwelować błędy i stawiali coraz to wyższe 
wymagania. Dzięki Ciesielskiemu zrozumieliśmy np. jak ważna jest systema
tyczność. Bez niej nie może być mowy o jakichkolwiek sukcesach. Same chę
ci to mało. Tę zasadę przyswoiłem sobie na zawsze.

Jest punktualnie dziewiąta rano. Jacek Zagor, jak zwykle o tej samej porze, 
zaczyna trening z pierwszym ze swoich koni. Do obiadu dosiądzie jeszcze 
trzech, potem przerwa na posiłek i przejażdżki na kolejnych dwóch. Tak 
przejażdżki - to nie przejęzyczenie. W sezonie, gdy tydzień w tydzień odby
wają się zawody, konie podczas treningów prawie nie skaczą. Chodzi tylko 
o zapewnienie im regularnego ruchu i gimnastyki. A kiedy już znajdą się na 
starcie, po prostu chce im się skakać.
Jacek Zagor preferuje tradycyjne konkursy. Kiedyś jednak z czystej ciekawoś
ci zapytał Tomasza Kleina, usiłującego w Galkowie pobić konno rekord Pol
ski „wzwyż”, jak to jest tak wysoko w powietrzu?

Fajnie - odrzekł indagowany - z góry widać całą wieś!
Jacek pokonał swojego czasu w Poznaniu poprzeczkę zawieszoną na wysokoś
ci 195 centymetrów. Jak mówi - wystarczy, „wyżej” na tę chwilę mnie nie 
interesuje. Na razie pragnie startować i zdobywać laury w największych świa
towych zawodach. Skonkretyzowanych marzeń ma zresztą bez liku, także 
tych prywatnych, nie związanych ze sportem.

Jeśli je wypowiem, na pewno się nie spełnią. Proszę mi więc wybaczyć, prze
milczę... choć właściwie o jednym mogę powiedzieć: marzy mi się wolny 
dzień. Taki cały, calutki, caluteńki! Nakryłbym się kołdrą i nawet czubka nosa 
nie wystawił.

Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
2000 1 Elf
2001 I Elf
2002 II Luron
2005 I Luron
2006 III Kilian 38

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Elf sp 1992 gn- Fanimo kwpn Eglin sp/Genius han. SK Moszna

Luron kwpn 1993 kaszt. Guidam sf
Berania kwpn /
Nabuur kwpn Holandia

Kilian 38 kwpn 1992 kara Boreas kwpn Enossa kwpn/
Nabuur kwpn

Holandia



Wszechstronny Konkurs
Konia Wierzchowego





Krzysztof Aftyka

Medal na... 
do widzenia

Wygraną w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w wkkw (Biały Bór 1977) miał 
na wyciągnięcie ręki. Co prawda po ujeżdżeniu zajmował dopiero trzecie miejsce, 
ale że rywalom nienajlepiej poszło w krosie, szansa na pierwsze wydawała się jak najbardziej 

realna; wystarczyło już tylko zaliczyć ostatni okser. Kiedy dał koniowi sygnał do skoku, ten 
jednak błędnie odczytał... budowę przeszkody. Wierzchowiec był przekonany, żc w środku, 
pomiędzy drągami znajduje się coś na kształt twardego blatu, z czego można się dodatkowo 
wybić. Tymczasem na nieszczęście „wypełniacz” zrobiono z lnianych snopków. Koń 
z impetem wpadł w nie przednimi kopytami, zaczepił o drąg, który zadziałał niczym kata- 
pulta i wyrzucił zwierzę w powietrze. Lądując skręciło kark, zginęło w ułamku sekundy.



Nic mogłem uwierzyć... Pal licho medal; straciłem przyjaciela, jakiego nigdy 
wcześniej, ani nigdy później nie miałem. Oczywiście, bywały w moim życiu 
wierzchowce fajne, dobre, ambitne, piękne, ale Kult - tak się nazywał - był 
jeden jedyny, niepowtarzalny, niezastąpiony. Jeździłem na nim siedem lat, 
znał wkkw, jak własną kieszeń. Mówiło się o nim, że to stary wyjadacz, profe
sor - i chyba właśnie rutyna go zgubiła.

Polubili się z Kultem od pierwszego spotkania, chodził za swoim panem, jak 
pies, przybiegał na gwizd. Uczyli się siebie od siebie, ale też o siebie dbali.

Bo przyjaźń, czy to z człowiekiem, czy ze zwierzęciem trzeba pielęgnować! 
Mówię o tym moim zawodnikom, wychowankom, powtarzam im do znudze
nia, że koń to żywa istota, która czuje, myśli i pamięta! I choćby dlatego nale
ży mu się szacunek. A kiedy przyjdzie czas odwdzięczy się - na parkurzc, ujeż
dżalni, w terenie - poprawiając błąd jeźdźca, ratując przed zrzutką czy upad
kiem. To piekielnie mądre zwierzaki, śmiem twierdzić, że mądrzejsze od psów.

Pierwszym, z którym Aftyka zaprzyjaźnił się był... kucyk - model pozujący do 
zdjęć z dziećmi na ulicach Lublina. Konik parkował w stajence oddalonej 
zaledwie kilka kroków od domu, w którym ośmioletni wówczas chłopiec 
mieszkał. Odwiedzał go codziennie, czyścił, dosiadał na oklep, nawet powo
ził zaprzęgniętym do miniaturowej bryczki.

Wciąż z niego spadałem, robił, co clicial. A gdy na horyzoncie dojrzał innego 
konia, włączał dodatkowy bieg, zrzucając mnie na pierwszym zakręcie. Nie 
dawałem jednak za wygraną: poobijany, obolały wdrapywałem się ponownie 
na jego grzbiet, gdy... tylko dał się złapać.

Kucyk „rekwizyt” wprost opętał chłopca, dzieciak o niczym innym nie myślał 
i nie mówił. Z utęsknieniem czekał na dzwonek kończący lekcje, a wtedy, co 
sił gnał do stajni. Rodzice dziwili się, że choć Krzyś taki mały, ma już swoją 
wielką pasję. Gdy skończył dziesięć lat, zapisali go do Lubelskiego Klubu 
Jeździeckiego. Umiejętności nabywał szybciej, niż wynikałoby z praw logiki.

Tak bardzo chciałcm jeździć, że nic było dla mnie rzeczy niemożliwych, jak
bym sam czuł, co i w którym momencie muszę zrobić, by osiągnąć zamierzony 
efekt. O tym, że naprawdę szło mi dobrze, niech świadczy, że już po kilku 
miesiącach zacząłem startować w zawodach - byłem w swoim żywiole, bo 
sport, rywalizacja zawsze mnie pociągały. Niewiele jednak brakowało, by ta 
przygoda szybko się zakończyła. Otóż kiedy podczas pierwszych moich zawo
dów na widowni zasiadła mama i przyjrzała się moim zmaganiom na parkurze, 
tak się wystraszyła, że zakazała mi jeździectwa. Na szczęście do akcji wkroczył 
ojciec i tylko sobie znanymi sposobami przekonał ją, by zmieniła zdanie.

Chłopiec nadal więc trenował i to z coraz lepszym skutkiem. Któregoś dnia, 
a miał już wówczas kilkanaście lat, postanowił pochwalić się umiejętnościami 
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kuzynowi zatrudnionemu przy koniach w jeździeckim klubie wojskowym 
„Lotnik”* w Starej Miłosnej. Uprosił, by ten wyprowadził któregoś wierzchow
ca, a on zademonstruje, co potrafi. Popisującego się jeźdźca przepadkiem zo
baczył ówczesny szef „Lotnika” płk Mieczysław Roman. Chwilę postał, poob
serwował i donośnym głosem rzekł: „od jutra jesteś naszym juniorem!”
I tak nastolatek zaczął startować w barwach nowego klubu. Po latach przyzna 
jednak, że to wcale nie Stara Miłosna, a prywatny ośrodek „Largo”, który re
prezentował wiatach 2003-2004 dostarczył mu najwięcej sportowych emocji.

Rywalizowałem w tym czasie z najmocniejszymi zawodnikami na świecie 
- takie przeżycie, którego nie da się opisać słowami, ja przynajmniej nie po
trafię. Było to w każdym razie wyzwanie z najwyższej półki i niezwykłe do
świadczenie pozwalające wniknąć w ten jeździecki świat przez duże „J”. Ta 
atmosfera, kunszt, zawodowstwo...

Zdobywana latami praktyka i w klubach, i podczas zawodów, ułatwiają dziś 
Krzysztofowi Aftyce porozumiewanie się z adeptami sztuki jeździeckiej, ju
niorami, których od niedawna uczy i trenuje. Stopniowo wycofuje się już 
z wyczynowego uprawiania sportu, kropkę nad „i” postawi jednak dopiero, 
gdy zdobędzie jeszcze jeden, jak mówi ostatni, medal mistrzostw Polski. Do 
tej pory ma ich na koncie siedem: w ujeżdżeniu, wkkw i skokach. Ósmy-dla 
urozmaicenia - mógłby zdobyć w skiringu, konkurencji narciarsko-konncj, 
gdyby tylko PZJ takie mistrzostwa organizował. Aftyka miałby ogromne 
szanse! Związany z górami - w Nowym Targu kończył technikum weteryna
ryjne - narciarstwo ma niemal we krwi, a że konie też go fascynują - mariaż 
byłby to zapewne znakomity.
* Klub nosił nazwę „Lotnik” z czasem przemianowano go na CWKS Legia.

Medale w Mistrzostwach Polski w skokach Przez Przeszkody

rok
2003

miejsce
III

nazwa konia
Kilian 38

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok miejsce nazwa konia

1974 11 Odynit

1975 III Czad
Konie

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Czad XX 1965 C. gil. Jongleur Czata/Dar es Salam SK Kozienice

Kilian 38 kwpn 1992 kara Boreas kwpn
Enossa kwpn/
Nabuur kwpn Holandia

Odynit XX 1966 kaszt. Ceremoniał Owocnia/Dorpat SK Iwno
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Artur Bober

A „starzec” 
wstydu nie przyniósł

W tamtym czasie jeździ! już konno znakomicie, kiedy więc dowiedział się, że pro
ducenci filmu Potop (1974) w reżyserii Jerzego Hoffmana organizują obóz tre
ningowy dla kandydatów na kaskaderów, od razu się zgłosił. Był pewien, że podoła, 

zwłaszcza, że sztukę ewakuowania się z końskiego grzbietu - co podkreśla żartem - opa
nował perfekcyjnie już na pierwszej w życiu lekcji jeździectwa. Spad! wtedy aż. siedem 
razy! Ktoś inny po takim debiucie obraziłby się na konie dożywotnio, on tymczasem za
klął parę razy pod nosem i pomyślał: szkoda, żc nie wziąłem... spadochronu. Takim 
sprzętem - studiując na wydziale spadochronowym AWF - umiał się wtedy posługiwać 
lepiej niż wodzami.



Pierwszy skok pamięta po dziś dzień. Wzbił się w powietrze dwupłatowym 
kukuruźnikiem - małym radzieckim samolotem wojskowym i gdy rozanielo- 
ny podziwiał krajobrazy, pilot klepnął go w ramię, dając tym samym znak: już 
czas! Wtedy na moment się usztywnił, ale tylko na moment — zawsze prze
cież pociągało go wszystko, co podnosi poziom adrenaliny, co rodzi strach. 
Lubię się bać - to jego słowa. Zaraz więc poderwał się z miejsca, wyszedł na 
skrzydło - wtedy poczuł ten niesamowicie silny pęd powietrza - i... skoczył, 
jakby robił to od zawsze.
Później wyczyn powtarzał jeszcze czterdzieści osiem razy; aż i tylko tyle. Na
głe dolegliwości zdrowotne wymusiły zmianę kierunku studiów. Przeniósł się 
na wydział nauczycielski AWF, a dzięki temu... stanął oko w oko z końmi, bo 
program nauki przewidywał zaliczenie obowiązkowego obozu jeździeckiego. 
Próg stajni przekroczył dopiero w wieku dwudziestu lat i choć późno, od razu 
zrozumiał, że właśnie to jest TO! Co prawda samo spadanie, od którego 
przyszło mu rozpoczynać hipiczną edukację, niespecjalnie go bawiło, ale 
wsiadał i jechał dalej. Zaparł się, że wysiedzi w siodle, że pokaże jeszcze, na 
co go stać. I rzeczywiście z lekcji na lekcję pokazywał coraz więcej, lądując na 
ziemi coraz rzadziej.
Wtedy oczywiście nie miał jeszcze pojęcia, jak konie potrafią być trudne. 
Przekonał się rok później, gdy w Akademickim Klubie Jeździeckim we Wro
cławiu, w którym bywał niemal codziennie, poznał Wojtka, syna Zbigniewa 
Dąbrowskiego, dyrektora Stada Ogierów w Książu. To za sprawą obu tych 
panów odwiedził słynne Stado, a jak już raz się tam pokazał...
Każdej soboty i niedzieli wspólnie z miejscowymi masztalerzami dosiadał 
niesfornych ogierów. Celowo wybierał te szybkie, krnąbrne, najmniej przewi
dywalne i nieskore do uległości. Miał satysfakcję, kiedy udawało mu się na 
młodym koniu wysiedzieć całą jazdę.

To wciąż była jednak zabawa - mówi Artur Bober. Wtedy chyba nawet jeszcze nie 
myślałenr o uprawianiu jeździectwa w kategoriach stricte sportowych. Owszem 
startowałem w barwach AKJ w konkursach skoków, ale wyłącznie dla amatorów.

Zawodowcem stał się dopiero po studiach.
Panie Bober, ma pan wolną rękę, ale za trzy lata chcę pana widzieć w kadrze 
wkkw - zwrócił się do niego, świeżo przyjętego pracownika Józef Hładiak, 
dyrektor przedsiębiorstwa hodowlanego w Wojanowie.
Wolna ręka to wolna. Artur Bober kupił na to konto kilka folblutów, anglo
arabów i zaczął intensywnie trenować. Pierwszy duży sukces odnotował 
w Poznaniu w 1977 r., gdy wygrał zawody klasy „P”, dzięki czemu został 
w ogóle dostrzeżony w światku wkkw. Startował wtedy na Horwacie po Arie
cie hodowli Stadniny Koni w Pępowie.
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Przedziwny koń. Mogłem na niego liczyć w krosie i w konkursach ujeżdżenia. 
Na parkurach zrzucał drąg za drągiem, zbierał pro kilkanaście punktów kar
nych. Tylko raz w Mistrzostwach Polski w wkkw w Starej Miłosnej w 1979 r. 
nie zaliczył żadnej zrzutki. Koledzy żartowali, że to ja skakałem, a on mnie 
dosiadał. Wszystko jedno, kto kogo, najważniejsze, że wygrywając parkur 
i ujeżdżenie zdobyliśmy brązowy medal.

Wyjątkowo skoczny był za to Czubczyk, folblut wycofany z wyścigów, bardzo 
nerwowy i trudny w prowadzeniu. Artur Bober zakwalifikował się z nim na 
Mistrzostwa Świata w Luhmühlen w 1982 roku.

Kros przejechaliśmy z jednym błędem, parkur bez punktów karnych, za to na 
czworoboku wykręcił mi taki numer, którego nigdy nie zapronmę. Kiedy na 
trybunach zobaczył pięć tysięcy ludzi zamiast dwudziestu osób, do czego 
przyzwyczaili go polscy kibice, wspiął się i próbował uciec do stajni. Jasnym 
stało się, że o dobrym występie nic będzie mowy.

Za Mistrzostwa Świata zrehabilitował się na Mistrzostwach Polski w Jaro- 

szówce, radząc sobie z czworobokiem nadzwyczaj dobrze, oczywiście jak na 
niego. A źe kros i parkur pokonał bezbłędnie wskoczyli z Boberem na pudło.

Skończyło się srebrnie, ale złość mnie bierze, gdy p>omyślę, że różnica między 
mną a złotym Bogusławem Jareckim wyniosła zaledwie 0,1 punktu. Byłem lepszy 
w krosie i na parkurze, przegrałem właśnie przez noty uzyskane na czworoboku.

Czubczyk wyraźnie nie pałał miłością do ujeżdżenia. W skokach tymczasem 
sprawdził się nawet w Mistrzostwach Polski Seniorów. Co prawda w Mosznej 
uplasowali się z Boberem dopiero na 14 miejscu, ale w duecie z koniem 
wkkw, który nic specjalizował się w skokach, to bardzo dobry wynik. Wspól
nie też pokonali w Gnieźnie wysokość dwustu centymetrów podczas bicia 
rekordu Polski - było prawie, jak w niebie i choć bez spadochronu, tym ra
zem z miękkim lądowaniem.
1’wardc, a raczej trudne lądowanie miewał Artur Bober kilkakrotnie, zawsze 
wtedy, gdy zmieniał pracę.

Chyba po prostu nie lubię zmian, zawsze towarzyszy mi trema przed nowym.
A jak już ją pokonam, to zostaję na długo. Po dziesięć lat spędzałem w Woja- 
nowie, Ochabach i Strzegomiu. Wszystkie te miejsca były dla mnie bardzo 
ważne, do każdego się przywiązywałem, w każdym wiele nauczyłem. Do jed
nego z nich, do Strzegomia, mam jednak stosunek szczególny. Zaprojektowa
łem tam pierwszy kros, na którym dwukrotnie odbywały się zawody ogólno
polskie. Mam więc satysfakcję, że wrzuciłem kamyk pod znane dziś w świccie 
mie|sce rozgrywania dużych międzynarodowych imprez wkkw.

Tremę, ale tylko na dzień dobry, miał też Artur Bober, gdy jako trener obejmo
wał kadry juniorów, seniorów i olimpijczyków. Najgorzej czuł się, kiedy jego
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podopiecznymi zostawali koledzy, nierzadko, jak choćby Piotr Piasecki, z więk
szym dorobkiem niż on sam mógł się pochwalić. Sposoby jednak docierania do 
zawodników, umiejętne i kulturalne prowadzenie rozmów, szacunek, jaki 
w ogóle ma do ludzi, pozwoliły mu dogadywać się z pozycji szefa i kumpla. 
Dziś Artur Bober jest rolnikiem, zarazem hodowcą koni wyścigowych. Ale 
nic w Polsce... w Czechach.

Bo w Polsce nie docenia się tego sportu - mówi. Najlepszym przykładem upa
dający Służewiec. W Czechach na osiem milionów mieszkańców jest piętnaś
cie torów i około stu dwudziestu trenerów. U nas na czterdzieści milionów 
ludzi - półtora toru i trzydziestu trenerów. Odpowiedź jest więc trywialna. 
Nic ograniczam się jednak do kontaktów zawodowych tylko z Czechami. Na
wiązałem też współpracę z hodowcami z Irlandii. W tym kraju rocznie przy
chodzi na świat dwanaście tysięcy koni pełnej krwi i wszystkie znajdują kup
ców, w Polsce rodzi się czterysta - pięćset i trudno znaleźć nabywcę. Słucham 
więc, podpatruję i uczę. A fakty mówią same za siebie. Szkoda, że nasze ko
lejne rządy są na nie głuche, ślepe i nie chcą zarabiać na tym, co innym daje 
fortunę... Nic to nic-dlatego mnie tu nie ma. A moje konie wyścigowe sprzc- 
daję w Słowacji, na Węgrzech, w Czechach...

Artur Bober ma znakomitą orientację w funkcjonowaniu przemysłu konnego 
i sportu, choćby z racji prowadzenia rodzinnej firmy promującej i wspoma
gającej jeździectwo. Jeździectwo - co zawsze podkreśla - w którym może 
odnaleźć się każdy, komu nic brakuje odrobiny odwagi, determinacji i woli. 
A wiek?

Wszystko zależy, na jaki poziom sztuki hipicznej zamierzamy się wdrapywać. 
Rekreacyjnie można zacząć zawsze, sportowo...? Trener Andrzej Orłoś udowod
nił, że biorąc w obroty kogoś takiego jak ja - dwudziestoparoletniego „sporto
wego starca”, można go z powodzeniem wprowadzić do kadry narodowej.

1 wprowadził... a „starzec” wstydu nic przyniósł!

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok
1979
1984
1986

miejsce
III
II
III

nazwa konia
Chorwat

Bemol
Czubczyk

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
Bemol XX 1974 sk. gn. Mehari Bretania/Dorpat SK Strzegom

Czubczyk XX 1975 g"- Erotyk Czecznra/Deer Leap SK Kozienice

Chorwat xo wlkp. 1971 gn- Ariet xo in
Charcna x wlkp./ 
Bcrcngar x wlkp. SK Pępowo
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Romana Bodnar

A w pucharze 
trzyma ogórki

Uprawiała pływanie, jeździectwo i żeglarstwo. Dwa ostatnie sporty za sprawą... prze
czytanych lektur. Ostatni raz na koniu siedziała w Tunezji cztery lata temu. Na base
nie była wczoraj. Pływa dwa razy w tygodniu po tysiąc - tysiąc pięćset metrów; na dłuższe 

dystanse - jak mówi - brakuje już sjl. Największą jej pasją jest... nauka. Gromadzi setki 
specjalistycznych tomów, ale narzeka, żc osiągają niebotyczne ceny. Kiedy Romana Bodnar 
(wcześniej Babirecka) z domu Orłowska przyszła na świat w 1954 r., nikt nie przewidywał, 
żc pogoń za wiedzą stanic się sensem jej życia. Niewykluczone, żc stało się tak w cfckcic... 
zazdrości o kilkunastoletnią żydowską dziewczynkę.



Wrzesień, może październik, roku 1939. Było już dobrze po godzinie policyj
nej, gdy Stanisławowi Orłowskiemu zabrakło papierosów. Jak w najzwyklej
szy czas pokoju ubrał się i wyszedł na poznańskie wyludnione miasto. Kiedy 
niemiecki patrol usiłował go wylegitymować, rzucił się do ucieczki. Ścigany 
dotarł do domu, wszedł tzw. wejściem dla służby, wybiegł głównym. Nie 
przewidział, że gdy Niemcy nie zastaną go w mieszkaniu... aresztują jego 
żonę Leokadię. Ledwie się o tym dowiedział już był na posterunku, nie zdo
łał jednak pomóc ani sobie, ani jej. Oboje wywieziono na roboty do Rzeszy. 
Tymczasem w Poznaniu, pod opieką dziadków, została ich pięcioletnia có
reczka, Romka. Nadzieja, że ją jeszcze kiedyś zobaczą pojawiła się dopiero 
po przeszło roku, gdy niemieccy pracodawcy zwolnili Orłowskich, jako nie 
nadających się do prac fizycznych. Władze zakazały im jednak powrotu do 
rodzinnego Poznania - osiedli w Mielcu. O tym, by któreś z nich otrzymało 
przepustkę i pojechało po córkę nie było mowy. Niemcy zezwolili jedynie 
ojcu towarzyszyć Romce od przesiadki w Warszawie. Dziadkowie odprowa
dzili więc dziewczynkę na pociąg, na wszelki wypadek wyposażyli w tekturo
wą tabliczkę z danymi personalnymi i... pomachali na do widzenia.
Kiedy na stołecznym peronie do niespełna siedmioletniej dziewczynki pod
szedł brodaty i wąsaty mężczyzna nie zorientowała się, że to jej tata. Kom
pletnie zmieniony wygląd miał go na tyle postarzyć, by uniknął ewentualnie 
kolejnej wywózki na roboty.
W nowym, mieleckim domu czekała na Romkę mama oraz... dwunastolet
nia Iren Geminder, niemiecka Żydówka, której udało się zbiec z transportu 
śmierci. Państwo Leokadia i Stanisław przygarnęli ją, zaopiekowali się i ukry
wali do końca wojny. Na szczęście wyglądem nie budziła niczyich podejrzeń, 
była blondynką. Ludzie mówili nawet, że jak dwie krople wody podobna do 
mamy; Romka za to do taty.
Początkowo córka nie była zachwycona obecnością obcej lokatorki, pragnęła 
mieć rodziców tylko dla siebie, ci tymczasem, co zrozumiałe, okazywali Irce 
nadzwyczaj wiele ciepła i zainteresowania. Ojciec godzinami uczył ją pol
skiego, matematyki, historii... Romkę zżerała zazdrość, że tata spędza 
z dziewczynką tyle czasu, a do tego robi z nią takie mądre rzeczy - postano
wiła więc, że i ona z owych nauk będzie korzystać. Siadała z Irką przy jednym 
stole i zamieniała się w słuch. Wiedzę magazynowała w ilościach nieprawdo
podobnych, choć z racji znacznej różnicy wieku nie wszystko było dla niej 
zrozumiałe. Wyjaśnień szukała więc w książkach, wertowała tom za tomem, 
czytała nawet to, czego nie powinna...
Zdobyte wiadomości pozwoliły jej po wojnie zdać do siódmej - ostatniej 
klasy ówczesnej szkoły podstawowej, choć wedle daty urodzenia powinna
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uczęszczać najwyżej do piątej. Za to za żadne skarby, mimo bogatej wiedzy, 
nie chciano przyjąć jej do gimnazjum; uważano, że jest za mała, że nie za
aklimatyzuje się wśród dzieci kilka lat starszych. Dzięki Bogu zlitowały się 
Urszulanki - pod ich kuratelą Romka wytrwała do matury.
Rodzice nie mieli najmniejszych wątpliwości, że z nauką jej po drodze. Nie 
przypuszczali jednak, że z czasem... ukończy cztery fakultety: geografię, geo
logię, wydział nauk o ziemi i zootechnikę; że będzie czterokrotną PANIĄ 
MAGISTER! Byli dumni, że interesuje się tym i owym, ale zarazem potrafi 
być zwyczajnym dzieckiem. Kochała zwierzęta, miała koguta, którego pro
wadzała na smyczy, setera Rabusia, co wszystko pożerał ze stołu, kosa, które
go mama wyrzuciła z domu, bo załatwiał się na talerze w czasie obiadu...

Długo nic mogłam jej tego wybaczyć!
Lubiła też bawić się jak jej koleżanki w chowanego i lalkami... Chętnie prze
bywała z ojcem nad rzeką lub jeziorem. On łapał ryby, ona cieszyła się, gdy 
haczyk ze spławikiem lądował w zaroślach, bo mogła wtedy skakać „wędce na 
ratunek”. Nieraz płynęła spory kawałek, co sprawiało jej nie byle jaką frajdę. 
Dużo czasu spędzała również na samotnych kąpielach w Wisłoce. Wycho
dziła z domu, nie mówiąc dokąd, i pluskała się do woli. Prawda wyszła na jaw 
z chwilą, gdy oburzony proboszcz powiadomił rodziców, że Romka sieje 
zgorszenie, maszerując nad rzekę w samych majtkach.
Reprymenda mamy i taty na niewiele się zdała, bo dziewczynka i tak nie 
zamierzała rezygnować z pływania. Woda stawała się zresztą powodem coraz 
liczniejszych zatargów rodzinnych, także po wojnie... Oto bowiem po lektu
rze książki Kolebka na głębinie amerykańskiej pisarki Joan Lowell, o ojcu, 
który zabrał w rejs swoją córkę do Ameryki, Romka postanowiła zostać mary
narzem, zapisała się nawet do klubu żeglarskiego i zaczęła startować w zawo
dach klasy finn, zdobywając laur za laurem, m.in. wicemistrzostwo kraju. Na 
studiowanie w szkole morskiej rodzice jednak absolutnie się nie zgadzali...

... i niestety tu mieli przewagę, bo nie byłam jeszcze pełnoletnia; powiedzie
li, że zgody nie podpiszą. Na złość więc zapisałam się do szkółki jeździeckiej.

Do koni ciągnęło ją od dziecięcych przejażdżek na oklep, ale tak naprawdę 
pragnienie galopu zrodziły amerykańskie westerny, których naczytała się set
ki. Nieraz nawet sobie wyobrażała, jak fajnie być kowbojem. Przekraczając 
bramę poznańskiej „Woli”, mogła to wreszcie sprawdzić...

Może nie do końca jak być kowbojem, ale jeźdźcem klasycznym. Amazońskie 
szlify zaczęłam zdobywać pod kierunkiem najprawdziwszego dońskiego koza
ka - Jarosława Suchorskiego. Nie tylko znakomicie jeździł i uczył, ale zarażał 
miłością do koni... nawet tych niesfornych. Na początek dał mi Naszą. Taka 
to była cholera, że ledwie jej człowiek dosiadł, a już lądował na ziemi. Zapar-
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łam się jednak i kiedy Suchorski zobaczył, że daję radę, pozwolił mi jeździć 
na swoim Brave Indian. To był koń! Trudny, to prawda, ale że ja baba, to go 
do siebie przekonałam!

Jeździecką przygodę sportową Romana Orłowska rozpoczęła od skoków. 
W licznych konkursach rangi ogólnopolskiej, w tym mistrzostw Polski, zaj
mowała czołowe lokaty.

Pamiętam, jak na któryś zawodach, chyba o mistrzostwo Wielkopolski, rywa
lizowałam o pierwsze miejsce z moim ówczesnym mężem, Marianem Babi- 
reckim. I wygrałam udowadniając, że nawet Babirecki mi nie straszny! - śmie
je się Romana Bodnar. - Oj fajnie się z nim jeździło nie tylko na parkurach. 
Kiedyś w terenie ugryzł w szyję konia, który nie chciał z nim wejść do rzeki. 
Wierzchowiec zdębiał z wrażenia, nie wiedział, co się dzieje, zrobił wielkie 
oczy, po czym jak potulny baranek zanurzył się w wodzie...

Jeździeckie losy rzuciły Romanę Orłowską do Wrocławia. Poszła tam za Jaro
sławem Suchorskim uznając, że treningi bez kozaka tracą sens. I miała nosa! 
Ten w 1956 r. dokonał rzeczy niemożliwej: na listę uczestników pierwszych 
po wojnie zawodów wkkw, które odbywały się na Partynicach, wpisał jej na
zwisko, choć kobiety nie miały prawa rywalizować w tej konkurencji. Organi
zatorzy albo o tym nie wiedzieli, albo zapomnieli, albo machnęli ręką na ja
kąś tam amazonkę, co to myśli z facetami się mierzyć.

Ale była sensacja, gdy wygrałam!!! Pisano o tym nie tylko w naszej prasie, 
także w londyńskiej.

Miała nawet wycinki, ale gdzieś podziała. Nigdy nie przywiązywała wagi do 
takich rzeczy, podobnie zresztą jak do zdobywanych dyplomów, medali, na
gród. Na przykład puchary traktuje niczym przedmioty codziennego użytku: 
w tym wysokim trzyma ogórki, w tamtym niższym ołówki...
Ale choć uprawianie sportu traktowała zawsze jak dobrą zabawę, nie znaczy, 
że nie przeżywała swoich startów, nie chciała zajmować dobrych lokat, że 
było jej obojętne, jak zawody się potoczą. Do dziś przeżywa swoją największą 
jeździecką wpadkę:

W sopockim konkursie skoków pomyliłam parkur i odpadłam. Tak mnie wte
dy koledzy wygwizdali, jakbym nie wiadomo, co zrobiła, miałam nawet wyle
cieć z klubu. W sumie rozeszło się po kościach, ale żal pozostał, tym większy, 
że specjalnie przecież nie nawaliłam.

Gwizdy asystowały Orłowskiej też przy okazji innych zawodów, ale tym ra
zem nie były skierowane przeciw niej. Gdy na którejś przeszkodzie zgubiła 
toczek, kibice ujrzeli jej kompletnie łysą głowę ze świeżymi pooperacyjnymi 
ranami. Nie mogli pojąć, jak można dopuścić do startu amazonkę w podob
nym stanie.
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Prawda też jest taka, że specjalnie się lekarzy nic słuchałam; po wypadku ka
zali mi nawet skończyć z jeździectwem, ale skąd mogli wiedzieć, że trafili na 
babę, co o swoim losie lubi decydować sama. Mówiąc jednak serio, odniosłam 
rzeczywiście poważną kontuzję. Jechałam na młodym koniu wzdłuż toru ko
lejowego opodal „Woli”. Nagle lokomotywa wydała przerażający gwizd 
i wierzchowiec poniósł z zawrotną szybkością, wpadając z impetem na żela
zną bramę. On głową wylądował w miękkiej siatce, ja na rozecie twardej jak 
kamień. Przytomność odzyskałam dopiero na chwilę przed operacją, gdy go
lono mi głowę, używając przy tym tak tępej żyletki, że oprzytomniałby każdy.

Amazonka dość szybko doszła do zdrowia i bez ograniczeń oddawała się 
sportowym zajęciom. Poza pływaniem i jeździectwem - także trenowaniem 
koni (przez lata prowadziła stajnię wyścigową na Służewcu) uwielbiała 
i uwielbia górskie wędrówki. Wkrótce znów wybiera się z mężem w Tatry 
podziwiać widoki i... po raz kolejny się sprawdzić.

Bo sport już taki jest, że wymaga od nas permanentnych weryfikacji samego 
siebie. Pewnie dlatego tak mnie rajcuje. Do jego uprawiania zachęcam zresztą 
wszystkich, bo wszystkim robi dobrze, nawet... molom książkowym. O właśnie, 
gdzie ja posiałam ten mój nowy podręcznik geologii...

Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

rok
1957

miejsce
II

nazwa konia
Bagalpur

Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
1959 II Dugan

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok
1956

miejsce
I

nazwa konia
Brave Indian

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Bagalpur xo 1949 sk. gn. Rybak xo Zagadka/NN
Majątek

Bodzechów
Brave Indian XX 1948 gn- Indian Love Tamiza III/Łeb w Łeb PZCH Koni

Dugan XX 1950 kaszt. Skarb Bystra II/Mah Jong SK Moszna
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Bogusław Jarecki

A mistrzostw świata żal

Tego nagrania video nawet znajomi nie chcą oglądać, a cóż dopiero rodzina. Czasem więc 
sam po nie sięga, by uwierzyć, że cud na Mistrzostwach Europy wkkw w Achselschwang 
zdarzył się naprawdę: wyjść cało z takiego wy padku wydaje się niemożliwe. Koń przygniótł go 

całym ciężarem, nieprzytomnego odwieziono go do szpitala. Po kilku godzinach wrócił zdro
wy. jak ryba. Koledzy aż nic chcieli wierzyć, dotykiem weryfikowali stan jego kości.

Udało się, naprawdę udało - wspomina Bogusław' Jarecki - a żc było groźnie... no było. Taki 
to sport, jak zresztą każdy ekstremalny, wkkw jest pośród dyscyplin jeździeckich najbardziej 
urazowy, tu spada się nadzwyczaj często i niestety zazwyczaj boleśnie odczuwa tego skutki. 
Mimo wszystko gorąco zachęcam do trenowania choćby małego wkkw początkujących skocz



ków i ujcżdżeniowców. Konkurencja jest tak wszechstronna, że wyniesione z 
niej doświadczenia zawsze z czasem owocują na parkurach i czworobokach.

Sam Jarecki, zwany przez kolegów „Dziadkiem” (niestety nie chce zdradzić 
dlaczego) zaczął uprawiać tę dyscyplinę przypadkiem. W 1983 r. startował 
jeszcze na Mistrzostwach Polski w skokach, zajmując czwarte miejsce. Ty
dzień później był już srebrnym medalistą pierwszych w swoim życiu zawo
dów wkkw w Jaroszówce. Niespodziewany sukces sprawił, że nowa dla niego 
konkurencja nie tylko przypadła mu do gustu, ale dotychczas uprawianą po
zostawiła w cieniu. Co z tego, że wziął się do niej późno, skoro laurów mu nie 
brakowało. Późno zresztą w ogóle związał się z końmi - miał już piętnaście 
lat, gdy zaczął odwiedzać klub jeździecki przy Akademii Rolniczej 
w Szczecinie. Poszedł tam raz, drugi; pokazywał się coraz częściej. Czyścił 
konie, czyścił boksy, sprzątał w stajni, pomagając Czesławowi korkowi, masz
talerzowi. Ten, w ramach rewanżu, zaproponował Bogusiowi jazdy..., mordu
jąc chłopaka kilka miesięcy woltyżerką.

Dziś rzadko się zdarza - mówi Jarecki - żeby instruktorzy uczyli na koniu 
różnych ćwiczeń gimnastycznych. Wielki to błąd, bo właśnie taki trening naj
lepiej wyrabia poczucie równowagi i koordynację ruchową. Potem, w siodle, 
jest o niebo łatwiej i bezpieczniej.

Jareckiemu było nawet za łatwo. Tak dobrze radził sobie z jazdą rekreacyjną, 
źc zwrócili na to uwagę trenerzy, Zbigniew' i Marek Roszczynialscy. Szybko 
udało im się namówić chłopaka do podniesienia poprzeczki i rozpoczęcia re
gularnych treningów skokowych. Stosunkowo szybko też skonstatowali, że 
w szczecińskim AKJ utalentowany jeździec nie ma przyszłości. Zachęcony 
zmienił barwy klubowe na Dragon - Nowielice. To tam zaprzyjaźnił się ze 
znakomitą, wszechstronną Harmonią dosiadaną wcześniej przez Jacka Bobi- 
ka. Jarecki miał nawet szansę zdobyć na niej srebrny medal w Mistrzostwach 
Europy w Szwajcarii, niestety wywrotka i to na własne życzenie przekreśliła 
medalowe szanse.

Zemściło się zbyt małe doświadczenie. Niewysoką przeszkodę, za którą był 
spory' dół, chciałem pokonać, jak na parkurze, zamiast wjechać na szczyt 
i dopiero wtedy zeskoczyć. Klacz nic dała rady utrzymać równowagi i polegliś
my. Z Nicwiażą już takich błędów nic popełniałem, to klacz, na której zdoby
łem w Seulu najlepsze z Polaków dwunaste miejsce, a drużynowo czwarte. 
Dobrze jeździło mi się też na Bujwidzie, ale to już w LKS Hubertus w Białym 
Borze. Zdobyłem na nim z rzędu trzy złote medale Mistrzostw Polski i kilka 
w innych imprezach. Rewelacyjny koń, może nie na miarę olimpiad, ale na 
pewno poważnych i nie tylko krajowych zawodów:

W Stadzie Ogierów Biały Bór jest Jarecki po dziś dzień - piastuje stanowisko



kierownika zakładu treningowego. Przez jego ręce przechodzi nawet sto pięć
dziesiąt młodych koni rocznie, wybrać z tego te najlepsze to sztuka poparta 
ogromną wiedzą.
Może kiedyś hodowlą zajmie się też jego syn Jakub. Na razie stawia pierwsze 
sportowe kroki w siodle. Trenowany przez Kamila Rajncrta jest na najlepszej 
drodze do sukcesów. Może przyjdzie mu wystartować w mistrzostwach świa
ta, co ojcu akurat nie wyszło i nie może tego odżałować.
Bogusław Jarecki uczestniczył w mistrzostwach Europy i trzech olimpiadach 
- w Atlancie jako jedyny z polskich wukakawistów dotarł do mety, a tej katc- 
gori zawodów nie zaliczył. Teraz kolej na Jakuba...

Igrzyska Olimpijskie

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok miejsce nazwa konia
1983 11 Harmonia
1984 I Niewiaża
1985 I Koper
1990 III Finezja
1991 I Fant
1993 I Fant
1996 I Bujwid
1997 I Bujwid
1998 I Bujwid
1999 II Bujwid
2000 I Bujwid

Igrzyska 
Olimpijskie rok dyscyplina miejsce nazwa konia

Seul 1988 wkkw 12 - indywidualnie
4 - zespołowo Niewiaża

Barcelona 1992 wkkw 62 - indywidualnie
9 - zespołowo Fant

Atlanta 1996 wkkw 16-zespołowo Polisa

Pochodzenie Kom

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Bujwid wlkp. 1990 kaszt.
,, „ Bierawa wlkp./Krezus wlkp. .

Argus II wlkp. SK Pępowo

Fant wlkp. 1983 kaszt. Polonez xx Fasana wlkp./Neryt xx SK Nowielice
Finezja xo 1982 siwa Polonez xx Fantazja m/Neryt xx SK Nowielice

Harmonia uszl. X 1971 gn-
n , Harfa uszl. x/roloncz xx „Varrugg gdbr. SK Nowielice

Koper wlkp. 1974 gn- Polonez xx Krucica śl. /Poldek śl. SK Nowielice
Niewiaża XX 1976 gn- Kadyks Niedzica/Mehari SK Golejewko

Polisa (ex Walk
About Creek II) - 1986 gn- - Wielka Brytania



Eugeniusz Szczepan Koczorski

Na oklep...
To dopiero był komfort!

Startującym w Mistrzostwach Polski w 1993 r. towarzyszyły chyba większe emocje niż 
zazwyczaj. Oto bowiem po raz pierwszy w historii konkursu skoków przez przeszkody, 
zwycięzca otrzymywał w nagrodę nie tylko medal i zaszczytny tytuł, ale także samochód 

osobowy.
Po pierwszym przejeździć wiele wskazywało, że wyjedzic nim Eugeniusz Koczorski. Prze
wagę nad następnym zawodnikiem miał tak dużą, żc w ostatniej próbie mógł sobie pozwo
lić nawet na trzy zrzutki. Przed samym finałem organizatorzy ogłosili jednak niespodzie
waną przerwę... dla spóźniającej się ekipy telewizyjnej. Antrakt wydłużał się, zapadał 
zmrok, zawodnicy i konie coraz bardziej się denerwowali. Wreszcie, kiedy TV dotarła na 



zawody, okazało się, że musi włączyć specjalne, silne reflektory, by cokolwiek 
zarejestrować - ówczesnym kamerom daleko było do współczesnych. Oliwy 
do ognia dolali fotoreporterzy strzelający fleszami. Konie reagowały fatalnie. 
Niedowidzący, osiemnastoletni siwy Festyn Koczorskiego tak się wystraszył, 
że para w ogóle nie ukończyła konkursu.

Szkoda, wielka szkoda, zwłaszcza że wygrywaliśmy wspólnie wiele zawodów. 
Tym razem złoto też było w kieszeni, nie wyszło. I żeby, choć z naszej winy, 
żebym mógł mieć pretensję do konia, albo do siebie. Rok wcześniej np. we 
Wrocławiu, również na Mistrzostwach Polski, odniosłem porażkę, ale przy
najmniej na własne życzenie: spadlem metr przed celownikiem... z pierwsze
go na czwarte miejsce. Pech! Żadnego jednak startu nie wspominam z takim 
żalem, jak Mistrzostw Europy wkkw w Burghley, w Wielkiej Brytanii w 1989 r. 
Wylałem ósme poty, by się do nich zakwalifikować, po drodze zdobyłem złoto 
na Mistrzostwach Polski, trenowałem dzień w dzień, czasem ponad siły. 
A kiedy już. znalazłem się na trasie krosu, mój koń okulał; w ułamku sekundy 
odfrunęły marzenia o dobrym miejscu.

Koczorski tak się wtedy zirytował, że... po jedenastu latach uprawiania wkkw 
postanowił rozstać się z tą dyscypliną i przerzucić na skoki, notabene konku
rencję, od której zaczynał uprawiać sport jeździecki. Decyzję podjął może 
i nawet z ciężkim sercem, ale z drugiej strony cieszył się na samą myśl, że 
znowu przyjdzie mu pokonywać przeszkody na miarę jego ambicji, a nie ta
kie „ledwo” wystające z ziemi: sto - sto dwadzieścia centymetrów. I pokazał, 
na co go stać: mur dwieście pięć centymetrów, dwieście osiem w konkursie 
na wysokość!!!
Skoki zainteresowały Eugeniusza Koczorskiego już w dzieciństwie. Miał ja
kieś czternaście lat, gdy zupełnym przypadkiem trafił na relację telewizyjną 
z konkursu, w którym startował Jan Kowalczyk. Od tej pory mistrz stał się 
jego idolem, ale chłopak nie zamierzał żyć wyłącznie fascynacją. Ledwie te
lewizyjny program się skończył, on już dosiadł gospodarskiej klaczy swojej 
babci Pelagii i pokonywał własnoręcznie zbudowaną stacjonatę z... drabiny. 
O dziwo, choć były to debiutanckie skoki, nawet nie spadał. Czyżby owoco
wało „doświadczenie”? - Chłopak jeździł na babcinym koniu od siódmego, 
może ósmego roku życia. Nikt go nie uczył, a radził sobie znakomicie. Pierw
szą prawdziwą lekcję odbył dopiero jako szesnastolatek. W jego rodzinnym 
Książu Wielkopolskim otwarto wówczas (1971) klub jeździecki. Co prawda, 
przez moment chłopak zastanawiał się, czy w ogóle do niego wstąpić, bo 
w tym samym czasie ogłoszono zapisy do tworzonej w miasteczku sekcji ko
larskiej. Wybrał jednak konie, a dwa miesiące później święcił pierwszy suk
ces: zwycięstwo w regionalnych zawodach w skokach klasy „L”. Dyscyplina 



pochłonęła go bez reszty, choć początkowo bardzo mu przeszkadzało dosia
danie... osiodłanych wierzchowców. Wcześniej jeździł wyłącznie na oklep 
i jak mówi: „to był komfort!” Na szczęście szybko przyzwyczaił się i zapo
mniał o owej niewygodzie. W siodle startował z powodzeniem i to w coraz 
poważniejszych zawodach m.in. w Mistrzostwach Polski Juniorów.
W tym czasie uczył się w technikum rolniczym. Po maturze stanął przed 
dylematem: iść na studia, czy związać swoją przyszłość z końmi? Związał 
z końmi, zahaczając się w sekcji wkkw na Legii w Starej Miłosnej. W sumie 
spędził w tym klubie przeszło ćwierć wieku, dwadzieścia siedem lat repre
zentując legijne barwy w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski, 
w Pucharach Narodów. Dziś jest zawodnikiem prywatnego SKJ Poczernili 
Anny i Marka Gawryszewskich.
Szkoli też młodych jeźdźców. Uczy ich techniki, prawidłowego dosiadu, 
przestrzega przed zbytnią pewnością siebie w kontaktach nawet z doskonale 
znanymi sobie końmi. To tylko zwierzęta - podkreśla.

Zwierzęta, którym trzeba poświęcać wiele uwagi, zaskarbić sobie ich serca. 
Powtarzam do znudzenia: jeśli nie kochasz, nie lubisz, nie szanujesz, traktu
jesz konia, jak samochód, który po dotarciu na miejsce wstawiasz do garażu, 
to nie masz czego w stajni szukać. Zajmij się czymś innym.

Koczorski daje przykład - i to nie tylko młodym, starym też (!) - jak człowiek 
winien obchodzić się z koniem. W SKJ Poczernin jest z nim dwudziesto- 
ośmioletni Skarbiec. Zdobyli razem złoty medal na Mistrzostwach Polski, 
a sam wierzchowiec pod innymi jeźdźcami jeszcze cztery złote, dwa srebrne 
i brązowy.

To wybitny koń, wprost uwielbiał skakać; gdy tylko zobaczył przeszkodę, nie 
można go już było powstrzymać. Lotem pokonywał nawet cavaletti... w stę
pie. Niestety, miał stosunkowo słabe nogi, zwłaszcza mierząc się z wysokimi 
przeszkodami. Musiałem go bardzo oszczędzać, ale jak już wystartował, nie 
było dla niego przeciwnika. Teraz zwierzak jest pod moją pieczą na zasłużo
nej emeryturze. Uw'ażam, że zapewnienie koniowi dożywocia to obowiązek 
każdego klubu. Np. w Legii bardzo tego pilnowano. Wierzchowce, które 
z racji wieku albo kontuzji musiały być wyłączone ze sportu, trafiały zawrze 
w dobre ręce. Tak było z końmi Kowalczyka, moimi i wielu innych. Gajal, na 
którym startowałem w wkkw, też miał zapewnioną zieloną trawkę i to w Starej 
Miłosnej. Chętnie go wspominam, odnosiliśmy spore sukcesy: srebro i brąz 
w Mistrzostwach Polski, jedenaste miejsce w Mistrzostwach Europy, złoto na 
zawodach w Belgii. Gajal nic miał, co prawda wybitnego ruchu, traciliśmy 
więc punkty w ujeżdżeniu, za to nadrabialiśmy galopem w terenie i skocznoś- 
cią na parkurach. Dobre słowo należy się też Idrysowi, na którym wygrałem 
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zawody w Niemczech oraz zdobyłem kwalifikację na Igrzyska w Seulu (1988)
- podczas samej Olimpiady także na nim jechałem i drużynowo zajęliśmy 
czwarte miejsce.

Dziś Eugeniusz Koczorski dosiada w SKJ Poczernili - Odinę. Razem trenują 
i startują. Zdążyli już dobrze się poznać, klacz nie kryje swoich humorów, 
czasem nawet się obraża i to bez powodu... jak to kobieta. Ale kiedv swojego 
pana ma na grzbiecie, doskonale wie, że to on w tym tandemie rządzi.
I oto chodzi! - podsumowuje Eugeniusz Koczorski.

Medal w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok
1995

miejsce
I

nazwa konia
Skarbiec

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok miejsce nazwa konia
1987 III Cajal
1988 II Gajal
1989 I Idrys

Igrzyska Olimpijskie w Seulu

rok dyscyplina miejsce nazwa konia

1988 wkkw 33 — indywidualnie
A ____ l___ Idrys4 - zespołowo

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Gajal trk./wscbpr. 1974 kaszt. Perkoz xx Gahima p.t/w/
Hiram p.t/w SK Plękity

Idrys uszl. X 1979 kaszt. Patryk xx Ircha uszl./NN CWKS Legia
Skarbiec XX 1980 kaszt. Parysów Skarbola/Jongleur SK Kozienice

196



i

Marcin Konarski

Super Strzegom

Nie tylko technika decyduje o tym, jak kto sobie radzi w siodle - mówi Marcin Konarski.
- Najważniejsze „-poczuć” wierzchowca własnym ciałem - to jest właśnie jeździectwo 

przez duże „J”. Dopóty, dopóki nie osiągniemy takiego zespolenia, możemy co najwyżej mó
wić o wożeniu się na końskim grzbiecie. A mało prawdopodobne byśmy doszli do perfekcji, 
nie będąc przekonanymi do tego, co robimy. Dlatego tak ważne, by jeździec dosiadał koni 
z własnej, nieprzymuszonej woli, a nic za sprawą ambicji osób trzecich. Jakże często rodzice 
zapisują syna czy córkę do szkółki, bo to jest dobrze widziane. Oczekują sukcesów, nie pytając 
o zdanie głównych zainteresowanych.

O laurach marzy każdy rodzic...



Ja również. Ale mojego syna - Michała, do niczego nie zmuszam. Wiele bym 
dał, ażeby zdobył złoto olimpijskie w wkkw. Jeśli jednak zdobędzie mistrzo
stwo świata w skokach, nawet narciarskich, też dobrze. Mało tego, jak zrobi 
karierę pozasportową również będę dumny Trzeba robić to, do czego czuje 
się powołanie, choć... Ja na przykład - w tym miejscu pewnie zaskoczę czytel
nika - nie przypominam sobie wyraźnego momentu, w którym konie by mnie 
porwały i zafascynowały. One w moim życiu są od zawsze - od urodzenia 
mieszkam przecież przy Stadninie w Strzegomiu, pracowali tu moi rodzice. 
Związanie przyszłości z końmi wydawało mi się więc najzupełniej naturalne, 
nie myślałem nawet, że mógłbym robić cokolwiek innego.

Marcin Konarski zaczął jeździć w wieku pięciu lat - jak jego syn. Ojciec żar
tuje, że Michał ma bardziej komfortową sytuację, bo nie musi od razu wdra
pywać się na wielkie wierzchowce, dosiada kucyków, których dawniej 
w Strzegomiu nie trzymano. Ciekawe, czy chłopiec równie szybko jak tata 
zacznie uprawiać jeździectwo sportowe. Marcin Konarski nim się obejrzał, 
już był zawodnikiem.
Do dziś wspomina swój pierwszy medal Mistrzostw Polski wkkw Juniorów. 
Zdobył go na Huraganie, na którym odnosił zresztą wiele sukcesów m.in. 
jako dziewiętnastolatek ukończył trzygwiazdkowe zawody w Holandii, poko
nując cross bez punktów karnych. Na tym samym koniu miał też wystarto
wać w Atlancie, niestety wierzchowiec zerwał ścięgno i ze wspólnego startu 
nic nie wyszło. Kilka lat później, kiedy Konarski przygotowywał się do kolej
nych Igrzysk Olimpijskich, ale na innym koniu, Hiltonie, historia się powtó
rzyła, ale odwróciły role: tym razem kontuzja zawodnika wyeliminowała tę 
parę z walki o laury.

Wypadek zdarzył się na poprzedzających igrzyska zawodach wkkw w Rumu
nii. Kwalifikację do Aten miałem na wyciągnięcie ręki. Wydawało się, że nic 
mi jej nie odbierze. A jednak, niegroźnie wyglądający upadek na czwartej 
przeszkodzie okazał się tragiczny. Dwa złamane kręgi piersiowe na zawsze 
wykluczyły mnie z czynnego uprawiania sportu. Z taką porażką najtrudniej 
się pogodzić. Wcześniej, jak mi coś nie wyszło, mówiłem, że odbiję sobie na
stępnym razem... Pogodziłem się, że następnego nie będzie.

Dziś Marcin Konarski pomaga żonie Katarzynie w przygotowywaniu ju
niorów, razem prowadzą stadninę, jest delegatem technicznym wkkw, bu
duje tory crossowe. Wyjątkową radość i satysfakcję sprawia mu organizo
wanie Zawodów Pucharu Świata wkkw w Strzegomiu. Dyrektoruje im od 
pięciu lat.

Kiedy miały odbyć się pierwszezawody, nie przypuszczałem, że z czasem zaj
mą tak mocną pozycję w rankingu najważniejszych tego typu imprez na świe- 



cie. Jedyne to zresztą w Polsce zawody jeździeckie, które ściągają mistrzów 
olimpijskich, mistrzów świata, Europy. Na skoki czy ujeżdżenie do innych 
ośrodków w kraju zgłaszają się reprezentanci, jak dobrze pójdzie, piątej ligi, 
do Strzegomia - tej super!

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok miejsce nazwa konia
1999 III Dzikus
2000 II Dzikus
2001 1 Jaspis
2003 II Hilton

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
Dzikus XX 1991 siwa Baby Bid Dziewula/Masis SK Strzegom
Hilton XX 1994 gn- Neman Halka/Orlov SK Strzegom
Jaspis XX 1987 gn- Kasjan Jaka Taka/Bchistoun SK Strzegom



n Lipczyński

miewa chwile
zwątpienia

Są tam koniki dla każdego jeźdźca, tylko pan Jan nie uczy jeździć od podstaw. Trzeba 
umieć galopować” - to fragment jednej z wypowiedzi zamieszczonej na „Koniko
wym forum” w intcrnecic. Charakterystyka jakże trafiona. Jan Lipczyński rzeczywiście nic 

zajmuje się początkującymi jeźdźcami. Amatorów odsyła do klasycznych szkółek, bo - jak 
mówi - demoralizują mu konie, oduczają wszystkiego, nad czym on miesiącami, nierzadko 
latami, pracuje.
Postawił więc na szkolenie średnio zaawansowanych, ambitnych jeźdźców, którym marzy 
się, jeśli nawet nie kariera sportowa, to przynajmniej nabycie umiejętności z wyższej półki. 
Służą tym naukom letnie obozy jeździeckie oraz turnusy w trakcie ferii wiosennych i zimo-



wych, które organizuje w prowadzonym wraz z żoną Ośrodku Jeździeckim 
w Annopolu.
W usytuowanej opodal Rawicza miejscowości Barbara i Jan Lipczyńscy są... 
jedynymi mieszkańcami i wcale nie dlatego, że inni się wyprowadzili. Od za
wsze - a dokładnie od chwili powstania folwarku w 1848 r. - stały tam tylko 
jeden dom i dwie stajnie. Przez dziesięciolecia zlokalizowana była w nich filia 
Stadniny Koni Golejewko. Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych anno
polskie zabudowania wystawiono na przetarg, Lipczyńscy go wygrali i - jak 
żartują - stali się posiadaczami całej wsi. A jak już nabyli takie królestwo to 
rządzą nim do woli... uchwalając nawet nazwy ulic. I tak mają swoje: ulicę 
Bastiona, plac Elcktrona, skwer Raptusa. Za owymi nazwami, czego można 
się domyślić, kryją się imiona najważniejszych koni Lipczyńskiego.
Zaczęło się od Raptusa, na którym brylował jako junior. Na Mistrzostwach 
Krajów Demokracji Ludowej w Skokach Przez Przeszkody dwa razy zajmo
wał pierwsze miejsce. Miał też duże szanse na dobrą lokatę w Mistrzostwach 
Europy Juniorów, niestety Raptus rozchorował się w podróży i o występie nie 
mogło być mowy.

Szkoda, że zabrakło mnie wtedy na parkurze, bo jeszcze bardziej bym się 
cieszył z drużynowego srebra, które zdobyli koledzy...

Po Raptusie nastał czas Bastiona. To na nim zdobywał pierwsze medale, 
wkkw jako junior, a później senior. Na nim też wystartował na Olimpiadzie 
w Moskwie Jacek Wierzchowiecki.

Nie miałem jeszcze żadnych szans, by pojechać na Igrzyska, Jacek z kolei nie 
miał na czym - użyczyłem mu więc Bastiona na jeden sezon. To był naprawdę 
dobry koń, choć rzeczywiście do mojego następnego, Elektrona, brakowało 
mu sporo. Taki Elektron, jeśli w ogóle, to trafia się raz w życiu. Oddawał 
jeźdźcowi wszystkie siły. Musiałem go wstrzymywać, bo sam parłby naprzód, 
dopóki nie padłby ze zmęczenia. A zacząłem na nim trenować za sprawą 
przypadku. Z wrocławskiego toru wróciły konie po treningu wyścigowym. 
Miałem sobie któregoś wybrać, rozejrzałem się i intuicyjnie wskazałem na 
Elektrona kompletnie nie wiedząc, jaka w nim drzemie siła. Wziąłem go 
w ciemno, ale z każdym dniem przekonywałem się, że podjąłem jedną z naj
lepszych życiowych decyzji.

Intuicja nie wzięła się znikąd. Jan Lipczyński obcuje z końmi od najmłod
szych lat.

Urodziłem się niemalże w stadninie, mój ojciec Andrzej Lipczyński, lekarz 
weterynarii, pracował wówczas w Golejewku. Konie były jednymi z pierw
szych istot, które widziałem na własne oczy. Może dlatego nigdy nie przyszło 
mi do głowy, że mógłbym w życiu robić coś innego, niż się nimi zajmować.
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W Golejewku mały Jaś zawierał z końmi tylko przyjaźnie, jeździć właściwie 
nie jeździł, bo nie było tam szkółki. Prawdziwe treningi rozpoczął jako jede
nastolatek pod okiem Henryka Helaka w Iwnie, dokąd przeprowadził się ro
dzicami. Rok później startował już w lokalnych zawodach w skokach. Wcią
gał się w sport nadzwyczaj mocno, chciał naśladować mistrzów miary Jana 
Kowalczyka, osiągać identyczne sukcesy. I nagle, w wieku szesnastu lat poja
wiły się chwile zwątpienia, czy aby to wszystko ma sens, czy jest w stanie 
kiedykolwiek dorównać najlepszym, a może powinien dać sobie spokój i za
jąć się czymś innym.

Takie trudne momenty miałem kilka razy. Nie było ku temu konkretnych po
wodów, ot tak, jakaś obniżka wiary we własne siły. Od czasu do czasu przecho
dzą takie wszyscy, tylko nie wszyscy się do tego przyznają, nie wszystkim też 
udaje się wrócić na prostą.

Wracał i wygrywał, a przynajmniej plasował się w czołówce w kraju i poza 
granicami. Brązowy medal drużynowo w Mistrzostwach Europy 1981 w Hor- 
sens w Danii, zwycięstwa w zawodach CCI Belgii, Holandii i Niemczech to 
tylko niektóre laury. W 1985 r. po mistrzostwach Europy zaplanował osta
teczne rozstanie z wyczynowym jeździectwem.
Słowa dotrzymał, wycofał się, ale kiedy wkrótce potem objął posadę kierowni
ka stadniny koni półkrwi w Golejewku, a zarazem szefa tamtejszej sekcji spor
towej, zaczęło go ciągnąć do rywalizowania z innymi. Chęci obrócił 
w czyny i w 1991 r. ponownie wystartował. W inauguracyjnym sezonie po 
przerwie uplasował się na pierwszym miejscu w krajowym rankingu wkkw. 
Ten drugi akt sportowej kariery trwał trzy lata. Po nim zaczął trenować jeźdź
ców, tzw. kadry „B”. Odniósł dwa spektakularne sukcesy na mistrzostwach 
Europy. Jego zawodnicy wygrali indywidualnie i zespołowo Mistrzostwa Euro
py wkkw Rolników w 1994 r., a w 1995 zdobyli drużynowo medal brązowy.
Prowadzenie treningów z zawodowcami to zupełnie inne wyzwanie niż szko
lenie w annopolskim ośrodku. Bez względu jednak na to, komu Jan Lipczyń- 
ski udziela rad, powtarza niczym mantrę, że podstawą sukcesów w każdej 
konkurencji jeździeckiej jest ujeżdżenie. Koniom zaś trzeba okazywać cier
pliwość, a zarazem być wobec nich konsekwentnym w postępowaniu, bo 
brak zdecydowania wykorzystują przeciw jeźdźcowi.



Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok miejsce nazwa konia
1980 I Elektron
1982 11 Elektron
1983 I Elektron

Medal w Mistrzostwach Europy w WKKW

Mistrzostwa
Europy
Horsens

rok

1981

dyscyplina

wkkw

miejsce

3 - zespołowo

nazwa konia

Elektron

Pochodzenie Koma

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Elektron wlkp. 1972 kaszt. Ohar XX Epika wlkp./ 
Lech II wlkp. SK Iwno



Zbigniew Madejczyk

adieul

Kolejne zgrupowanie jeździeckie dobiega końca. Na rampie PKP w Kwidzynie zawod
nicy dzielą się ostatnimi wrażeniami, za chwilę wraz ze swoimi końmi ruszą pocią
giem w stronę macierzystych stajni. Na drzwiach jednego z wagonów Wojciech Mickunas 

spisuje jeszcze skomponowaną na poczekaniu fraszkę:
W tym wagonie jadą kunie,
Jest tam Husia - talent wielki!
Oglądanie... za okazaniem butelki!
Ten wierszyk zadedykował przyjacielowi, Zbigniewowi Madejczykowi, który... miał szczęś
cie albo nieszczęście (?) dosiadać owej Husi. Szczęście, bo klacz rewelacyjnie radziła sobie 



w krosie; nieszczęście, bo w ujeżdżeniu nigdy nie można było być jej pew
nym. Wchodziła na czworobok i niezależnie od stopnia przygotowania, zda
rzało się, że stawała w bezruchu, za co oczywiście zawodnik płacił eliminacją. 
Autor wierszyka, świadek wielu podobnych zachowań tej przesympatycznej 
klaczy, komentował je zawsze tymi samymi słowy: Husia się zapowietrzyła. 
Mickunas próbował w ten sposób pocieszać Madejczyka. Obaj zresztą nieraz 
podtrzymywali się na duchu, znają się przecież od wieków. Startowali razem 
w wielu zawodach, jednemu i drugiemu udało się na przykład, jako jedynym 
z polskiej ekipy, ukończyć kros na Mistrzostwach Europy w 1968 roku.

Wojtek był 21, ja 22. i złość mnie bierze, bo miałem szansę zająć znacznie 
lepsze miejsce. Może nawet zmieściłbym się w piętnastce. Niestety, źle naje
chałem na przeszkodę, popełniłem ewidentny błąd i spadłem, inkasując 
sześćdziesiąt punktów karnych. Do dziś nie mogę sobie tego darować, choć 
„rozstania” zawodnika z koniem, zwłaszcza w dyscyplinie wkkw nie są niczym 
nadzwyczajnym. Czasem nawet śmiesznym... Pamiętam, jak na Mistrzo
stwach Polski w Sierakowie Wojtek zleciał z Giecza na przeszkodzie w jezio
rze. Koń zamiast zawrócić w stronę brzegu, skierował się na środek akwenu. 
Mickunas ruszył za nim kraulem z piosenką na ustach: Nie płacz, kiedy od
płynę...

Od tamtej pory, ilekroć panowie się spotkają, Madcjczyk nuci Mickunasowi 
ten słynny przebój na powitanie. Ciekawe, jaką pieśnią mógłby się zrewanżo
wać Mickunas? Może... czy pamiętasz ten dzień w Łobzie? Madejczyk do 
dziś bowiem wspomina swój pierwszy znaczący sukces właśnie z Łobza 
w roku 1965, z Mistrzostw Polski wkkw. Startował wtedy w dużych zawodach 
dopiero czwarty raz w życiu, a sięgnął po złoto. Cieszył się jak dziecko, 
a z nim reprezentowane przez niego Bogusławice.
Z tamtejszym Stadem Ogierów związany byl już wówczas przeszło dziesięć 
lat, zatrudnił się w nim po ukończeniu siedemnastego roku życia. Co praw
da plany miał inne, ale... Marzył o robocie na warszawskich wyścigach, na
pisał nawet podanie z prośbą o przyjęcie do pracy i otrzymał pozytywną 
odpowiedź. Wystarczyło wsiąść do pociągu i wysiąść w stolicy. Kiedy jednak 
szczęśliwy powiedział o wszystkim mamie, ta nadzwyczaj się zmartwiła. 
Zdawała sobie bowiem sprawę, że bez syna nic da rady obrobić ziemi. Oj
ciec rodziny od dawna nie żył i cały ciężar prowadzenia gospodarki spoczy
wał na Zbyszku. Uprosiła go więc, by jeśli już tak bardzo chce do tych koni 
to przynajmniej, żeby na miejscu, do Bogusławie. Z rodzinnego Polichna to 
zaledwie kilka kilometrów; końmi się więc nacieszy i w polu pomoże. Naza
jutrz zastukał do drzwi gabinetu dyrektora SO w Bogusławicach, Andrzeja 
Osadzińskiego:



Co chciałeś? - zapytał dyrektor
- Pojeździć na koniach i popracować - odrzekł niepewnym głosem.
- A bardzo chcesz?
- Bardzo!
- To zgłoś się pojutrze rano...”
I zgłosił się. Był 2 listopada 1955 r. Został skierowany do wychowalni źreba
ków, opiekował się sześćdziesięcioma odsadkami.

Ale mnie ta robota nudziła, jak tylko miałem przerwę, biegłem na parkur, by 
popatrzeć na trenujących Zbyszka i Wieśka Dziadczyków, Tolka Nowaka oraz 
Wacława Gajdę, mojego późniejszego trenera. Kiedyś poprosiłem ich, by dali 
mi się przejechać. Dali...

Pierwszy raz w życiu dosiadł wtedy osiodłanego konia, do tej pory radził so
bie i to z powodzeniem, ale wyłącznie na oklep. Chwilę więc trwało nim 
dopasował się do - jak wspomina - niewygodnego i śliskiego siedziska, po 
czym ruszył przed siebie ostrym galopem. Przypadkiem spostrzegł go Alek
sander Chajęcki, zastępca dyrektora, i przywołał do siebie:

Skąd masz konia? - zapytał.
- Pożyczyli mi - ze strachem w głosie wyznał Madejczyk.
- Pojutrze przechodzisz do sportu!”
Dla Madejczyka był to chyba najszczęśliwszy dzień w życiu. Tak zaczęła się 
jego kariera zawodnicza. Początkowo trenował wyłącznie skoki, bo sekcji 
wkkw jeszcze w Bogusławicach nie było. Kiedy tylko powstała w 1964 r. na
tychmiast spróbował sił w zupełnie nowej dla siebie dyscyplinie. A że potra
fił się z końmi dogadywać m.in. z Winicjuszem, Demonem, Skierkiem, to 
i o sukcesy było mu nietrudno.

Spokojem i systematyczną pracą można dogadać się z każdym koniem, ale 
trzeba być cierpliwym. Droga na skróty do niczego nie prowadzi.

Madejczyk widać nie omijał kolejnych kroków, i zapewne dlatego na brak 
osiągnięć nigdy nie narzekał. Największy sukces to bez wątpienia kwalifika
cja na Igrzyska w Meksyku 1968 r. By jednak pojechać na Olimpiadę, naj
pierw musiałby okrągły rok spędzić na zgrupowaniu z dala od domu. To 
jak my tu sobie z twoimi siostrami poradzimy? - spytała zapłakana matka.
- Poradzicie, poradzicie - odrzekł - bo nigdzie nie pojadę!” Na taki gest nie 
każdego stać nawet wobec najbliższych. Nie pojechał i w dalszym ciągu robił 
swoje - przy koniach. Robi zresztą po dziś dzień, choć od 1995 r. - po czter
dziestu (!) latach pracy w Bogusławicach - jest już na emeryturze. 
W dalszym ciągu jednak zajmuje się jeździectwem, uczy początkujących w 
Stajni „Lemnos” w pobliskim Głuchowie. Szczególną uwagę zwraca swoim 
uczniom na bezpieczeństwo. Jak mało kto wie, czym może skończyć się nie



rozważne, lekkomyślne zachowanie. Miał zaledwie trzy lata, gdy znalazł się 
na podwórku sam na sam z gospodarskim koniem rodziców. Baśka piła wodę, 
gdy on nieświadom zagrożenia stanął z tyłu i patykiem drażnił jej tylne nogi. 
Strzeliła ciężkim kopytem, trafiając z ogromną siłą w dziecięcą główkę. 
Chłopiec stracił przytomność, wiele tygodni spędził w szpitalu.
Mało panu było, nie zniechęcił się pan do koni?

Straciłem przytomność, nic nie pamiętam, całą tę historie znam tylko z opo
wiadań rodziców. Widać musicli mi ją łagodnie relacjonować, bo nie wywoła
ła we mnie lęku. Nauczyła za to rozsądku.

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok miejsce nazwa konia
1965 I Demon Schagya
1966 III Winicjusz
1967 II Demon Schagya
1970 I Bursz

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Bursz xo m 1963 sk. gn. Kanton xo
Burgundia xo/
Marten xxoo SK Pruchna

Demon Schagya xo m 1958 siwa Romeo IV xo Dżungaria xo/ 
Schagya Jantar xo SK Walewicc

Winicjusz x wlkp. 1959 kaszt. Celsius x trk.
Bitinia x wlkp./ 

Dreibund x wschpr.
SK Liski



Marek Małecki

Ucieczka do wolności
Przed trzydziestoma laty zamieszkał w Niemczech, w Hanowerze, jeszcze do niedawna 

prowadzi! tam swoja stajnię. Dziś trenuje konie i ludzi w różnych ośrodkach. Coraz 
częściej odwiedza Polskę. Nawet trzyma tu dwa wierzchowce. Na jednym startuje meda

listka wkkw Daria Kobiernik, drugiego sam dosiada dla przyjemności w podwrocławskim 
klubie „Absolut”. Uwielbia na nim wypady w teren. Myliłby się jednak ten, kto sądzi, że 
owe przejażdżki mają charakter li tylko rekreacyjny.

Rekreacyjnego w ogóle nie mają, bo nie potrafię wsiąść na konia, ot tak sobie i pojechać w dal, 
myśląc o niebieskich migdałach - mówi Marek Małecki. - Mój kontakt z wierzchowcem za
wsze jest w jakimś sensie pracą. Nic umiem inaczej. Od dziecka, od dziesiątego roku życia, 



uczono mnie profesjonalnego dosiadu, jeśli więc koń robi coś nie tak, nie 
mogę tego lekceważyć, natychmiast go koryguję. Ale... że uczono mnie też, iż 
zwierzę to rozumne, myślące i wrażliwe, w żadnym razie nie traktuję go jak 
narzędzie i stanowczo odradzam taki sposób innym. Relacje: człowiek - koń 
muszą opierać się na porozumieniu, wzajemnym zaufaniu. Bez tego nic ma 
mowy o współpracy, a bez współpracy nie ma wyników. Jeździec i wierzcho
wiec powinni stanowić swoisty monolit: tak samo widzieć, tak samo czuć, tak 
samo w danym momencie reagować. To jest dopiero gwarancja powodzenia.

Małecki nie teoretyzuje, przemawia przez niego wieloletnie doświadcze
nie, sam przecież osiągał sukcesy: zdobywał medale w wkkw m.in. w Mi
strzostwach Polski, kwalifikował się na zawody międzynarodowe, a przede 
wszystkim na dwie olimpiady. Niestety uczestniczył tylko w jednej, mona
chijskiej. Do Montrealu już nic pojechał i to wcale nie z powodu kontuzji, 
czy choroby...

Do Igrzysk - wspomina - nic dopuszczono naszych koni, nic mieliśmy więc 
na czym startować. Wc krwi zwierząt wykryto piroplazmozę. Co prawda, 
identyczne wyniki odnotowywano na kartach zdrowia większości koni z Euro
py, ale że my akurat jako pierwsi wysłaliśmy próbki krwi do laboratorium, 
dostaliśmy po nosie. Innym ekipom Starego Kontynentu darowano zdrowot
ne defekty wierzchowców. Nie pomogły odwołania, nikt nie chciał z nami 
rozmawiać.

Eliminacja z najważniejszej dla każdego zawodnika imprezy sportowej pozo
stawiła żal i rozgoryczenie. Cztery lata ciężkich przygotowań, ciągłego spraw
dzania się, startów pod presją... I wszystko na nic. Boli po dziś dzień, choć to 
już przeszło trzydzieści lat. Lat spędzonych w innym świecie...

Kompletnie innym, przede wszystkim wolnym. Zawsze marzyłem o wolności, 
jak o największym dobru, z którego człowiek ma pełne prawo korzystać. Nie
stety, upłynęło sporo czasu nim mogłem tego posmakować. Najpierw sześć lat 
okupacji, potem przeszło trzydzieści PRl,-u, wreszcie - i to zresztą dzięki spor
towi, zawartym znajomościom - opuściłem Polskę. Dziś jestem z nią nie tylko 
myślami. Przebywam tu już chyba częściej niż w Niemczech. Kto by przypusz
czał, że moja droga do wolności zatoczy takie koło, że nie tylko będę mógł, ale 
przede wszystkim chciał wracać do ojczyzny. Do wolncj(l) Ojczyzny.



Medal w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

Igrzyska Olimpijskie w Monachium

rok miejsce nazwa konia
1976 III Olsztyn

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok miejsce nazwa konia
1966 II Desant
1974 I Siros

dyscyplina

wkkw

miejsce
31 - indywidualnie

10 - zespołowo

nazwa konia

Signor

rok

1972

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data nr. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
Desant XX 1958 c. gn. Sygnet Daffetta/Oduagis SK Moszna

Olsztyn x wlkp. 1967 kaszt. Szczecin xx Ostróda x wlkp./ 
Efekt han. SK Moszna

Signor xo 1963 gn- Dorpat xx Singaria xo/Bijou xo SK Moszna
Siros xo m 1966 siwa Caruso xx Singaria xo m/ Bijou xo SK Moszna
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Wojciech Mickunas

Konie ludziom
nie zapominają

Tamtego dnia żonę zostawił u teściów w Gorzowie, a sam wsiadł w samochód i poje
chał przed siebie. Tak bez celu, odprężyć się, nacieszyć oko wiejskimi pejzażami.

W pewnym momencie skręcił w boczną drogę. Dlaczego akurat w tę - nic potrafi wytłu
maczyć. Coś go tam widać ciągnęło. Może dwustuletni dąb?
Kiedy ujrzał stare rozłożyste drzewo, nic miał najmniejszych wątpliwości, że wreszcie zna
lazł najbardziej wymarzone z w\marzonych miejsc na Ziemi. Nie wystraszyły go ani rozpa
dająca się chałupina, ani zabudowania gospodarcze przypominające jedną wielką ruinę. 
Oby tylko to wszystko było na sprzedaż - westchnął - bo do tej pory, co się przymierzył do 
jakiejś inwestycji, odchodził z kwitkiem. Tym razem los mu sprzyjał. Załatwił formalności, 



a rodzinie zakomunikował, że ściągnie ją dopiero, gdy stworzy tam ludzkie 
warunki. Na razie nie umywały się nawet do tych, jakie miał na Legii w Starej 
Miłosnej, gdzie dawno temu mieszkał z żoną i dwiema córkami. Wojsko nie 
zdążyło wtedy przygotować mu obiecanego lokum na czas, zakwaterowało 
Mickunasów w ruderze urągającej jakimkolwiek warunkom sanitarnym. My
szy biegały po podłogach, ścianach i sufitach, nie robiąc sobie absolutnie nic 
z towarzystwa ludzi. Każdego wieczoru gospodarz unicestwiał przynajmniej 
dwudziestkę gryzoni.

To był koszmar - wspomina. Im dłużej tkwiłem w tym legijnym mieszkaniu, 
tym bardziej żałowałem, że dałem się skusić na etat trenera wkkw i przepro
wadzkę z Racotu. Pod Gorzowem też niby daleko było do luksusu, ale 
to w końcu moja własność. Sam sobie rzepkę skrobałem - komentuje 
z uśmiechem.

Na dzień dobry, już jako prawowity właściciel ziemski, zjechał do studni wy
ładowanej po brzegi śmieciami. Własnymi rękoma dokopywał się czystej 
wody. Z czasem ruszył z budową domu i stajni dla koni - swoich oraz pensjo
natowych®. Roboty pochłaniały wszystkie pieniądze, brakowało nawet na 
paliwo. Wystawił więc na sprzedaż jedną z ulubionych gitar. Dziś cieszy się, 
że nie znalazł nabywcy. Ale wtedy... O samej wodzie, nawet z własnej studni, 
nie dawał rady wyżyć. Zaczął więc kuć konie. Nauczył się tej profesji dla 
siebie, bo najbliższy kowal mieszkał w Łobzie oddalonym o 140 kilometrów. 
Przez jakiś czas nawet po niego jeździł: przywoził i odwoził; pokonując drogę 
czterokrotnie przemierzał jednak 560 kilometrów! Słona cena za końskie 
buty... Teraz sam zaczął podróżować po okolicy, kuć wierzchowce także 
w ośrodku na Woli w Poznaniu. Tym samym, w którym razem z rodzicami 
spędził dziesięć lat.
Jego ojciec, Jan Mickunas, przedwojenny zawodowy oficer artylerii konnej, 
instruktor sportu konnego - tak to się w II RP nazywało - został ściągnięty 
do Poznania na miejsce mjr. Wiktora Olędzkiego, który akurat przenosił się 
do Warszawskiej Legii. Minęło zresztą dobrych kilka powojennych lat nim 
przedstawiciele rodzimego sportu jeździeckiego dotarli do Mickunasa - Se
niora. Ten nie przypuszczając, że ktoś kiedyś zaproponuje mu jeszcze pracę 
związaną z jeździectwem zdążył zahaczyć się w szkole w charakterze nauczy
ciela. A tu - pod koniec lat pięćdziesiątych - niespodzianka: PZJ zaoferował 
panu Janowi stanowisko sędziego. Przyjął, pewnie, że przyjął!

Miałem 12 lat, gdy ojciec zabrał mnie na zawody i po raz pierwszy zobaczy
łem jeźdźców w akcji oraz prawdziwe wierzchowe konie. Dotąd znałem je i to 
na pamięćf!) z trzech przechowywanych w domu albumów oraz różnorod
nych rodzinnych opowieści.
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Jedna utkwiła mu szczególnie: rok 1914, wybucha pierwsza wojna. Rosjanie 
konfiskują konie na potrzeby armii. Pradziadek zapiera się, że za żadne skar
by nie odda im urodziwego ogiera. Buduje boks... do złudzenia przypomina
jący drewutnię. Nikt obcy nie podejrzewa, jaką tajemnice kryją ściany pełne 
opałowego drewna. Prawdę zna siedmioletni Jaś, ojciec Wojciecha. Tylko on 
z racji swoich niewielkich gabarytów, może dostać się do konia przez zama
skowany w suficie właz. Tą drogą donosi wierzchowcowi owies i wodę...
Nic dziwnego, że słuchając arcyciekawych opowieści, mały Wojtek zaczął 
wielbić konie nim je naprawdę poznał.

W Sompolnie, w którym przyszedłem na świat, stykałem się wyłącznie z gru
basami zaprzęgniętymi do wozów. Pół dnia potrafiłem spędzać na przygod
nych furach. Z czasem zaprzyjaźniłem się z woźnicą, który... kochał bary. Po 
wyjściu z kolejnego oddawał mi lejce, bo sam nie był w stanie powozić. Jakaż 
to była dla mnie frajda. Doszedłem do niezłej wprawy, choć miałem zaledwie 
sześć lat. Wciąż jednak marzyłem o dosiadaniu koni pod siodłem.

W rodzinnym miasteczku nie było żadnych możliwości uprawiania jeździec
twa. Okazja nadarzyła się dopiero, gdy ojciec Wojciecha został szefem pierw
szego w Polsce zakładu koni eksportowych w stadninie Chyszów koło Tarno
wa. Hodowano tam węgierskie gidrany m.in. dla armii indyjskiej i szwajcar
skiej kawalerii.

Całymi dniami wierciłem ojcu dziurę w brzuchu, by mnie wreszcie wsadził na 
konia. Miałem wrażenie, że jak wsiądę, to pojadę, bo tyle przecież już o jeź
dziectwie wiem. Brzmi może nieskromnie, ale tak było. Debiutancką lekcję 
pamiętam nadzwyczaj dokładnie. Wybraliśmy się w dwa konie na spacer; mo
jego wierzchowca ojciec trzymał na uwiązie. Najpierw stęp, po kilkunastu mi
nutach kłus. Troszkę mną potelepało, ale szybko załapałem w czym rzecz. Na
zajutrz kolejny spacer tyle, że bez uwiązu. Kilka dni później już galopowałem. 
Pokonywanie kolejnych stopni trudności przychodziło mi z łatwością. Jasne, że 
popełniałem błędy, wtedy ojciec na mnie krzyczał, czasem... krzyczeliśmy obaj. 
Uczenie własnego dziecka to ciężki chleb. Coś o tym wiem i jako dziecko, i jako 
ojciec dwóch córek. Tata stawiał poprzeczkę bardzo wysoko. Odczuwałem to 
szczególnie w Poznaniu, gdzie rozpoczynałem karierę zawodniczą. Długo nie 
mogłem pojąć, czemu katuje mnie, przydzielając także te najbardziej zwario
wane konie. Innych wsadzał na spokojne, normalne. To prawda, że sam pasjo
nował się trudnymi okazami, przed wojną był nawet ekspertem od wierzchow
ców, z którymi nikt sobie nie radził, ale po co mnie w to wciągał?

Z wiekiem Wojciech Mickunas zrozumiał ojcowskie intencje. Praktyczna 
i teoretyczna wiedza z zakresu szajbniętych koni, jak sam je tytułował, wielo
krotnie mu się przydawała...



Marsel był moim pierwszym własnym wierzchowcem. Folblut, 172 cm. Po 
wyjściu ze stajni stawał dęba, przewracał się na plecy lub robił piruet na tyl
nych nogach i galopem gnał do boksu. Nikt nad nim nie panował, postano

wiono więc sprzedać go do rzeźni. Nie dałem, odkupiłem z wiarą, że uda mi 
się z nim zaprzyjaźnić. Zacząłem od... zbadania jego przeszłości. To bvła furt

ka do zrozumienia, czemu tak się zachowuje. 1 co się okazało: jako roczniak 
trafił na Służewiec, łaskawie pokonywał galopem jedno okrążenie toru, a gdy 

dżokej chciał więcej, rozstawał się z siodłem. Ponoć tylko cudem udawało się 
go wprowadzić do maszyny startowej, ale kiedy ta się otwierała, on jeden się 
wycofywał i wydostawał na zewnątrz. Nieprzeciętny koń, wybitnie inteligent

ny, nic pozwalał sobie skakać po głowie. Ale właśnie tę cechę trzeba było 
spostrzec, a nie przełamywać oporów siłą i karą. Sztuką jest dogadać się z ta
kim egzemplarzem. Zmusił mnie do rozmaitych przemyśleń i poszukiwań 

z zakresu psychologii zwierząt, ale też i ludzi. Stopniowo dochodziłem do 
wniosków, do których dawno doszedł np. Monty Roberts. Gdybym wcześniej 
trafił na jego książki byłoby mi zapewne łatwiej.

Mickunas „wyremontował” Marsela na tyle, że ten zachowywał się jak nor
malny koń, no prawie normalny. Niestety musieli się rozstać. Prywatny wierz
chowiec w Drzonkowie rodził niezdrowe emocje. Gadano, że właściciel kar
mi go nie swoim owsem, pali w boksie światło, za które nie płaci itp. Ten 
zgłosił więc konia na aukcję w Książu. Marsel osiągnął najwyższą cenę, pięć 
tysięcy dolarów. Ale miał Mickunas satysfakcję!
Powody do zadowolenia dał mu też „wariat” imieniem Giecz, na którym zdo
bywał medale Mistrzostw Polski. Już o matce tego wierzchowca nienajlepiej 
się wyrażano. Startował na niej Marek Roszczynialski na Olimpiadzie w Rzy
mie (1960). Kiedy zbliżył się do mety zaczął wrzeszczeć, by wszyscy się roz
stąpili, bo nie mógł klaczy zatrzymać. Wrócił z nią dopiero po jakiejś godzi
nie, a pytany, gdzie był, odpowiadał: „tak zapierniczała, że nie zdążyłem 
przeczytać nazwy miejscowości”. Mickunas zapłacił za pięcioletniego Gie- 
cza... pół litra. Podpuścił go stajenny mówiąc: Wojtuś to trudny koń, w 
sam raz dla ciebie”.

Nic zdawałem sobie sprawy, w co się ładuję. Skoro jednak powiedziałem „A”... 

Zacząłem, jak zwykle, od weryfikacji życiorysu. Pojechałem do Iwna i zagada

łem masztalerza.

— O panie, to koń nie do zajechania. Człowiek był mokry, a on suchy. Co my 

tu z nim robili, żeby się uspokoił, galopowali dwadzieścia minut po świżej orce 

(świeżo zaoranym polu - przyp.aut.) i nic. Jeździec padał, a on dalej szedł. 

- Znerwicowany, nieufny, salwował się ucieczką z byle powodu — wspomina 

Mickunas. — Wystarczyło, że kiwnąłem palcem w bucie albo pociągnąłem 



nosem, a on już włączał te swoje dodatkowe silniki. Dwa lata doprowadzałem 
go do stanu używalności. Przyznam, że gdyby nie ojciec, który podtrzymywał 
mnie na duchu, pewnie bym się poddał. Niewiele wówczas umiałem, a to był 
naprawdę wyjątkowy karo-gniady przypadek. Dziś wiem, że konie nic rodzą 
się szajbnięte. Jedne są bardziej wrażliwe, inne mniej. Od nas zależy, co z nich 
wyrośnie.

W Poznaniu Mickunas dosiadał urokliwego Hanibala, wymagał jednak od 
niego zbyt wiele. Karcił przy byle okazji, bo wydawało mu się, że tak trzeba. 
W końcu ojciec się wkurzył i zabrał synowi wierzchowca, mówiąc: „dość eks
perymentów, to jest koń”.

Nie widziałem Hanibala jakieś siedem, może osiem lat. Kiedy przypadkiem 
znalazłem się w Posadowię, zajrzałem do tamtejszej stajni ogierów z nadzieją, 
iż go zastanę. Z progu krzyknąłem Heniek, a on natychmiast zareagował rżąc! 
Myślę, że wybaczył mi sztubackie wybryki, choć nie zapomniał. Bo konie lu
dziom nie zapominają.

W jakim stopniu człowiek może zniszczyć psychikę zwierzęcia, Mickunas, 
wówczas zawodnik Racotu, przekonał się po raz kolejny na Olimpiadzie 
w Monachium w 1972 r. Wystartował tam na koniu biegającym wcześniej na 
torze wyścigowym. Wierzchowcu po przejściach, ujeżdżanym przemocą 
przez bezdusznych jeźdźców. Wspólne treningi zaczęli z Mickunasem zale
dwie dwa miesiące przed igrzyskami...

Znerwicowany zwierzak nie wytrzymał napięcia psychicznego. Kompletnie 
się zagotował. Do jakiego stopnia, niech świadczy fakt, że odcinek steepla 
pokonał dwadzieścia cztery sekundy za szybko, a większość jeźdźców miała 
kłopoty, by w ogóle zmieścić się w normie czasu.

Na następnym odcinku (drogi i ścieżki) koń nie dał się już absolutnie opano
wać. Zbaczał z trasy, stratował pole kukurydzy i kartoflisko - sędzia pewnie 
myślał, że cwany Polak pędzi na skróty. Krosu nie dali rady ukończyć, wierz
chowcowi starczyło sił na dwadzieścia trzy przeszkody...
Ale Mickunas ma swój wielki Olimpijski sukces. Przygotowywał wukakawi- 
stów do igrzysk w Seulu w 1988 r. Zdobyli czawrte miejsce! Do tej pory nikt 
z naszych takiego osiągnięcia nie powtórzył.
Apetyt oczywiście rósł w miarę jedzenia. Naciskano na Mickunasa, by przy
gotowywał jeźdźców do planowanych rok później Mistrzostw Europy 
w Wielkiej Brytanii. Trener sprzeciwiał się, wiedząc, że nie mamy najmniej
szych szans, bo... nie mamy koni.

Te z Seulu powinny były zakończyć karierę i służyć młodym adeptom wkkw, 
absolutnie nie nadawały się już do tak ważnego, międzynarodowego spraw
dzianu. Ale cóż, pan każę, sługa musi. Będąc związanym etatem z PZJ, nie 



mogłem nie respektować poleceń zwierzchników. Do Anglii więc pojechaliś
my! Wszystkie konie rzeczywiście dzielnie nawet pokonały kros, ale nazajutrz 
nie były już w stanie wystartować w finałowym konkursie skoków. Klęska to
talna. A ja... Ja dostałem pismo informujące, że w związku z redukcją etatów, 
przestaję być trenerem.

W ciągu tylu lat pracy Wojciech Mickunas zdążył się przyzwyczaić, że trener 
winien jest zawsze, także wtedy, kiedy zawodnicy... zdobywają laury. Dosko
nale pamiętał burzę, jaka rozpętała się, gdy prowadził wukakawistów Starej 
Miłosnej i zdobył z nimi trzy medale Mistrzostw Polski.

Aż ziemia drżała, że... nie cztery, bo tak sobie szefostwo klubu zaplanowało. 
Wojskowi zapisali w swoich kajetach, że będzie tyle i tyle, a ja im tu taki nu
mer wyciąłem — wspomina z ironią Mickunas. - Zrobiło się wtedy mało 
miłośnie, odszedłem więc do innej stajni, a potem jeszcze innej i jeszcze... Bo 
bez koni nie potrafię funkcjonować, choć czasem zastanawiam się, jakie 
mamy prawo narażać ich zdrowie, życie dla naszej i tylko naszej przyjemno
ści. Na Mistrzostwach Europy wkkw we Francji w 1979 r. straciłem Dźwięka 
- po czysto pokonanym krosie złamał nogę w króliczej norze, trzydzieści me
trów przed metą... Niby niczyja wina, ale przecież to za sprawą człowieka, za 
moją(!) sprawą ten koń znalazł się tam, gdzie się znalazł...

Wojciech Mickunas jeszcze długo po tej tragedii nie mógł do siebie dojść; 
pozbierał się m.in. dzięki Jackowi Wierzchowieckiemu.

Jakiś czas później wsparcia potrzebował Jacek... Wtedy ja do niego wyciągną
łem rękę. A wspominam o tym nie bez kozery. W sporcie, zwłaszcza przez 
duże „S”, tak właśnie powinno być, że zawodnicy nie tylko ze sobą konkurują, 
ale też sobie pomagają. Sport to bowiem specyficzne hobby, w którym pora
żek jest bez liku; ciężko mierzyć się z nimi w samotności.

’Obecnie ośrodek prowadzi Bogna, młodsza córka Wojciecha Mickunasa, z wnukiem Pawłem.
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Medale w Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

rok miejsce nazwa konia
1968 11 Dżemila
1969 III Dżemila

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok miejsce nazwa konia
1965 III Zawrat
1968 II Dżemila
1969 1 Dżemila
1970 III Giecz
1971 III Giecz
1972 I Armator

Igrzyska Olimpijskie w Monachium

rok dyscyplina miejsce nazwa konia

1972 wkkw indywidualnie
- nie ukończył Tenor

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
Armator xo m 1961 gn- Marten xxoo Arseta xo/Kanton xo SK Pruchna

Dżemila x wlkp. 1959 sk. gn. Arras xx
Digana x wlkp. / 

Dazumalim x wschpr. SK Pępowo

Giecz x wlkp. 1964 sk. gn. Ceremoniał xx
Gaf me x wlkp./ 

Marzhase x wschpr. SKIwno

Tenor wlkp. 1962 siwa Dckanter xx Tamida wlkp./ 
El Hidalgo wlkp. SK Plękity

Zawrat xo wlkp. 1958 gn- Gracioso x wlkp.
Zaczepka xo wlkp./ 

Aiglon xo
SK Pępowo



Bogusław Owczarek

Krnąbrne, posłuszne, chętne

Wina była moja, ewidentnie! Zresztą nigdy tego nie negowałem. Drzewo należało 
ominąć z prawej strony, ominąłem z lewej, bo nic zauważyłem chorągiewki - wspo
mina swój występ na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w roku 1996 Bogusław Owczarek. 

- Zostałem wykluczony - tak nakazują przepisy wkkw, a na igrzyskach, co zrozumiałe, egze
kwuje się je nadzwyczaj pedantycznie. Oczywiście pretensje miałem do siebie, ogarnęła mnie 
straszliwa złość, z drugiej jednak strony czułem, żc nic zrobiłem nic takiego, czym zasłużył
bym sobie aż na taką karę; nikogo nic oszukałem, nic skróciłem dystansu. Wybrałem jedynie 
- nawet nie podejrzewając, że robię coś nie tak - lepszy tor jazdy dla mojego wierzchowca. 
Koń zaczął nieznacznie kuleć, musiałem więc w krosie bardzo uważać, omijać kamienic,



WKKW
nierówności, kałuże, by nie narażać go na ból i nic pogłębiać kontuzji. Kogo 
to jednak obchodziło - miałem dojechać do mety, nie dojechałem...
A dlaczego zaczął kuleć? - powtarza pytanie Owczarek. - Bo został źle pod
kuty; nie mieliśmy w ekipie zawodowego kowala, władze sportowe pożałowały 
pieniędzy.

Kulejącym wierzchowcem był Askar, syn Kwarteta, zarazem brat Emetyta, na 
którym swojego czasu Owczarek też sporo jeździł. Emetyt został nawet ob
jęty treningiem olimpijskim, niestety kontuzja wyeliminowała go z dalszych 
przygotowań.

Bardzo lubiłem na nim startować, znakomity koń z ogromnym temperamen
tem, a jednocześnie chętnie współpracujący z zawodnikiem. By ł tylko strasz
nie gadatliwy; ilekroć usłyszał rżenie, zawsze odpowiadał. Takie reakcje na 
czworoboku zazwyczaj przeszkadzają, koń się wyłącza, ale dawaliśmy radę. 
Owczarek sympatycznie wspomina również Rosana. Co prawda dosiadał go 
bardzo krótko, ale zdążyli się nieźle poznać. Wystartował na nim jako junior 
w' swoim debiutanckim wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. 
Wtedy zresztą zrezygnował z uprawiania skoków, poświęcając się już wyłącz
nie wkkw. Dziś jeździ na Diabełku - jak mówi - znakomitym i w' krosie, 
i ujeżdżeniu, i na parkurze. Przeszkody, także te metr dwadzieścia, metr trzy
dzieści, pokonuje prawie zawsze na czysto.

Pracując w Bogusławicach, poświęca czas nic tylko Diabełkowi. Każdego 
dnia na różnych koniach spędza koło dziesięciu godzin(l).

To moja zawodowa codzienność od trzydziestu czterech lat. Pewnie, że cza
sem nie chcc się wsiąść, bo człowiek zmęczony, albo jakiś nie w sosie, ale takie 
życie. Konie potrzebują nauczyciela, regularnych lekcji. To moi uczniowie 
- jedni krnąbrni, inni tylko posłuszni, jeszcze inni z ochotą wykonujący 
wszystkie ćwiczenia. Do każdego „słuchacza” muszę podchodzić indywidual
nie, łagodnie, z ciepłem, a przede wszystkim nie straszyć. To tak, jak z na
uczaniem jeźdźców. Ze swojego doświadczenia pamiętam, że tylko dzięki 
przychylności i dobremu słowu mojego pierwszego mistrza, Kazimierza An
drzejewskiego, przekonałem się do koni.

Bogusław Owczarek miał jakieś dziesięć lat, może trochę więcej, gdy za namo
wą kolegi, Bogdana Kubiaka, znalazł się pierwszy raz na ujeżdżalni. Wybrali się 
razem, jeden miał jeździć, drugi tylko patrzeć. Kiedy jednak Kazimierz An
drzejewski dostrzegł zupełnie sobie obcego chłopaka, wczuł się w rolę dobrego 
wujaszka i zaproponował mu przejażdżkę. Owczarek z pomocą wdrapał się na 
wysokiego Kanoniera i zaczął smakować niezwykłej przyjemności. Nazajutrz 
przyszedł znowu, po następnych kilku dniach też się pokazał, aż trener rzekł: 
przynieś zgodę rodziców, to będziesz jeździć codziennie.
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WKKW

Uradowany poszedł do domu, przyznał się do potajemnych przejażdżek 
i stanął jak wryty, gdy usłyszał od mamy: „ja wiedziałam, byłam tylko cieka
wa, kiedy nam o wszystkim powiesz”. Niestety mama nic za bardzo chciała, 
by syn trenował jeździectwo, pewnie obawiała się o jego bezpieczeństwo. 
Uległa dopiero za namową ojca. I dobrze, bo dzięki jej zgodzie możemy do 
dziś emocjonować się startami Bogusława Owczarka.

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW
rok miejsce nazwa konia

1987 II Zoon
1989 II Gaston
1992 II Hutor
1994 II Hutor
2002 III Barnaba

Igrzyska Olimpijskie w Atlancie

rok dyscyplina miejsce nazwa konia

1996 wkkw indywidualnie
Askar

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Askar m 1987 gn- Kwartet xo Arsena m/
Dahoman IX o

SK Janów
Podlaski

Barnaba m 1995 gn- Bolivar m Bawarka m/Judcx xx SK Walewice

Gaston wlkp./poch. trk. 1981 gn- Arrigle Valley xx Gaskonia wlkp./ 
Haakon wlkp. SK Liski

Hutor m 1985 gn- Hippies m Hussa m/Ułus xo SK Walewice
Zoon m 1978 c.gn. Fordon xx Zoometria xo/EoIit m SK Walewice
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Piotr Piasecki

na co
mi te laury!

Na imię jej Imogena; chodzący ideał, żadnych wad! Taką sobie stworzył, taką miał... 
William Shakespeare w komedii Cymbelin.

Imogena Piotra Piaseckiego do tamtej ma się nijak. Po pierwsze, nie była istotą fikcyjną, 
po drugie, klaczą, a nic kobietą, po trzecie, na próżno szukać u niej zalet - wad za to pod 
dostatkiem!

Nieobliczalna wariatka, pędząca na leb na szyję, wzbudzająca przerażenie kibiców i jeźdź
ców. 1 ego typu konie uwielbia Andrzej Orłoś i jako trener kazał mi niejednokrotnie na takich 
„podróżować”. Nie zapomnę, ile przez tę klacz najadłem się nerwów, choćby na jednym 
z najtrudniejszych zagranicznych krosów...



Miejsce akcji: Holandia, osoby dramatu: Piotr Piasecki, Imogena oraz przy
padkowy kibic - Janusz Bobik - który pojawiał się nie wiadomo skąd, ale 
dokładnie tam, gdzie okazywał się nadzwyczaj przydatny.

Wyjechałem z ciemnego lasu na jasną polanę - wspomina Piasecki. - Szalony 

kontrast w oświetleniu sprawiał, że przez dłuższą chwilę ani ja, ani Imogena 

niewiele widzieliśmy. Ona jednak, jak to ona, gnała na oślep i nie zauważyła 
potężnej, wieloelementowej przeszkody. Z całym impetem wyłożyliśmy się 
w rowie. Na szczęście raz dwa wstała, ale... tyle ją widziałem. Szkoda, bo to 

był dopiero początek krosu, mogliśmy powalczyć... smutno odpadać niemal 
na starcie - mruknąłem niezadowolony. 1 już miałem sobie stamtąd iść, gdy 
na horyzoncie dostrzegłem jakąś postać obok konia. Patrzę i nie wierzę wła

snym oczom: zbliża się do mnie sam Janusz Bobik z Imogeną. Przyjechał na 
zawody w roli kibica i kiedy zobaczył, że rodak w potrzebie, przy szedł z pomo
cą. - Wsiadaj, przytrzymam konia — rzekł, ponaglając. Ledwie jednak ruszy

łem... powtórka z rozrywki: wywracamy się, klacz zwiewa, gdzie pieprz rośnie. 
Ogarnia mnie wściekłość, ale znowu jak z podziemi wyłania się Janusz 

z moim koniem... Do tej pory nie mogę uwierzyć w ten przedziwny scena
riusz; Bobik pojawiał się niczym książę z bajki i w sumie to dzięki niemu do
tarłem do mety. Dziś opowiadam o tym, jak o śmiesznym zdarzeniu, ale wte

dy było straszno! To zresztą jeden z powodów, dla których nie mogę się prze
konać do zwariowanych koni!

Na szczęście tych szalonych miał Piotr Piasecki niewiele. Dobrych za to 
i ważnych, choć może nie wszystkie reprezentowały nadzwyczajny talent 
sportowy - było bez porównania więcej: Alert, Slalom, Szeryf, Idrys, Nałę- 
czowianka, Banderola, Ledy, Jędrusia i ten naj, naj, naj Igrek. Z tym ostatnim 
odnosili gros sukcesów w kraju i zagranicą. Mieli też ogromną szansę popisać 
się na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu (1988), niestety względy bezpieczeń
stwa... tak odwodniły konia, że o starcie można było tylko pomarzyć. Po do
tarciu na miejsce zwierzęta trzymano wiele godzin pod eskortą wojska 
w dusznych samochodach na słońcu. Zawodnikom nie tylko zabroniono do 
nich podchodzić, ale nawet je poić. Dla Igreka takie warunki były zabójcze. 
O wierzchowcach, których Piotr Piasecki kiedykolwiek dosiadał, mógłby na
pisać obszerną książkę. Zaczęłaby się najprawdopodobniej od niezbyt mi
łych wspomnień związanych z... Pralinką i Landrynką. Obie kucki zalazły mu 
za skórę może nawet bardziej niż Imogena. Jeździł na nich jako pięciolatek 
w Mosznej u dziadka, wybitnego hipologa, hodowcy Jana Grabowskiego. 
Spadał raz zarazem, czego oczywiście miał serdecznie dość, ale dla świętego 
rodzinnego spokoju wykazywał się hartem ducha. Prawdziwą miłością do 
koni zapałał dopiero kilka lat później, najpewniej za sprawą charakternego
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Horda, który po wielu godzinach szarpaniny uznał nad sobą wyższość małego 
chłopca i dał mu sobą sterować. Panowanie nad koniem na tyle spodobało się 
jedenastoletniemu Piotrowi, że w siodle spędzał coraz więcej czasu. W wie
ku trzynastu lat zdobył na Szeryfie swój pierwszy medal - srebrny - w Mi
strzostwach Polski Juniorów wkkw. Rok później, w 1968, zajął trzecie miejsce 
w Mistrzostwach Juniorów w skokach przez przeszkody.
Od tamtego czasu laury sypią mu się jak z rękawa, wciąż coś wygrywa. Nie 
bez znaczenia dla jego kariery pozostaje fakt, że miał szczęście kształcić się 
pod okiem wybitnych szkoleniowców m.in. Mariana Babireckiego, Ludwika 
Ferensteina, Jana Mossakowskiego, Wiktora Olędzkiego, Jacka Wierzcho- 
wieckiego, wspomnianego wcześniej Andrzeja Orłosia. Trenerzy, rzecz jasna, 
to nie wszystko. Bez ciężkiej pracy i odpowiednich predyspozycji daleko by 
nie zaszedł. Jego niezwykły talent doceniła nawet królowa Elżbieta U, gratu
lując mu sukcesu w jednym z czternastu konkursów wkkw, które jako dwu- 
dziestopięciolatek zdążył zaliczyć w ciągu zaledwie trzymiesięcznego pobytu 
w Anglii.
Medalowy dorobek Piaseckiego jest imponujący, zawodnik już dawno mógł 
się wycofać z czynnego uprawiania sportu, jak zresztą uczynili to jego ró
wieśnicy.

Brzuchy im urosły i myślą, że pozjadali wszystkie rozumy - nie chce mi się o 
tym mówić. Pewnie kłuje ich w oczy, że mając grubo po pięćdziesiątce, moż
na zachować formę i klasę.

Ostatnio (2008) Piotr Piasecki po jedenastoletniej przerwie wziął udział 
w Mistrzostwach Polski wkkw i ukończył złotym medalem!!!

Na nieszczęście!
1

Przecież, żeby nie to i inne moje trofea, to by mi pan głowy nie zawracał. Nie 
znoszę wywiadów, nie kocham dziennikarzy. Jeżdżę konno, bo lubię i umiem. 
Tyle! Laury już mnie nie interesują. Owszem, jako młody chłopak byłem 
rządny sukcesów, bo nikt mi nie powiedział, że tak naprawdę liczy się coś 
zupełnie innego: przede wszystkim trzeba robić dobrze to, co się robi, 
a jak przy okazji zdobędzie się medal to drugie „dobrze”, ale nie najważniej
sze. Zwycięstwo nie ma być celem samym w sobie, celem ma być doskonale
nie siebie, swojego charakteru i swoich umiejętności. „Cokolwiek robisz 
uważnie i świadomie - jest dobre. Cokolwiek robisz nieuważnie i nieświado
mie - jest złe” - mówi Osho (1931-1990) filozof, mój mistrz duchowy. Tym
czasem... Gdzie spojrzę ludzie opętani są potrzebą zdobywania laurów. Już 
nawet małe dzieci na kucykach startują pod presją rodziców, którzy wmawia
ją im, że są genialne. A jak coś nie wychodzi, zawsze znajdzie się wytłumaczę-
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nie: drąg krzywy, sędzia oszukał... Bóg wie co! Przejmowanie się pozornie 
ważnymi rzeczami jest absurdalne. Ale taki jest ten współczesny świat: prasa 
ogłupia, telewizja ogłupia, kretyńskie seriale, teleturnieje, „niemuzyczna” 
muzyka, gry komputerowe... Szkoda gadać.

Piotr Piasecki, na ile to możliwe, ucieka od cywilizacji: nie umie nawet włą
czyć komputera, nie ma pojęcia o aparatach cyfrowych, posługuje się komór
ką najprostszą z najprostszych. Nie ogląda telewizji poza Eurosportem, nie 
czyta gazet, nie bywa w wielkich centrach handlowych... Nie interesuje się 
polityką. Kiedy ostatnio ktoś mu powiedział: o masz taką samą czapkę jak 
Tusk. Ten zapytał - a kto to jest Tusk?”

I dobrze mi z tym. Bez tego można świetnie sobie dawać radę. Człowiek po
winien żyć w zgodzie z naturą, dniem dzisiejszym. Przykładem, że tak można, 
jest choćby moja osiemdziesięciosiedmioletnia mama, Elżbieta Grabowska- 
-Piasecka. Funkcjonuje... ze stadem koni, ośmioma kotami i trzema psami. 
I to dopiero jest życie! Do takiego zresztą przekonują mnie mądre książki 
m. in. wspomnianego Osho, pozwalają nabierać dystansu do rzeczywistości, 
używać rozumu jedynie wtedy, gdy trzeba, wykluczają myślenie utartymi 
schematami, jakie wpaja się ludziom od dziecka. A przy okazji, wie pan, gdzie 
leży prawda?
Po środku.
I to właśnie jest schemat, bo... prawda leży tam, gdzie leży! I leży też moja 
robota, bo gadam tu z panem zamiast konie kuć, prowadzić zajęcia z juniora
mi, m.in. moimi dziećmi. To w dużej mierze dla nich siedzę jeszcze w tym 
sporcie po uszy, bo skoro jeżdżą i chcą dobrze jeździć, to moim obowiązkiem 
jest przekazywać im wiedzę najlepiej, jak potrafię. Tę praktyczną, ale też teo
retyczną!

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW
rok miejsce nazwa konia
1976 I Idrys
1979 I Kwakier
1980 III Iwan
1981 HI Iwan
1986 I Iwan
1987 I Iwan
1988 I Igrek
1993 III Banderola
1994 I Banderola
1997 II Jędrusia
2008 I Jędrusia
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Igrzyska Olimpijskie

Igrzyska
Olimpijskie

Seul

Barcelona

Atlanta

rok

1988

1992

1996

dyscyplin;

wkkw

wkkw

wkkw

a

35

miejsce 

indywidualnie 
nie wy startował
— indywidualnie 
9 - zespołowo 
indywidualnie
- nic ukończył

nazwa konia

Igrek

Igrek

dy Nałęczowianka

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
Banderola xo 1984 kaszt. Dixieland xx Bandera xo/Fornir xo SK Skrzydlów

Idrys XX 1968 kaszt. Solali Ikra/Hirohito SK Rzeczna

Igrek trk./wschpr. 1975 gn- Kolombo p.t/w Igarka p.t/w/
Etymolog p.t/w SK Rzeczna

Iwan wlkp. 1972 kaszt. Azan xx
Iwaszka wlkp./ 
Balast wlkp. SK Posadowo

Jędrusia sp 1990 kaszt. Davidoff han. Jarda sp/Czeremis sp Waldemar
Wodzicki

Kwakier wlkp. 1970 gn- Ariet m Kryza wlkp./ 
Dyrektoriat wlkp.

SK Pępowo

Lady
Nałeczowianka - 1987 gn- Royal Renown1 — Wielka Brytania



Kamil Raj ner t

Zasłużysz - galopujesz; 
nie zasłużysz - nie galopujesz

Imieniny Kamila przypadają trzy razy w roku, z czego aż dwa w lipcu: 14 i 18. Gdvbv nasz 
bohater obchodził je w tym wcześniejszym terminie, nic byłoby, o czym mówić, a tak... 
A tak już zawsze dzień imienin będzie mu się kojarzył z dramatycznym wydarzeniem: 

18 lipca 2007 r. padł jego najlepszy koń, Hutor.
Najlepszy??? Najwspanialszy!!! Taki koń trafia się raz na tysiąc, a może i na dziesięć tysięcy. 

Był niezwykle inteligentny. Nie musiałem mu wydawać poleceń, doskonale wiedział, co 

i kiedy ma zrobić; gdy na przy kład „zaspałem” i nie otrzymał w odpowiednim momencie sy

gnału do skoku, wybijał się sam i to dokładnie z punktu, z którego powinien.



Dzięki takiej kooperacji plasowali się w zawodach ogólnopolskich przeważ
nie w pierwszej trójce, na Mistrzostwach Świata we Francji zajęli trzynastą 

lokatę. Jeśliby dziś Kamil Rajnert miał takiego Hutora, mógłby przed Igrzy
skami w Londynie być pewny swego.

Dla wyjaśnienia: nigdy nic traktowałem tego konia tylko w kategoriach przy

datności sportowej. Miałem go za kumpla, przyjaciela, kogoś z kim lubiłem 
spędzać czas. Zżyliśmy się rzeczywiście wyjątkowo, choć to wszystko trwało 

tak krótko...
Zawodnik dosiadał Hutora zaledwie dwa lata. Znawcy twierdzą, że gdyby 
w dalszym ciągu na nim startował, obaj mogli zajść daleko. Takiej przyszłości 
nic pisano już Rajncrtowi z jego następnym koniem - Marengo, choć na 
Igrzyskach Olimpijskich w Atenach (2004) wypadli zupełnie nieźle. Zajęli 
39 miejsce pośród 75 par, ale do występu przygotowywali się niespełna trzy(!) 
miesiące. W porównaniu z innymi duetami to tyle co nic!

Nie popadam w euforię, ale nie mam się czego wstydzić. Pracowaliśmy 
w tempie wprost ekspresowym. Najpierw długo nic było wiadomo, czy w’ ogó

le zakwalifikuję się na Olimpiadę, głowę miałem zresztą zajętą organizacją 
ślubu i wesela. Ledwie się z Magdą zaobrączkowaliśmy, a już musiałem je

chać na kilkumiesięczne zgrupowanie do Portugalii. Kiedy wróciłem i okazało 
się, że na Igrzyska jednak pojadę, na treningi zostało nadzwy czaj mało czasu! 

Rajnert nie mógł uwierzyć, że zakwalifikował się na Igrzyska. Jako mały chło
pak pragnął zdobyć jakikolwiek medal na jakichkolwiek zawodach; myślał 
zresztą o tym dzień w dzień, przemierzając dwukilometrową trasę z rodzin
nego Trzebiatowa do stajni w Nowielicach.

Pamiętam wszystko, każdy szczegół, nawet to, że droga była bita, dziś jest 

asfaltowa. Ale przez te lata nic tylko nawierzchnia się zmieniła, przede 
wszystkim urosły moje ambicje. Marzą mi się już nic byle jakie medale. In

teresują mnie laury przynajmniej rangi mistrzostw Polski, oczywiście także 

Europy, świata, olimpijskie. Czuję, że są w zasięgu... 1 pragnę ich; prawdziwy 

sportowiec musi pragnąć laurów'. W przeciwnym razie, po co tyle wyrzeczeń, 

po co to wszystko???
A wszystko zaczęło się w Nowielicach, w których jego mama dyrektorowała 
miejscowemu przedszkolu, a nad którym rodzina państwa Rajnertów miesz
kała. Z balkonu na piętrze rozpościerał się w idok na Stadninę; mały Kamil 
całymi godzinami obserwował konie na ujeżdżalni, w karuzeli, na padoku. 
Obserwował jc zresztą nic tylko z domu - do stajni miał nie więcej niż dwa
dzieścia metrów. Zrozumiałe więc, że zaglądał tam przy byle okazji i pod 
byle pretekstem. Już jako pięciolatek „dosiadł” swojego pierwszego wierz
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chowca Esena. Potem był fiord imieniem Puszek. Regularne lekcje jazdy 
konnej rozpoczął w wieku jedenastu lat. Na zajęcia uczęszczał jednak w za
leżności od... postępów w nauce. Tak zdecydowali rodzice: zasłużysz - galo
pujesz; nie zasłużysz - nie galopujesz! Robił wszystko, by przynajmniej stę
pować.

Od zawsze była to moja wielka pasja. Na długo przed zapisaniem się do szkół
ki kompletowałem jeździecki sprzęt: toczek, palcat, bryczesy... Najwyraźniej 
więc jako dziecko przewidywałem, że moja przygoda nie skończy się na kilku 
przejażdżkach.

Ciekawe, czy podobną przyszłość przewiduje jego czteroletni synek Jacek: 
bryczesy i toczek już ma. A kiedy stanie na starcie? Tata debiutował na zawo
dach w Nowielicach, mając lat dwanaście i... - jak na mistrza przystało - roz
począł od wygranej. Dziś jest reprezentacyjnym zawodnikiem klubu LKJ 
Hubertus Biały Bór. Jest też nauczycielem praktycznej nauki zawodu w miej
scowym Technikum Hodowli Koni.

Lubię pracować z młodzieżą, nawet z tymi, którzy w tej szkole znaleźli się 
przypadkiem i nigdy nie zwiążą się z końmi. Ale są też oczywiście tacy, którzy 
poza końmi świata nie widzą, marzą im się starty na wielkich zawodach i jeśli 
tylko trafią trenerów, jakich ja miałem szczęście trafić - Janusza Bobika 
w Nowielicach, Bogusława Jareckiego w Białym Borze i Krzysztofa Rafalaka 
w kadrze Polski - droga do sukcesów stoi przed nimi otworem. Bez względu 
jednak, jak potoczy się ich kariera, powtarzam do znudzenia, że jeździectwo 
to ciężka robota, profesja, której nie można opanować w rok czy dwa. Tej 
sztuki, zwłaszcza w wymiarze sportowym, człowiek uczy się... do kiedy ją 
uprawia.

Kamil Rajnert, by osiągnąć najwyższy poziom wtajemniczenia, dosiada 
dziennie przynajmniej ośmiu koni. Spędza w stajni całe dnie.
Zwariowałbym jednak, gdybym wyłącznie trenował. Mam rozmaite zainte
resowania: piłka nożna, boks, którego notabene moja żona nie cierpi, filmy 
z Robertami: Deniro i Więckiewiczem, lubię też zbierać grzyby, a najbar
dziej ze wszystkiego uwielbiam łowić ryby...
Pośród wukakawistów jest ponoć najlepszym wędkarzem, ale też i kucha
rzem. Wędkuje od dziecka, kucharzyć zaczął z konieczności, kiedy to w sta
nie kawalerskim zamieszkał w Białym Borze i... nie miał tam nikogo, kto by 
o niego zadbał. A że zdarzało mu się trenować na głodnego, postanowił coś 
z tym fantem zrobić. Metodą prób i błędów doszedł do kulinarnej perfekcji. 
Przyrządzane przez niego spaghetti, mielone i ryby robią furorę nie tylko na 
łonie rodziny; oblizują się także znajomi. Na razie jednak będą musieli obejść 
się smakiem, bo Kamil Rajnert wobec kolejnego wyzwania olimpijskiego 



- Londyn 2012 - będzie miał coraz mniej czasu na gotowanie. Ale kiedy już 
znajdzie chwilę, niewykluczone, że zaserwuje potrawy własnego autorstwa: 
„kotlet a’la kros”, „flądra a’la rów z wodą”, „makaron” a’la ciąg...

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok miejsce nazwa konia
1995 11 Katon
2000 III Rubid
2001 III Rubid
2002 I Bartang
2004 II Bartang
2005 III Bartang
2007 II Introversa Delle Roane

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Bartang sp 1996 sk. gn. Huncwot xx Bardotka wlkp./ 
Bard wlkp. SK Posadowo

Introversa Delie 
Roane

selle 
italiano 1997 gn- Maigueside Elegancc Delie Roane/ 

Argentinus han. Włochy

Katon m 1990 c. gn. Jam m Katanka xo/Chlor m SK Kalników

Rubid wlkp. 1994 kaszt. Alkierz wlkp. Rubryka wlkp./Cyferus sp SK Posadowo



Paweł Spisak

Od Nadziei
do nadziei!
Test na swoim, no powiedzmy na... rodzinnym. Całe dnie spędza w należącym do Spisa- 
I ków ośrodku jeździeckim w Skibnie. Od rana, przez sześć do siedmiu godzin trenuje 

siebie i konie, po obiedzie prowadzi zajęcia z młodzieżą. W domowe pielesze wraca zmor
dowany późnym wieczorem. Ąpi jednak myśli odsapnąć; czym prędzej siada do komputera 
i sprawdza w internecic, co wydarzyło się na krajowych i zagranicznych boiskach, stadio
nach, ringach... Jest fanem sportu w ogóle, nie tylko zawodów hipićznych.

To moja pasja i chyba nic ma, co specjalnie się dziwić. Wzrastałem przecież w rodzinie spor
towca: tata był kartingowccm, przez jakiś czas nawet trenerem kadry, ale... trzymajmy się 
faktów: do internetu zaglądam po powrocie do domu w drugiej kolejności. W pierwszej wi



tam się z żoną i córeczką. Mamy przecież dla siebie tak niewiele czasu, widu
jemy się przede wszystkim na śniadaniach i kolacjach. Takie życic z wyczy

nowcem...
W tvch jakże rzadkich wolnych chwilach Izabela i Paweł Spisakowic starają 
się być od sportu jak najdalej. Rozmowy o jeździectwie dotyczą, co najwyżej 
postępów ich siedmioletniej córki Wiktorii nauczanej przez mamę - in
struktorkę i hipoterapcutkę. Zajęcia zawodowe Pawła, uprawiane przez nie
go wkkw jest na łonie rodziny niemalże tematem tabu.

Nie sposób uniknąć jednak takich „sportowych” rozmów ze znajomymi, któ

rzy przy byle okazji zadają setki pytań. Ciekawi są, jak mi poszło, w jakiej je
stem formie, kiedy kolejny start, proszą, żebym poopowiadal o koniach... To 

szalenie mile, ale - przepraszam za kolokwializm - zwyczajnie nie chce mi się 
gadać. Każdemu, także mnie, potrzebna jest odskocznia od pracy, nawet jeśli 

ta praca nadzwyczaj fascynuje.
1 satysfakcjonuje, choćby z racji efektów, jakie przynosi szkolenie adeptów 
sztuki jeździeckiej. Rzecz nawet nie w tym, jak dobrze radzą sobie pod kie
runkiem Spisaka w siodle, ale... jak wiele w swoim życiu niektórzy z nich 
zmienili, obcując z końmi.

Zdarza się, że przychodzą do mnie rodzice jeżdżących u nas nastolatków 

i cieszą się, że... nic poznają swoich dzieci. Dzięki zajęciom w stajni przestały 

uciekać z domu, włóczyć się nic wiadomo gdzie, nic wiadomo z kim, znalazły 
cel, poznały wiele ciekawych osób. Tymi zwierzeniami wcale nie jestem za

skoczony. Zawsze uważałem, że „końmi” można dotrzeć do ludzi, wyciągnąć 
ich z dołka, pokazać im coś nowego, wartościoyycgo. Nie każdy oczywiście 

będzie i nic każdy ma być wybitnym jcżdźcem - nie o to chodzi - ale obco

wanie z końmi i związane z tym obowiązki mają bezdyskusyjny walor wycho
wawczy.

Kiedy Paweł Spisak zaczynał stawiać pierwsze kroki w jeździectwie nie miał 
pojęcia, że będzie doskonałym zawodnikiem... Zresztą zaczął je stawiać zu
pełnym przypadkiem. Jego dwa lata starszy brat, Łukasz, znalazł ogłoszenie 
o naborze do pobliskiej szkółki pod Koszalinem i namówił rodziców, by go 
zapisali. Dziesięcioletni Paweł nie chciał być gorszy, choć pomysł ani trochę 
nic wydawał mu się ciekawy. Pojechali więc razem, brat zrezygnował po 
pierwszych zajęciach; wyraźnie mu się nie spodobało. Młodszy za to złapał 
bakcyla... za wszystkie kopyta i trzyma kurczowo po dziś dzień. Kiedy rodzice 
zobaczyli, że syn traktuje sprawę serio, kupili mu klacz. Nazywała się, nomen 
omen, Nadzieja. Przy nadziei co prawda nie była, ale dawała ją ze wszech 
miar. Spisak dosiadł jej w swoich pierwszych zawodach wkkw na Olimpiadzie 
Młodzieży w Koszalinie i zajął drugie miejsce! Nie było wątpliwości, chłopak
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WKKW'

ma talent. Jego wyjątkowe predyspozycje dostrzegł też Bogdan Jarecki. Po
wiedział krótko: „chcesz do czegoś dojść, zmień klub!” Zmienił na profesjo
nalny Hubertus Biały Bór, oddalony od domu już nie kilka, ale sześćdziesiąt 
kilometrów! Treningi, jak to w sporcie wyczynowym, odbywały się w piątek, 
świątek. Gdyby nie ojciec Pawła, Lesław Spisak, chłopak nie dałby rady mel
dować się punktualnie na zajęciach dzień w dzień. Ten latami odwoził go 
i przywoził na miejsce. Taki tata to skarb. Zresztą w dalszym ciągu towarzy
szy synowi podczas wszystkich mniejszych i większych zawodów. Zaplecze 
dopingowe ma więc Paweł nie byle jakie: ojciec, żona, córka... Tylko mama, 
Danuta Spisak, boi się o syna i nie chce patrzeć, jak pędzi ku zwycięstwom. 
Pewnie, że z sukcesów się cieszy, ale gdyby mogła, zakazałaby Pawłowi upra
wiania jeździectwa, tak jak zakazała swoim synom kartingu.

No, ale wszystkiego na szczęście zabronić nie mogła, więc do woli sobie galo
puję - żartuje Paweł Spisak.

Nim jednak ruszył cwałem podpatrywał innych, szukał autorytetów i mówił 
sam do siebie, że chciałby jeździć, jak ten ktoś. Kiedy osiągał poziom „kto- 
sia”, wybierał sobie do obserwacji następnego mistrza. Z czasem stało się to 
bez sensu, bo w pewnym momencie mógł z powodzeniem brać przykład 
z samego siebie. Wtedy stwierdził, że chce po prostu jeździć najlepiej, jak to 
możliwe i startować w zawodach coraz wyższej rangi. Ale czy marzył o Igrzy
skach Olimpijskich?

Pewnie, że tak. Jak się osiąga mniejsze sukcesy to pragnie się i tych najwięk
szych. Nie spodziewałem się jednak, że na Igrzyska załapię się tak szybko. 
Najpierw Ateny (2004), potem Pekin (2008)... Właściwie, że się załapiemy, 
bo przecież nie ja sam, jeszcze Weriusz, mój koń, niemniej ważny w tej grze. 
W Pekinie uplasowaliśmy się na dziewiętnastym miejscu. Mamy zresztą na 
koncie sporo udanych startów, choćby trzynasta lokata w Mistrzostwach Eu
ropy w Pratoni del Vivaro (2007), czy wywalczane trzykrotnie z rzędu mi
strzostwo Polski seniorów.

Spisak zaczął dosiadać Weriusza, gdy miał lat siedemnaście, koń cztery. Są 
razem całą dekadę... Znają się doskonale. Wspólnie dojrzewali, uczyli się, 
wspólnie walczą o podium w kraju i poza granicami.

Wspólnie też popełnialiśmy dziesiątki błędów. Z perspektywy czasu myślę 
przewrotnie, że znacznie więcej dzięki temu skorzystałem. Co innego starto
wać od początku na koniu przygotowanym już do danej konkurencji, co in
nego przygotowywać go od zera i to bez specjalnego doświadczenia. Tym 
większą mam dziś satysfakcję, że się udało, że tyle już osiągnęliśmy i mam 
nadzieję, osiągniemy.
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Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok miejsce nazwa konia
2005 I Weriusz
2006 1 Weriusz
2007 I Dcl Piero
2009 II Weriusz

Igrzyska Olimpijskie

Igrzyska 
Olimpijskie rok dyscyplina miejsce koń

Ateny 2004 wkkw
66 - indywidualnie

14 — zespołowo Weriusz

Hong Kong 2008 wkkw 19 - indywidualnie Weriusz

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Dcl Picro XX 1998 c. gn.
.... . Draka/Freedom’sVilnius Choice SK Jaroszówka

Weriusz sp 1994 c. gn. , Wolfa sp/Chyszow XX ,reiertraum han. SK Nowielice



Artur Społowicz

Liczy się para!

O tragikomicznym wydarzeniu, jakie miało miejsce podczas Igrzysk Olimpijskich 
w Atlancie (1996) nie był w stanic opowiadać dobrych kilka lat. Dziś może już o nim 
mówić i nawet się uśmiechnąć... Choć do śmiechu „pełną gębą” wciąż mu daleko.

Kiedy wjeżdżał na olimpijskiczworobok nie przypuszczał, że walcząc o wynik, przyjdzie 
mu zmagać się także z... nakryciem głowy. To nic żart. W ramach oszczędności rodzime 
władze sportowe zafundowały naszym jeźdźcom cylindry, które pod wpływem ostrego 
słońca rozłaziły się w szwach. Kiedy Artur Społowicz miał koncentrować się na ciągach, 
piruetach i lotnych zmianach nóg... cylinder zsuwał mu się coraz bardziej na czoło. Opa
dał niżej i niżej, w końcu przysłonił oczy. Komiczny obraz... jeźdźca bez twarzy bezlitoś



nie przekazywała kamera. Widzieli to kibice na telebimach, miliony w tele
wizorach.

Totalna kompromitacja, okropny wstyd. Nigdy wcześniej ani nigdy później 
nie czułem się tak upokorzony, choć przecież nieraz przytrafiały mi się nie
przewidziane sytuacje, czasem nawet bardzo przykre. Ponosiłem konsekwen
cje, ale tylko swoich win... ewentualnie konia.

Kiedyś za niebezpieczną jazdę otrzymał żółtą kartkę FEI. Zdarzenie pamięta 
aż nazbyt dobrze i nic tyle z racji kary, która go spotkała, ale mrożącej krew 
w żyłach historii, którą wówczas przeżył. Na ostatnich dwustu metrach krosu 
w Portugalii poniósł go koń - Wag. Metę minęli cwałem, omal nie stratowa
li ludzi. Społowicz nie był w stanie nic zrobić. Wierzchowiec gnał jak szalo
ny, ale też taki to wierzchowiec: nieprzewidywalny, o ogromnym tempera
mencie, doskonały na parkurach i czworobokach, na trasie niczym torpeda... 
gdy jednak zaczyna odczuwać zmęczenie, wybucha i ponosi.

Nieustanna walka, bez przerwy trzeba pilnować, by się zanadto nie sforsował, 
bo w ułamku sekundy wymyka się wtedy spod kontroli. To moje „pilnowanie” 
przeradzało się w obsesję. Poprosiłem o wsparcie psychologa. Ten instruował 
mnie, jak postępować, by nie dopuszczać do nieobliczalnych reakcji Waga 
i jak uwolnić się od natrętnych myśli blokujących efektywny start. Naukowe 
wskazówki okazały się przydatne; pokazałem zresztą na Igrzyskach w Chi
nach (2oo8), żc potrafimy się z Wagiem dogadywać.

Fakt, że zawodnik porozumiał się z tak trudnym zwierzęciem to niewątpliwy 
sukces. Na cud jednak zakrawa, że w ogóle obaj znaleźli się na Igrzyskach. 
Wag bowiem, kiedy jego pan zdobywał olimpijskie punkty kwalifikacyjne był 
unieruchomiony - leczył złamaną nogę (Społowicz w tym czasie jeździł na 
Menuecie - przyp.aut.). Dla większości koni podobne kontuzje kończą się 
zgładzeniem, dla nielicznych skierowaniem, co najwyżej do ośrodków rekre
acyjnych... Dla Waga - powrotem na wielkie areny. To ewenement na skalę 
światową. Koń już po ośmiu miesiącach wznowił treningi, po piętnastu wy
startował w dużych zawodach.
Powiadają koniarze, że w czepku urodzony i nie tylko dlatego, że odzyskał 
zdrowie, ale że trafił pod skrzydła Artura Społowicza. Najprawdopodobniej, 
gdyby ten nie zwrócił na niego uwagi w Mosznej, koń nigdy nie wypłynąłby 
na szersze wody. Skakałby w dalszym ciągu na parkurach ligi okręgowej pod 
zawodnikami nienajwyższego lotu, którzy na dodatek nie mogąc sobie z nim 
poradzić, wpychaliby mu do pyska coraz to ostrzejsze wędzidła... jak zresztą 
czynili.

Wag spodobał mi się od pierwszego wejrzenia. Co prawda, źle się stało, że 
ktoś prowadził go przede mną, bo koń wymagał nadzwyczaj delikatnej ręki,
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dobrego słowa i wyjątkowej cierpliwości. Niestety, tym nikt się nie przejmo
wał; żądza natychmiastowych sukcesów była silniejsza. Sam zresztą, kiedy już 
zajmowałem się Wagiem na co dzień, po wielokroć słyszałem, że osiągam 
z nim za mało. Moim celem było jednak doprowadzenie go do zawodów naj
wyższej rangi, a to wymagało odpowiednio długich przygotowań. Na trenin
gach pozwalałem mu pokonywać parkury w takim tempie, które gwarantowa
ło, że będzie mógł przeszkody skakać dokładnie i spokojnie. Gdybym go puś
cił na żywioł, nie próbował powstrzymywać, parkur też oczywiście by pokonał, 
ale boję się nawet myśleć, z jakim skutkiem...

Za permanentne przekraczane normy czasu spotkała Artura Społowicza 
„kara”: właściciel Mosznej Olgierd Mejsztowicz kupił mu zegarek... Ponoć 
nawet się przydał, ale zawodnik i tak nadal mierzył czas po swojemu.

Miałem świadomość, że trafiłem na wyjątkowego wierzchowca, z którym mo
żemy daleko zajść, pod warunkiem, że dostosuję treningi do jego możliwości 
i charakteru. To wielkie szczęście znaleźć konia na swoją miarę. W tym spo
rcie liczy się przecież para i tylko para. Rewelacyjny jeździec pozbawiony od
powiedniego wierzchowca niewiele osiągnie. I odwrotnie, doskonały wierz
chowiec pod byle jakim jeźdźcem nie zabłyśnie.

A gdy jeszcze parą kieruje trener na miarę owej pary, sukces jest bliższy.
Ponad trzydzieści lat uprawiam jeździectwo, a dopiero przed Igrzyskami 
w Pekinie (2008) przekonałem się na własnej skórze, ile daje trener - specja
lista wkkw mający w małym palcu wszystkie trzy konkurencje: ujeżdżenie, 
kros, skoki. Przygotowując się pod okiem Rudigera Schwarz, a odkrywałem 
jeździecki świat na nowo. Jak nigdy wcześniej mogłem docenić, ile dają uwagi 
udzielane na bieżąco, natychmiast po błędzie zawodnika i konia. To zupełnie 
inna jakość niź korzystanie wyłącznie z zapisu video. Film - choć bardzo przy
datny - analizuje się po czasie, a to juź nie to.

Doświadczenia z zajęć z Rudigercm Schwarzem Społowicz zakonotował 
nadzwyczaj rzetelnie i nie tylko pod kątem własnych treningów. Jest szkole
niowcem kadry juniorów oraz młodszych jeźdźców. Na pytanie, czy wymaga
jącym? - chwilę się zastanawia, a odpowiedź uprzedza jego żona Katarzyna: 

Szalenie wymagającym, po każdych zajęciach jestem mokra i obolała!!!
Oj! - mówi Artur Społowicz - bo tak już jest, gdy jeździec trenuje sam, to 
podświadomie się oszczędza. Jeśli natomiast czuje nad sobą trenerski bat, 
wyciska z siebie siódme poty.

Kiedy Artur Społowicz, jako mały chłopiec zamarzył o jeździectwie, nic wie
dział jeszcze wtedy ani kto to trener, ani co to bat. Wiedział jedynie, że chce 
do koni. Jego nadopiekuńcza mama próbowała jednak za wszelką cenę od
wieść syna od zwierząt budzących w niej lęk. Chłopak tymczasem ani myślał



ustąpić. Nudził, nudził, aż któregoś razu... znalazł się u mamy w pracy, 
w szpitalu. Zupełny przypadek, że tego samego dnia zajrzał tam do znajo
mego Marek Małecki. Dwunastoletni Artur, gdy zorientował się, że w zasię
gu wzroku ma słynnego zawodnika, którego doskonale zna z lektury „Konia 
Polskiego”, aż podskoczył z radości i ruszył wiercić mamie dziurę w brzuchu, 
by zapytała, gdzie we Wrocławiu można uczyć się jeździć konno.
Niech pani idzie na Partynice, odszuka Przybylaka i się na mnie powoła...
I poszła, i się powołała, i chłopak zaczął jeździć. I, choć już nie chłopak, 
jeździ po dziś dzień... z namaszczeniem Marka Małeckiego.

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok miejsce nazwa konia
1991 II Halawa
1992 I Hazard
1996 III Hazard
1997 III Nocny Pan
2004 III Wag
2007 III Menuet

Igrzyska Olimpijskie

OlhnpMd r°k dyscyplina miejsce nazwa konia

.indywidualnie .Atlanta 1996 wkkw , . ■ Hazard- me ukończył
Pekin 2008 wkkw 52 - indywidualnie Wag

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
Halawa xx 1979 c. gn. Solali Hańcza/Malmo SK Strzegom
Hazard xx 1985 kara Revlon Boy Hańcza/Malmo SK Strzegom

. n„, T i t i n Midinetka xx/ ZygmuntMenuet sp 1996 siwa lik lakwlkp. „ i n ., 7 ir Revlon Boy xx Mularczyk
Nocny Pan xx 1989 sk. gn. Revlon Boy Nocna Mara/Doryant SK Strzegom

Wag sp 1997 gn. Omen xx Wezera sp/ SKMoszna
° r ° rirstgraat kwpn



Jacek Wierzchowiecki

Nie straszę, 
przestrzegam!

To popołudnie niczym się nie wyróżniało. Jak zwykle o tej porze stępował konie... Trzy 
jednocześnie. Dosiadał, co prawda tylko jednego, ale dwa prowadził po bokach. 

W pewnym momencie bezwiednie spojrzał na trybuny. Siedziały tam dwie atrakcyjne 
dziewczyny. Jedną, córkę dyrgjdora miejscowego ośrodka jeździeckiego w Poznaniu na 
Woli widywał już wcześniej, drugą zobaczył po raz pierwszy. Ale mu się spodobała! Jakby 
to było fajnie - pomyślał - gdyby również, ona zwróciła uwagę na niego. Ruszył więc galo
pem w trzy konie(!) wprost na rozstawiony parkur metrowej wysokości. Zaliczał czysto 
przeszkodę po przeszkodzie. Skacząc, sprawiał wrażenie, jakby kolejne stacjonaty i oksery 
pokonywał z nieprawdopodobną lekkością, a zarazem od niechcenia, jakby to było takie 



nic. Zdawał sobie sprawę, że nonszalanckim zachowaniem wywrze znacznie 
większe wrażenie. I wywarł... Kolosalne. Wkrótce, jak to zresztą sam określa, 
zaczęli ze sobą „biegać”.
Dziewczyna nazywała się Marzenna Szuman, była córką znanego profesora 
Akademii Rolniczej. Relacje między przyszłym teściem a zięciem wydawały 
się znakomite, żadnych trudnych pytań, żadnych skomplikowanych odpo
wiedzi. Aż... okazało się, że Jacek uchodzący za studenta, studentem wcale 
nie jest. Rzucił politechnikę, akademię rolniczą, bo nie dawał rady godzić 
nauki z zajęciami masztalerskimi. Do tego, kiedy rozstał się ze studiami, ro
dzice odmówili mu utrzymania, poszedł więc na swoje... Do stajni. Dostał 
pracę w poznańskiej Woli.
Profesor wyraźnie niezadowolony z poziomu edukacyjnego kandydata na 
męża swojej córki zasugerował mu studia zaoczne.
Takie to bym pewnie dał radę - przyznał Wierzchowiecki

— To czemu nic w tym kierunku nie robisz?
Bo ciężko się zmobilizować, dziennic objeżdżam sześć - siedem koni, muszę 

posprzątać boksy, zadać paszę... Sił brakuje na myślenie o czymkolwiek innym.
Obiecał jednak, że studiować zacznie i zaczął, choć bywało nielekko.

- Zawsze mówiłem, że mi sport w nauce przeszkadza - pointuje z humorem.

Przed Olimpiadą w Monachium narobił sobie takich zaległości, że nie miał 
szans na nadrobienie ich do końca roku akademickiego. Wówczas rektor, Je
rzy Zwoliński, kierownik Katedry Koni Poznańskiej Akademii Rolniczej, en
tuzjasta jeździeckich wyczynów Wierzchowieckiego, zaproponował mu 
urlop dziekański. Nawet sam pofatygował się do stajni, by osobiście to stu
dentowi zakomunikować.

Panie rektorze, nikt mi nic da urlopu po raz drugi - odrzekł z markotną 
miną student - takie przecież przepisy”.
Rektor zamyślił się, podrapał w głowę i spokojnym głosem rzekł:

Ja panu dam, bo że skończy pan studia nie mam najmniejszych wątpliwo
ści, ale czy drugi raz zakwalifikują pana na Olimpiadę, tego nie wiem”. 
Wierzchowiecki też nie wiedział ani jednego, ani drugiego. Tymczasem 
szczęśliwie zakwalifikował się na kolejne igrzyska i uzyskał tytuł inżyniera 
zootechniki. Z czasem skończył jeszcze studium trenerskie na AWF. Teścia 
zapewne w pełni usatysfakcjonował.
Pomyśleć tylko, gdyby nie profesor Szuman, może nigdy nie wróciłby do na
uki, gdyby z kolei nic Paweł Wiktor, zawodnik Woli, z którym zetknął się na 
stancji podczas studiów politechnicznych, może nigdy nie zacząłby upra
wiać jeździectwa, a wówczas pewnie nigdy nie poznałby Marzenny. Przypad
ki, przypadki, przypadki...



WKKM
Pawła wprawdzie dość długo musiał prosić, by ten zabrał go na próbną 
jazdę w wolskim ośrodku, ale wreszcie uprosił. Ledwie chłopak zajął miej
scówkę w siodle, już wiedział, że to jest to. „To” na zawsze! Od początku czuł 
się na końskim grzbiecie, niczym ryba w wodzie: anglezował i galopował już 
na pierwszej lekcji. 1 to jak!

Zacząłem późno, miałem dwadzieścia lat, ale od małego uprawiałem sport. To 
bardzo pomaga, zwłaszcza w pierwszym etapie nauki jazdy konnej, zapewnia 
prawidłową koordynację ruchowy, elastyczność, ułatwia utrzymanie równowagi. 
A ja nawet nie zliczę, ile trenowałem dyscyplin i to wcale nie na poziomie po
dwórkowym. Jako reprezentant szkoły podstawowej w Czempiniu osiągnąłem 
mistrzostwo powiatu kościańskiego w jeździe szybkiej i figurowej na łyżwach, 
gimnastyce, biegu na 60 metrów. Jako uczeń liceum zdobyłem mistrzostwo po
wiatu leszczyńskiego w rzucie oszczepem i skoku w dal, wzwyż zaliczyłem 
178 cm, a o tyczce - metalowej (!) - 360 cm, to był wtedy trzeci wynik w Polsce.

Ciekawe, po kim odziedziczył ten sportowy talent, bo że miał nieprzeciętny, 
nikt nie wątpi. Żaden Wierzchowiecki nie biegał, nie skakał. Ojciec, Marian, 
co praw'da jeździł wierzchem, ale wyłącznie rekreacyjnie. Na systematyczne 
ćwiczenia brakowało czasu. Był ziemianinem, gospodarzył na 960 hektarach 
w Stefanowie koło Zbąszyna, hodował m.in. konie.

Po wojnie już nie... Władza ludowa majątek skonfiskowała, a ojca tak na 
wszelki wypadek, żeby nie przeszkadzał w rozkradaniu dóbr, wtrąciła na rok 
do więzienia. Kiedy wyszedł, otrzymał pisemny zakaz zbliżania się do Stefa
nowa na odległość nie mniejszą niż pięćdziesiąt kilometrów. Dwa razy go 
złamał... z moją pomocą. Pojechaliśmy razem popatrzeć na ojcowiznę. Anu
lowania zakazu nie doczekał - obowiązuje zresztą do dziś - odszedł w 1980 r. 
Pamiętam, kiedy umierającego odwiedzałem w szpitalu i dzieliłem się wraże
niami z moskiewskiej Olimpiady. Cieszył się, jak dziecko, gdy kląłem na ru
skich, którzy naruszyli dwadzieścia punktów regulaminu wkkw, to był miód 
na jego serce. Zawsze powtarzał: że cale zło stamtąd przychodzi. Tym razem 
dodał: a mówiłem Ci synu! Umierał w poczuciu, że syn wreszcie zrozumiał.

Byli w znakomitej komitywie, ojciec nie tylko wybaczył mu ucieczkę z poli
techniki, ale też stał się jego największym fanem. Śledził każdy sportowy 
krok syna, trzymał kciuki, był przy nim w sukcesach i porażkach. Bardzo lubił 
słuchać stajennych historii. A Wierzchowiecki rzeczywiście miał, co opowia
dać. Nieraz wspominał, jak go masztalerze na Woli przyjęli, inteligenta 
z polibudy, co to ledwie konia dosiadał. Co taki może umieć - naśmiewali 
się. Jeden to mu nawet kiedyś widły wyrwał i klnąc okrutnie, wywalił z boksu, 
bo nie mógł patrzeć, gdy chłopaczyna mieszał w ściółce, zamiast sprzątnąć, 
jak należy.
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Wierzchowiecki starał się nadrabiać końskie braki. Już o piątej rano, albo 
nawet wcześniej biegł do stajni, choć pracę zaczynał dopiero o szóstej. Zaraz 
brał się do gnoju, a potem na koń, byle dosiąść jak najwięcej jednego dnia. 
Szło mu coraz lepiej, nawet masztalerze przestawali dokuczać, zdarzało się, 
że z podziwem kręcili głowami. Po trzech miesiącach nauki w siodle inteli
gent - politechnik pod opieką swojego trenera, majora Jana Mickunasa, wy
startował w pierwszym konkursie 110 cm.

Z synem majora, Wojtkiem, przyjaźnimy się do dziś. Aż trudno uwierzyć, bo 
przecież o wszystko się kłóciliśmy, o drobiazgi i rzeczy ważne. Pamiętam, jaki 
byłem na niego zły, gdy... zabrał mi konia, na którym zakwalifikowałem się do 
międzynarodowych zawodów. W dniu wyjazdu, ot tak bez powodu wywalono 
mnie ze składu drużyny i kazano przekazać konia komu innemu, właśnie 
Wojtkowi. Poczułem się fatalnie, to było dla mnie okropnie niesprawiedliwe. 
Dziś, co prawda takie sytuacje z odbieraniem wierzchowców są znacznie 
rzadsze, ale krzywdzą, jak krzywdziły. Do jakiego stopnia??? To wiedzą jedynie 
ci, którzy podobnych przykrości doświadczyli.

O wrażliwości i ambicjach jeźdźców Jacek Wierzchowiecki wie dużo i jako 
zawodnik, i jako trener. Startował w setkach krajowych i zagranicznych im
prez. Sukcesy odnosił nawet w ujeżdżeniu. W 1978 r. pokonał całą rodzimą 
czołówkę. Za swoją koronną konkurencję uważał jednak wkkw.

Prawdziwe wkkw, nie takie jak teraz! - Kiedyś musieliśmy pokonywać dwa
dzieścia kilometrów „dróg i ścieżek”, 4,5 - 5 kilometrów steepla, 7,5 kilome
tra krosu. W sumie trzydzieści dwa mordercze kilometry. Dziś najwyżej sześć. 
Trenerzy nie przywiązują więc już takiej wagi do przygotowania kondycyjnego 
koni. Głupota. Dystanse są krótsze, to prawda, ale zawodów więcej.

W treningu i edukacji koni na najwyższym poziomie ma Wierzchowiecki nie 
lada doświadczenie. Pracował z bardzo różnymi, z tymi mniej i więcej wyma
gającymi. Zaczął od Gniewa, którego na Woli nikt nie chciał, bo po torze 
i z wadą serca. Niech sobie go weźmie Inteligent, śmiali się masztalerze. No 
to wziął. Załapał się z nim na Olimpiadę, mistrzostwa Europy, a mistrzostwa 
świata ukończyli na 15 miejscu(!).

Niezbyt utalentowany, bardzo dzielny, ale treningiem i dobrym traktowaniem 
dało się z nim wiele zdziałać - komentuje Wierzchowiecki. Bez porównania zdol
niejsza była Rebeca, podarunek od mojego wielkiego przyjaciela, Maćka Swidziń- 
skiego, najlepszego po wojnie hodowcy folblutów. Odnosiłem na niej same zwy
cięstwa, wygrałem wielkie zawody w Belgii. Niestety błąd lekarzy sprawił, że mu- 
siałem ją wycofać ze sportu. Jeździłem też na Pajacu, którego w ramach wymiany 
z Hubertem Szaszkiewiczem, dostałem za wspaniałego skoczka, Selenita. Na Pa
jacu zdobyłem wicemistrzostwo Polski w skokach, także w skokach wystartowa
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łem w Aachen. Udział w tym konkursie traktuję w kategoriach największego suk

cesu, choć jako zawodnik specjalizujący się w wkkw wypadałoby bym przede 
wszystkim wspominał laury w tej konkurencji. Rzeczywiście w światowym rankin

gu jeźdźców - wukakawistów byłem dwa razy w pierwszej dziesiątce, cztery 
w' dwudziestce, ale odczuwam pewien niedosyt. Jako zayyodnik svkkw widziałem 
się na drużynowym podium mistrzostw' śyyiata, Europy; Olimpiady. Nie yyyszło, 

choć np. na Igrzyskach w Moskwie wynik mógł być znakomity, nayvet pierwsze 
drugie miejsce pod warunkiem jednak, że mielibyśmy jeszcze jednego jeźdźca, 

który; jak ja i Mirosław' Szłapka, ukończyłby kros. Niestety błędy trenerskie, kiep
ska atmosfera podczas przygotowań, źle dobrany zespół i niefortunna taktyka 
spowodowały, że nie wskoczyliśmy na podium. Swoje zrobiła też pogoda.

Po Olimpiadzie w Moskwie Wierzchowieckiemu zaproponowano etat trene
ra reprezentacji kraju wkkw. Miał świadomość, że jeśli ofertę przyjmie, bę
dzie musiał skończyć z czynnym uprawianiem tej konkurencji. Przyjął, nie 
chcąc jednak rezygnować ze statusu zawodnika, zaczął trenować skoki. Po 
roku był już w kadrze Polski.
Uprawianie skoków i posada trenera wkkw bez wątpienia dawały sportową 
satysfakcję, nijak jednak miały się do zasobności kieszeni. W 1987 r. Jacek 
Wierzchowiecki, jak tysiące Polaków, pojechał za chlebem do USA. Był jed
nak w o tyle dobrej sytuacji, że nie musiał pracować w barze czy zamiatać 
ulic. Dostał robotę w swoim zawodzie, przy koniach. Miał nawet szansę być 
trenerem reprezentacji USA.

Niby powinienem try skać szczęściem, a ja już po pierwszym spędzonym tam 
miesiącu wiedziałem, że chcę wracać. Pojechałem do Stanów za późno, co 

innego, jakbym miał dyvadzieścia lat. Na przykład mój syn znakomicie się tam 

zaadaptował, ożenił i zamerykanizował. Ja na takie zmiany byłem za stary, ale 

że podróże kształcą bez względu na wiek, wiele się nauczyłem. Zrozumiałem 

m. in. że jeśli chcesz zarobić, to masz robić to, co ci każą. Albo się podporząd
kowujesz, albo do widzenia.

Wierzchowiecki zupełnie nie zorientowany w tych kapitalistycznych zasa
dach, stracił na dzień dobry jednego z najlepszych swoich jeźdźców, wybitnie 
zdolną amazonkę. Powiedział jej, że jeśli chce dojść do znaczących wyników, 
musi zmienić konia; na tym daleko nie zajedzie.

Obraziła się i zniknęła na bardzo długo. Nie miałem wtedy wyczucia, powie

działem coś, co ją zabolało, coś, co miało ją zmusić do pozbycia się przyjacie

la. Nie zdawałem sobie sprawy; że ona kocha tego konia prawdziwie ludzką 

miłością. Podpadłem.

Podpadł, choć rację sportową miał ewidentną. Zawodniczka też to w końcu 
zrozumiała. Wróciła do niego po dwóch latach, dosiadła innego konia i zdo-
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była złoty medal mistrzostw kontynentalnych. To było wielkie osiągnięcie 
jej, trenera i konia. Sukcesów jako szkoleniowiec miał tam oczywiście Jacek 
Wierzchowiccki znacznie więcej; dość powiedzieć, że wychował sześciu zło
tych medalistów Igrzysk Panamerykańskich Młodych Jeźdźców.
Co istotne, bez względu na umiejętności jeźdźców, dawał z siebie wszystko. 
Nawet wybitnym antytalentom poświęcał moc uwagi. Z każdym ćwiczył 
krok po kroku najdrobniejsze elementy. Ale pobytu w Stanach nie ograniczał 
jedynie do trenowania innych. Sam też startował. W 1998 r. był najlepszym 
zawodnikiem w skokach w Area 5 (8 Stanów), a w 1991 r. najlepszym w wkkw 
w Area 4 (9 Stanów).
Na startach i szkoleniu mijały mu dzień za dniem, pęczniała skarbonka - żyć 
nie umierać! I nagle... Świat się zawalił. Jeden niefortunny skok przez kroso
wą stacjonatę wysokości zaledwie osiemdziesięciu centymetrów...

Zgubiła mnie rutyna. W tym sporcie nie ma żartów. Bezpieczeństwo jest naj
ważniejsze i stale trzeba o tym pamiętać. Nie, nie mam zamiaru kogokolwiek 
straszyć, jeździectwo to jeden z najpiękniejszych, najwspanialszych sportów. 
Ale przestrzegam!!! Jeśli klepiesz po zadzie swojego konia, o którym wiesz, że 
nigdy cię nie kopnie, uważaj, żeby akurat nie był to ten pierwszy raz! Ja nie 
uważałem. Pozostała mi wówczas tylko wiara, że Amerykanie wymyślą jakiś 
sposób na scalenie przerwanego rdzenia i znów będę chodzić. Niestety. Cze
kałem kilkanaście lat, wróciłem do kraju na wózku po piętnastu. Ale mój tra
giczny wypadek sporo mi uświadomił, m.in. jak wielu miałem w Stanach 
wspaniałych przyjaciół. Zbierali dla mnie pieniądze, wyposażyli w sprzęt re
habilitacyjny. To dzięki nim jestem dziś niezależny.

Amerykański związek jeździecki uhonorował Jacka Wierzchowieckiego tytu
łem Iron Man. Tę wyjątkową nagrodę otrzymało do tej pory zaledwie kilka 
osób. Wybitny sportowiec nadal pracuje w swoim fachu, trenuje zawodni
ków, kolejnym pokoleniom przekazuje bezcenną wiedzę.
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WKKW
Medal w Mistrzostwach Polski w Skokach Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia
1982 III Pajac

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok miejsce nazwa konia
1971 II Mistral
1973 I Gniew
1976 11 Hangar
1977 I Hangar
1978 II Hangar

Igrzyska Olimpijskie

Igrzyska 
Olimpijskie rok dyscyplina miejsce nazwa konia

Monachium 1972 wkkw 18 - indywidualnie Gniew10-zespołowo
Moskwa 1980 wkkw 13 - indywidualnie Bastion

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
Bastion wlkp. 1969 siwa Tuny xx Basta wlkp/Aquino xx SK Iwno
Gniew XX 1966 kaszt. Cypr Genewa/Sonnenorden SK Strzegom
Hangar XX 1967 kaszt. Dorpat Huerta/Hexton SK Strzegom
Mistral XX 1963 gn- Negresco Marsylia/Aquino SK Golejewko
Pajac trk./wschpr. 1974 siwa Jantar p.t/w Purianka xx/Caruso xx SK Moszna

244





if



Powożenie
♦ ♦



Kazimierz Andrzejewski

Z konia na kozła

Połów był taki sobie; co prawda sześć karpi przechytrzył, ale że niewymiarowe, wpuścił 
do wody. Taki to los wędkarza. Specjalnie jednak nie narzekał, zwinął kije i przeniósł 
się do... stajni.

Na drinka! - żartuje.
A naprawdę nic „na” tylko „do” Drinka, swojego czteroletniego ogiera uratowanego z dro
gi do rzeźni. Zaraz go osiodłał i pojechali w teren.
Od kiedy Kazimierz Andrzejewski jest na emeryturze, czas wolny dzieli między rybki i ko
nie. A to znaczy, że nic w jego życiorysie się nie zmieniło - za czasów, gdy pracował też były 
i ryby, i konie. Niewiele jednak brakowało, żeby jego życie potoczyło się zupełnie inaczej.



Chciał zostać murarzem i zapewne, by nim został, gdyby nie wypadek, któ
remu uległ w trakcie nauki: spadł z drugiego piętra do piwnicy. Cud, że się 
nie połamał, w każdym razie z murowania zrezygnował na zawsze. Kielnię 
zamienił na torbę listonosza. Dwa lata roznosił pocztę mieszkańcom Niepar- 
tu. Ale że zawód doręczyciela nie był tym wymarzonym, wciąż zastanawiał 
się, co by tu zmienić, by starczało na chleb, a zarazem dawało satysfakcję. 
Przypadkiem dowiedział się, iż w ośrodku jeździeckim „Wola” w Poznaniu 
szukają masztalerzy. Było, jak znalazł. Do koni ciągnęło go przecież od dziec
ka: może za sprawą ojca, przedwojennego ułana - zwiadowcy, może wuja, 
u którego jako mały chłopiec wprawiał się w powożeniu Baśką zaprzęgniętą 
do snopowiązałki.
Na Woli uwierzył, że wreszcie będzie robił to, co naprawdę lubi. Pracował 
w stajni i doskonalił umiejętności jeździeckie, dosiadając po kilka sporto
wych wierzchowców dziennie. Z gospodarstwa rodziców wyniósł jedynie 
sztukę jazdy na oklep, tu stanął przed nowymi wyzwaniami”.
Minął kolejny rok pracy. Andrzejewski był już naprawdę dobry w masztaler- 
skic klocki, gdy, jak na złość, otrzymał wezwanie do armii. Jego minorowy 
nastrój widzieli wszyscy, dostrzegł go także trener Jan Mickunas: „Jeśli bę
dzie tak bardzo, ale to bardzo źle, napisz do mnie, załatwię ci przeniesienie 
do Legii... - pocieszył zrezygnowanego masztalerza.
Na początku Andrzejewski trafił do jednostki zmotoryzowanej. Nawet się 
ucieszył, że będzie kierowcą, kiedy jednak okazało się, iż ma służyć w polskiej 
armii pod sowieckim oficerem, zapał minął. Wtedy napisał do Mickunasa, 
by go jak najszybciej stamtąd zabrał. To „szybko” w instytucji szczególnie 
miłującej biurokrację trwało aż cztery miesiące. Andrzejewski zdążył nawet 
żałować, że poprosił o pomoc, bo znalazł się w plutonie regulacji ruchu, 
a tam życic miał święte.
Machina jednak ruszyła, nic nie dało się odkręcić. Nadszedł dzień, w którym 
zameldował się na Legii przy Kozielskiej. Aklimatyzacja trwała nadzwyczaj 
krótko, szybko zżył się i dogadał z nowymi kolegami.
Atmosfera była znakomita, dostąpiliśmy - my żołnierze - zaszczytu posiada
nia własnego anioła stróża... żonę dowódcy kapitana Kazimierza Wojtczaka. 
Ta wielokrotnie ostrzegała nas telefonicznie: „Uważajcie, mój do was jedzie. 
Na Legii Andrzejewski poznał wielu znanych koniarzy z niezapomnianym 
majorem Wiktorem Olędzkim (1899-1992)”.

Jemu mogłem wszystko powiedzieć. Poskarżyłem mu się nawet, kiedy szefo
stwo klubu zabrało mi konie: Cynadrę i Orbisa. Oba dosiadałem przeszło rok. 
Pierwszego przekazano Krzyśkowi Ferensteinowi, drugiego Jankowi Kowal
czykowi. Wściekły oświadczyłem majorowi, że w takim razie w ogóle nic będę 
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jeździł. - To może byś tak wozem konnym powoził? - zapytał najzupełniej 
serio.

I tak, już do końca służby, Andrzejewski woził siano i węgiel na potrzeby 
Legii. Znakomicie zresztą czuł się, dzierżąc lejce w dłoni. Nie podejrzewał, 
jak mu takie doświadczenie przyda się w przyszłości...
Po zakończeniu służby zaczepił się w Stadzie Ogierów w Bogusławicach. Za
czął jako masztalerz, skończył jako koniuszy, był pracownikiem i zawodni
kiem, startował w dużych konkursach skoków, w 1969 r. wyrównał nawet re
kord Polski, pokonując przeszkodę wysokości dwustu dwu centymetrów. To 
było coś!
Poza stricte zawodową pracą, choć w ramacli obowiązków, urządzał pokazy 
powożenia zaprzęgami dla licznych wycieczkowiczów, których Andrzej Osa- 
dziński, dyrektor Stada, bardzo lubił w Bogusławicach gościć. Uważał zresztą 
i nie bez racji, że to jeden z nielicznych sposobów w ówczesnej Polsce, by 
ludzi różnych profesji, różnego wykształcenia i pochodzenia zapoznawać 
z rodzimą hodowlą koni. Po jednym z takich pokazów pan Kazimierz zwrócił 
się do dyrektora: „A może byśmy tak stworzyli sportowy zaprzęg? - A kto 
będzie nim powoził? - zapytał z pewną niechęcią w głosie Osadziński. - No 
ja! - odrzekł zdecydowanie Andrzejewski”.

No to sobie pogadaliśmy - pomyślałem. - Nie sądziłem, że dyrektor będzie 
o sprawie pamiętał. Jakże byłem więc zaskoczony, gdy po dwóch tygodniach 
wezwał mnie do siebie i oznajmił: zamówiłem ci bryczkę, wybierz sobie ko
nie, będziesz powoził czwórką.

I tak z dnia na dzień, Kazimierz Andrzejewski przesiadł się z konia... na kozła. 
Tej zmiany nigdy nie żałowałem. Znalazłem się w czołówce powożących w 
Polsce. Szkoda jednak, że mieliśmy stosunkowo mało startów zagranicznych, 
brakowało nam takiego niezbędnego obycia, bez którego o wielkich sukce
sach trudno marzyć. Tym większe mam powody do radości, że mimo wszyst
ko sześciokrotnie kwalifikowałem się na mistrzostwa świata, raz byłem piąty, 
raz dziewiąty.

Mistrzowskie umiejętności Kazimierza Andrzejewskiego sprawiały, że wielu 
powożących zgłaszało się do niego po nauki. Przekazywał wiedzę praktyczną 
i teoretyczną, powtarzając do znudzenia, że konie znakomicie odgadują stan 
ducha powożącego i to nie tylko po głosie, ale i po sposobie trzymania lejc.

Jeśli czują, że coś jest nie tak, że człowiek zdenerwowany, niepewny siebie
- nie zaufają i nie podporządkują się. Tak samo zresztą, jak wierzchowce pod 
siodłem.

O szkoleniu jeźdźców Andrzejewski też sporo wie, nawet o szkoleniu... poli
cjantów. Trafili do niego zupełnym przypadkiem... po dowcipie, jaki ukazał
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się w lokalnej tomaszowskiej prasie w prima aprilis roku 1993: z zamieszczo
nej informacji wynikało, iż policja konna będzie pilnować porządku nad Za
lewem Sulejowskim i zaporą w Smardzewicach. Kiedy owa notka wpadła 
w ręce komendanta powiatowego policji w Tomaszowie Mazowieckim, 
uznał, że to znakomity pomysł i jak najszybciej postanowił taki pluton konny 
zorganizować. Po pomoc udał się do Bogusławie. Dyrektor Osadziński wy
znaczył wówczas do specjalnego zadania właśnie Kazimierza Andrzejewskie
go. Bo też komu innemu miał powierzyć taką rolę, jeśli nie fachowcowi nad 
fachowcami, wszechstronnemu znawcy koni i jeździectwa.

Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi 

rok miejsce
1984 II
1987 II
1989 I
1990 I
1991 I

Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęcami Parokonnymi 

rok miejsce
1986 I
1990 III



Zamiana koni
Powiadają, że jak się jeździ, to się spada... ale nie tylko z konia; równie efektownie moż

na fiknąć z kozła. Na zawodach w Poznaniu Paweł Andrzejewski z luzakiem Łukaszem 
Szczesiakicm wylecieli z bryczki, która razem z koniem przekręciła się w powietrzu 360 (!) 

stopni. Zawodnikom ani zwierzęciu nie t\lko nic się nie stało, w co trudno uwierzyć, ale 
natychmiast pozbierali się i ruszyli w dalszą drogę. Scena, jak z dobrego filmu. Niestety nic 
zawsze podobne zdarzenia mają tak szczęśliwy finał. W 2007 r. na treningu w Bogusławi- 
cach Andrzejewski omal nic skończył tragicznie: zaplątał się w lejce, koń wlókł go za brycz
ką. Co prawda dość szybko udało mu się wyswobodzić i zatrzymać zaprzęg, ale to, jak się 
wkrótce okazało, wcale jeszcze nic był koniec tej mrożącej krew w żyłach przygody. Kiedy 



bowiem poprawiał uprząż, zestresowany koń poniósł, wciągając go pod siebie 
i tratując. Zawodnik doznał licznych obrażeń, na szczęście powierzchow
nych, ale na tyle bolesnych, że nosił się z zamiarem zakończenia kariery. Jed
nak jak tylko poczuł się lepiej, zdanie zmienił.
Już szesnaście lat „bawi się” w powożenie! Gdvbv jednak zapytać go, czemu 
związał się z końmi, nie powoła się na wpływ swojego ojca, Kazimierza An
drzejewskiego, jednego z naszych największych mistrzów w powożeniu za
przęgami czterokonnymi. Powie wprost: „Zatrudniłem się w stajni, by... nic 
stracić pracy”.
Był akurat początek lat dziewięćdziesiątych, czas trudny dla utrzymania się 
tysięcy krajowych przedsiębiorstw. Po raz pierwszy w powojennej historii 
o przetrwaniu miały decydować wyłącznie względy ekonomiczne, stąd 
znaczne redukcje etatów. Zwalniano pracowników, tych z wieloletnim do
świadczeniem, najbardziej zasłużonych, i takich, jak choćby Paweł Andrze
jewski - kierowca w Stadzie Ogierów w Bogusławicach - ze stażem zaledwie 
kilkuletnim. Na przedłużenie umowy nie miał co liczyć; nawet samochód, 
którym jeździł wystawiono na przetarg. „Postawiony pod ścianą” zgłosił się 
na masztalerza.
Nie był to co prawda jego pierwszy kontakt z końmi; trudno jednak mówić, 
by wcześniejszy miał jakiekolwiek znacznie. Jako mały chłopiec przychodził 
do stajni i przyglądał się pracy ojca. Jednak już na początku szkoły podstawo
wej definitywnie odcchciało mu się tych wizyt, uznał, że konie to absolutnie 
nic jego bajka. No chyba, że... mechaniczne. Na punkcie aut dosłownie osza
lał, ukończył technikum samochodowe, przesądzając w ten sposób swoją 
przyszłość. Po maturze było, jak znalazł. W SO Bogusławice akurat potrze
bowano kierowcy, załapał się więc i cieszył, że nie tylko może robić to, co 
lubi, ale w dodatku ma pracę opodal rodzinnego domu.
Obecność syna w Stadzie wykorzystał ojciec, biorąc go na swojego luzaka. Za 
sprawą pana Kazimierza Paweł coraz bardziej przekonywał się do koni a jed
nocześnie chcąc nie chcąc, wchodził w sport przez duże „S”. Z zawodów na 
zawody bardziej mu się to podobało. Nie krył więc satysfakcji, gdy w 1992 r. 
kierownictwo SO zaproponowało mu powożenie zaprzęgami parokonnymi 
i reprezentowanie macierzystej firmy w konkursach w kraju i poza granicami.

Zadebiutowałem w Łobzie na Mistrzostwach Polski. Na dwudziestu dwu za
wodników zająłem dwudzieste pierwsze miejsce, a cieszyłem się, jakbym wy
grał. W końcu dobrnięcie do mety to też był dla mnie sukces.

Na swój pierwszy medal Mistrzostw Polski - brąz - czekał kilka lat (Książ 
1997). W tym czasie zaczął też odnosić sukcesy międzynarodowe, ale w je
dynkach, które zyskiwały coraz większe rzesze fanów. Na Mistrzostwach Pol



ski w singlach w Racocie w 1998 r. i Bydgoszczy w 2000 r. zajmował trzecie 
miejsca.

A potem był rok 2002, Mistrzostwa Świata w Conty we Francji. Nikt nam nie 
dawał szans, a tymczasem drużynowo z Agnieszką Chwastek i Przemysławem 
Zabłockim zajęliśmy czwarte miejsce. To było naprawdę spore osiągnięcie.

Andrzejewski powoził wtedy klaczą Hawela rasy szlachetnej półkrwi i gorąco- 
krwistym ogierem hodowli walewickiej o imieniu Modlin.

Niepokonany w maratonie, szybki jak błyskawica, tylko na czworoboku bar
dzo nerwowy, co wymagało szczególnej ostrożności. Ja dawałem sobie radę, 
niestety Włosi, którzy go od nas kupili, spasowali po miesiącu i przerobili 
konia na kiełbasę!!! Tęsknię za nim...

Tęskni do tego stopnia, że imię konia umieścił w swoim prywatnym adresie 
e-mail!

Nie mogę przeboleć, że spotkał go taki koniec. Zawsze zresztą jest mi żal 
wierzchowców, które mają trafić do rzeźni. To cholernie niesprawiedliwe, nie 
wina ogiera, że nie wyrósł, że słabiej biega, że nie jest tak piękny... Jednego 
z takich „nieudaczników” odkupiliśmy wspólnie z tatą.

Koń nazywa się Drink i mieszka u Pawła w stajni przerobionej z... warsztatu 
samochodowego.

Warsztat, samochody - stare dzieje. Chciałem być kierowcą tira, powożę za
przęgiem. Czasem poprowadzę ogromny koniowóz w drodze na zawody - tyle 
zostało z motoryzacyjnej pasji. Na pierwszym miejscu są konie. Oddałem się 
im bez reszty: nie tylko pracuję przy nich w Stadzie, jestem koniuszym - prze
jąłem pałeczkę po ojcu, który tę funkcję piastował wiele lat - nie tylko też 
startuję w zawodach, ale z racji ukończonych wyższych studiów uczę w wol- 
borskim Technikum Hodowli Koni, prowadzę tam również sekcję powożenia. 
Chętnych jest tylu, że muszę wybierać najlepszych, ostatnio zgłosiło się aż 
sześćdziesięciu czterech nastolatków.

Odrzuceni obrażają się, Andrzejewskiemu przykro, ale wie, że selekcja jest 
konieczna.

Bezpieczeństwo po pierwsze, po drugie, po trzecie!!! - to moja dewiza. Nie 
mogę na jednej godzinie mieć pod opieką kilkunastu zaprzęgów, nawet już 
dwa to za dużo. Na uczenie wszystkich chętnych nie starczyłoby mi doby, 
a przecież sam też muszę mieć czas na własne treningi.

Pawłowi często w treningach towarzyszy ojciec. Zawsze coś podpowie, zwró
ci uwagę, w końcu ma ogromne doświadczenie, mimo iż jedynkami nigdy 
nie powoził.

I nie chce! - mówi syn. - Ile to już lat go namawiam, by spróbował, a On „nie 
i nie”. Twierdzi, że to nadzwyczaj niebezpieczne... Chyba ma sporo racji.
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Medal w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi

rok
1997

miejsce
HI

Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi

rok miejsce
1998 III
2000 III



Zbigniew Brzoskowski

Trzęsący końmi
iv Trzęsaczu

Złoty medal w powożeniu zaprzęgami parokonnymi na Mistrzostwach Świata w Glad

stone w USA (1993) śni mu się po nocach. Miał go dosłownie na wyciągnięcie ręki. 
„Wystarczyło” wygrać maraton, a mistrzowski .tytuł zagarnąłby dla siebie. Co prawda po 
dwóch konkurencjach zajmoy^ł dopiero piąte miejsce, ale od pierwszego dzieliły go zale
dwie dwa punkty. Dla ¡zawodnika tej klasy, to tyle, co nic. Niestety pechowa wywrotka 
przekreśliła marzenia nic tylko o złocic, ale w ogóle o miejscu na podium.

Kiedyś to sobie odbiję! Muszę!!! -odgraża się, komentując najgorszy z najgorszych swoich startów.

Ale powodów do satysfakcji i tak mu nie brakuje, choćby z racji trzeciego miejsca indywidu
alnie i drugiego drużynowo w Mistrzostwach Świata w Poznaniu w 1995 r. Sukces ten, jak 



wiele innych, odniósł powożąc zaprzęgiem parokonnym. Mało kto jednak wie, 
że przygodę zaprzęgową rozpoczynał od czwórek i to w roli luzaka Kazimierza 
Szuraja, koniuszego w Stadzie Ogierów w Łobzie. To właśnie mistrz powtarzał 
mu do znudzenia: „Konie lubią spokój, bądź spokojny i delikatny - tylko tak się 
z nimi dogadasz i coś osiągniesz”. Rady przydały się, gdy koniuszy przeszedł na 
emeryturę, a Brzoskowski z dnia na dzień zajął jego miejsce na koźle. I pewnie 
powoziłby czwórkami do dziś, gdyby nic pierwsze Mistrzostwa Świata w za
przęgach dwukonnych w Anglii w roku 1987. Szefostwo SO chciało koniecznie 
wysłać tam swoją ekipę, ale niestety nikt parami w Łobzie nie powoził. Kierow
nictwo namówiło więc czwórkowiczów, by wypięli po dwa konie i spróbowali sił 
w dwójkach. Kiedy Zbigniew Brzoskowski spróbował „nowego”, to o powrocie 
do poprzedniej specjalności nic chciał już słyszeć.
Nic pierwsza to sportowa zmiana w jego życiorysie - zaczynał od skoków, zali
czył nawet kilka juniorskich startów, reprezentując SO Łobez. Z nieistnieją
cym już Stadem był zresztą związany od dziecka, pracował tam jego ojciec 
Franciszek Brzoskowski. Z domu do stajni miał chłopak niespełna dwadzieścia 
metrów. Konie były więc dla niego od zawsze czymś tak normalnym, zwyczaj
nym, jak ludzie, drzewa, powietrze... Stąd zapewne nigdy nie myślał, by 
w wieku dorosłym zająć się profesją w jakiś sposób niezwiązaną z tymi zwierzę
tami. Kiedy Łobez upadł, a Brzoskowski został bez pracy, zaczął szukać jakiej
kolwiek, byle przy koniach. Udało się, znalazł w Pałacu w Trzęsaczu nad mo
rzem. Jest tam szefem trzydziestokonnej stajni, prowadzi zajęcia rekreacyjne, 
opiekuje się jeźdźcami i sam trenuje przed kolejnymi zawodami. Wciąż wierzy, 
że nadejdzie taki dzień, gdy zawojuje świat i mistrzowski tytuł trafi do jego 
kieszeni.

■.dale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi

rok miejsce rok miejsce
1986 III 1993 1
1988 1 1994 II
1989 I 1995 HI
1990 II 1996 III
1991 III 1999 II
1992 11

Medale w Mistrzostwach Świata i Europy w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi

rok Mistrzostwa Świata i Europy miejsce
1987 Riesenback III - zespołowo
1989 Balaton Fenyves III - zespołowo
1991 Zwettl III - zespołowo
1993 Gladstone III - zespołowo
1995 Poznań II - zespołowo



Agnieszka Chwastek

Sport
dla kamikadze?

Ma trzynaście lat i piekielną tremę. To w końcu jej pierwsze zawody ujeżdżcniowe 
w życiu. Na szczęście startuje „u siebie”, w Książu - wśród swoich zawsze raźniej. 
Ale i tak ostatnie chwile przed wjazdem na czworobok przyprawiają ją o zawrót głowy, 

minuty stają się wiecznością. Wreszcie rozlega się wyczekiwany głos spikera: Agnieszka 
1 .ulis*  proszona na start. Dziewczynka rusza w kierunku czworoboku, dojeżdża do szranek, 
w tym miejscu koń robi w tvł zwrot i galopem wraca pod stajnię. Zdezorientowana ama
zonka próbuje po raz drugi, trzeci... Za piątym wydajc się, że już, już, koń jednak w ostat
nim momencie wywija ten sam numer. Agnieszka ma dość, najchętniej zapadłaby się 
pod ziemię. Taki wstyd! - ocenia na gorąco całą sytuację. Z pomocą nadbiega trenerka 



- Małgorzata Gulacz, chwyta wierzchowca za wodze i wprowadza na czwo
robok. Agnieszka debiutuje... z piętnastominutowym opóźnieniem. Dosko
nale wie, że gdyby zawody odbywały się na obcym gruncie, nikt by na nią nie 
czekał, zostałaby zdyskwalifikowana.

Nic ma, jak znajomości! - żartuje. - Dziś ta historia oczywiście mnie śmieszy, 
dowodzi zarazem, ile trzeba umieć, by koniowi nie dać sobie w kaszę dmu
chać. Wtedy jednak zdarzenie traktowałam w kategoriach strasznej porażki 

- nie wiedziałam, co mnie czeka za parę lat.
Ta prawdziwa okrutna, zwalająca z nóg, przyszła w 2005 r. na Mistrzostwach 
Polski w powożeniu i to w najmniej spodziewanym momencie.

Po trzech dniach zawodów miałam już. złoto w kieszeni. Moja przewaga nad 
następnym zawodnikiem była na tvlc duża, że nic dopuszczałam nawet myśli, 

iż w ostatnim przejeździć - „zręcznościówce” - mogę przegrać pierwsze miej
sce. Niestety startowałam jako ostatnia. Fatalne, rozjeżdżone podłoże spra

wiało, że piłeczki jedna po drugiej spadały z kcgli, których nawet nie musnę
łam bryczką.

Nic nie mogłam zrobić. Na pudło, co prawda wskoczyłam, ale „zaledwie” po 
srebro - zupełnie mnie to nie satysfakcjonowało. To by, mój prawdziwy dra
mat, dochodziłam do siebie kilka miesięcy. Przy okazji jednak nauczyłam 

się... Przegrywać.
To trudna sztuka, zwłaszcza w przypadku kogoś, kogo laury na ogół nie omi
jają, a nawet zdążyły rozpieścić. Agnieszka Chwastek ledwie wsiadła na jed
nokonną bryczkę w 1998 r. za namową Czesława Koniecznego: spróbuj, 
a nuż ci się spodoba” - już po miesiącu treningów wystartowała w zawodach 
w powożeniu singlami w Janczewie i wygrała. Po kilku kolejnych miesiącach 
uczestniczyła w Mistrzostwach Polski i zdobyła brąz!

To był mój największy życiowy sukces, choć przecież mam w dorobku medale 
srebrne i złote, dziewiąte miejsce na Mistrzostwach Świata i brązowy' medal 

drużynowy. Nie wiem, jak mi się udało zdobyć ten brąz, wiem za to, że byłam 
wówczas najszczęśliwszą istotą na ziemi. Wiele oczywiście zawdzięczam Zbysz

kowi Brzoskowskiemu, mojemu luzakowi, który kanni, mnie tyloma radami, że 

wynik nie miał prawa być zły. Ale że był aż tak dobry - kompletne zaskoczenie. 

Zaskoczenie tym większe, że przecież i w powożeniu, jak w każdym sporcie, 
niezbędne jest doświadczenie, wprawa, tysiące godzin treningu. A Agnieszka 
tak hop siup i na podium. Talent? Na pewno, ale jak sama twierdzi, podparty 
znajomością koni i wieloma latami (od 11 roku życia) spędzonymi w siodle. 
Kierowanie bryczką uważa jednak za znacznie trudniejsze niż ujeżdżenie 
wierzchem, choćby dlatego, że zamiast narzędzi w postaci łydek i wodzy ma 
się tylko lejce i bat.
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To jakby sterowanie koniem za pomocą pilota - podsumowuje.

Potrzebne jest więc spore wyczucie, trochę jak w prowadzeniu samochodu. 
I rzeczywiście. Dojście...

Osiągnięciu wyników sprzyja sposób traktowania konia. Jeśli ma się go za rów

norzędnego partnera, nie okłada batem, szanse porozumienia są znaczne. 
Dogadaniu pomagają też treningi w siodle, wiele elementów daje się wtedy 

opanować szybciej niż tradycyjnie „z kozła”, a w zaprzęgu pozostaje utrwala
nie konkretnych umiejętności. Trzeba jednak pamiętać, że konie użytkowane 
w powożeniu muszą być znacznie karniejsze od tych startujących w innych 

konkurencjach jeździeckich. Jeśli np. mówię „dalej” zwierzę musi natych
miast przejść w galop, kiedy mówię „prr”, natychmiast się zatrzymać. 
W przeciwnym razie nie zmieszczę się w bramkę, stracę moc czasu, a liczą się 

sekundy. Oczywiście nie wszystkie konie są w stanie podołać podobnym wy
zwaniom, tak jak nie wszystkie sprawdzają się w ujeżdżeniu czy skokach. Aku

rat na moje nie narzekam, mam chyba szczęście - uśmiecha się Agnieszka 
Chwastek. - Zaczęło się od Bataliona. Przez jakiś czas trenowałam na nim 
jednocześnie ujeżdżenie i powożenie. Kapitalny facet, niesforny, charakterny, 

humorzasty, chciał nade mną dominować, ale mu się nie dałam. Uwielbiam 
takie trudne zwierzaki. W końcu zawarliśmy pakt o nieagresji. Nikogo nie 

słucha tak, jak mnie, nikogo nie obdarza takimi spojrzeniami. Traktuję go jak 
kumpla, przyjaciela, ale też jak członka najbliższej rodziny, niestety już nie 

jak zawodnika. W ubiegłym roku złamał nogę, o sporcie, choć to zaledwie 

trzynastolatek, trzeba było zapomnieć. Dnie spędza na padoku, skubie traw
kę, a ja cieszę się, że mu dobrze i że mam Bataliona u siebie na zawsze. 

W bryczce zastąpił go Prym. Bez porównania spokojniejszy, mniej zadziorny, 

wymaga jednak znacznie więcej pracy. Codziennie bryczka, siodło... Dogadu
jemy się, a to najważniejsze - chodzi nie tylko o wynik, ale wspólne bezpie

czeństwo. Powożenie jest nadzwyczaj niebezpiecznym sportem, nie ma po
równania z tradycyjną jazdą wierzchem...

Rajmund Wodkowski, wybitny zawodnik, wicemistrz świata w powożeniu 
zaprzęgami parokonnymi twierdzi, że niebezpieczne jest właśnie powożenie 
singlami, nieporównywalnie bardziej ryzykowne od prowadzenia dwójek czy 
czwórek. Według Wodkowskiego „jedynki” to sport dla kamikadze. Co na to 
kamikadze Chwastek?

Nieprawda. Przewrócić się można i z czwórką, i z jedynką, a wywrotka jest tak 

samo prawdopodobna w każdym rodzaju zaprzęgu. Skutki również zbliżone - 

zwierzęta mogą ponieść, a pędząc na oślep zrobić krzywdę sobie, jak i przypadko

wym osobom. Dlatego tak ważne, by konie były znakomicie ujeżdżone. W żad

nym wypadku na przykład nie wolno samemu, bez przygotowania, zajeżdżać
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młodych koni - to zajęcie dla fachowców z górnej półki! Zgadzam się natomiast 
z Rajmundem Wodkowskim w jednym: single sprawiają na pewno więcej trud

ności - inna jest bowiem szerokość konia, inna pojazdu. Tam, gdzie mieści się 
wierzchowiec, niekoniecznie zmieści się bryczka. W przypadku dwójek czy czwó
rek zaprzęg ma na całej długości mniej więcej taką samą szerokość. Ot, i filozofia.

Dla Agnieszki Chwastek powożenie jedynką jest jak dla Wodkowskicgo 
dwójką. Kwestia wprawy, doświadczenia i upodobań. Zawodniczka ma zresz
tą skalę porównawczą, bo kilkakrotnie w ramach zdobywania nowych do
świadczeń kierowała i parą, i czwórką, w ogóle lubi smakować wszystkiego, co 
jej nieznane a związane z końmi. Dzięki zresztą takiemu smakowaniu rzuci
ła przecież ujeżdżenie dla powożenia. Na uprawianie dwóch dyscyplin nie 
miała czasu - jest nie tylko sportsmenką, ale także matką dwunastoletniego 
Arkadiusza. Jemu również coś się od niej należy. To dla niego przerwała star
ty na dwa lata. Wróciła, gdy już na tyle podrósł, że nie potrzebował jej bez 
przerwy. W hierarchii wartości syn figuruje na pierwszym miejscu, wszystko 
inne bierze swój początek z pozycji numer dwa.
Dzięki mamie, Arek zbliżył się też do koni - jeździ, choć nie jest na ich 
punkcie tak zwariowany, jak ona. To jednak wcale nic przeszkadza, by nie 
mogli kiedyś wspólnie zrealizować jednego z dwóch matczynych marzeń: po
galopować brzegiem morza. Z drugim, Agnieszka Chwastek, musi raczej 
zmierzyć się sama - pragnie dosiąść folbluta na torze wyścigowym, poczuć 
wiatr we włosach i gnać z prędkością, jakiej w bryczce nigdy nie zazna.
* nazwisko panieńskie Agnieszki Chwastek

Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi

rok
1999

miejsce
III

2001
2002
2003
2004
2005

I
I
II
I
II

Medal w Mistrzostwach Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi

rok Mistrzostwa Świata miejsce
2004 Astorp III - zespołowo
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Waldemar Kaczmarek
16-18-20... 
koni w zaprzęgu!

*"} lipca... dziś dzień, jak co dzień; za peerelu święto, którego jedni nie zdążyli zaznać, 
inni chciełiby je wymazać z pamięci. Nie miejsce tu jednak, by zagłębiać się w po

litykę, ale w imprezy jej towarzyszące. Przy okazji państwowych uroczystości organizowano 
w miastach i wsiach festyny, zabawy, jarmarki... Na przykład w nieistniejącej już Stadninie 
Koni w Posadowić odbywały się regionalne zawody w skokach przez przeszkody oraz, 
a właściwie przede wszystkim, unikatowe w skali kraju pokazy zaprzęgów. Widowisko tak 
mocno wpisało się w jeździecki kalendarz, źe organizowano je również po upadku systemu. 
Trojki, karety, bryczki, dzicsięciokonne piramidy, pięciokonne szydła, konna straż pożar
na... ściągały tłumy. Do jakiego stopnia pokazy cieszyły się powodzeniem, niech świadczy 



fakt, że kiedy w latach dziewięćdziesiątych jeden jedyny raz nie mogły się 
odbvć z racji prac remontowych, do Posadowa i tak zjechały setki gości, i jak 
zwykle nie tylko rodacy.
Kiedy Waldemar Kaczmarek - już jako pracownik Stadniny - zobaczył z bli
ska, jakich sztuczek można dokonywać z zaprzęgami, tak mu się to spodoba
ło, że postanowił w owych pokazach uczestniczyć.

Debiut miałem raczej kiepski. Prowadziłem jeden z pięciu cztcrokonnych za
przęgów, które jednocześnie wykonywały rozmaite ewolucje. Z chwili na 

chwilę - a jechaliśmy coraz szybciej - czułem, że przestaję panować nad mo
imi czterema młodymi końmi. Na wszelki wypadek, ostrym galopem - wol
niej nic dało rady - ewakuowałem się na rozprężalnię. Zrobiłem tam kilka 

wolt, a gdy konie się uspokoiły, wróciłem. 1 wtedy znowu zaczęły pędzić, jak 
oszalałe. Wycofałem się więc ostatecznie, ale najzabawniejsze, że nie tylko 

publiczność, także znajomi po fachu do końca myśleli, iż tak miało być. Po
dobno nie dałem pOznać, że umieram ze strachu.

W następnym roku poszło mu już znacznie lepiej: zaprezentował zaprzęg 
sześciokonny, w którym przy dyszlu szły dwa konie, a cztery na przedzie 
w poręczy. Ten akurat układ podpatrzył na paradzie w Hamburgu. Zresztą 
gdziekolwiek bywał za granicą, starał się podglądać różnorodne zaprzęgi i spo
soby spinania koni... Zdarzało się, że wchodził z aparatem za kulisy pod pre
tekstem, iż czeka tam na niego znajomy, albo że na zapleczu zostawił czapkę, 
albo że natychmiast musi do toalety... Fotografował wszystko, co warte uwagi, 
a gdy go przeganiano, wracał innym wejściem niczym bumerang.
Zdobywając coraz większą wiedzę i wprawę na jednym z kolejnych pokazów 
zademonstrował zaprzęg, jakiego w Posadowię nie widziano: dziewięcio- 
konny! Braw nie było końca! Od tamtej pory, każdego roku „dokładał” po 
jednym koniu. Jego galopujące dziewiętnastokonne dziecko podziwiał 
m.in. dyrektor Jürgen Müller z Neustadt (Dosse). Przecierał oczy ze zdumie
nia, zwłaszcza gdv zorientował się, że powóz ze stoickim spokojem ciągną 
klaczc-matki, które w boksach zostawiły źrebaki.
Waldemar Kaczmarek „dziewiętnastką” zrobił furorę. Ledwie jednak zjechał 
do stajni już zaczął przymierzać się do „dwudziestki”. Miał ją zaprezentować 
22 lipca następnego roku... na koniec wieku! Niestety...

W 2000 r. wszystkie plany wzięły w łeb, bo Stadninę zlikwidowano. Jedną 

decyzją zaprzepaszczono dorobek kilkudziesięciu lat. Konic rozprzedano. 

Część poszła do Racotu, cześć do Dobrzyniewa, pozostała setka rozeszła się 

na ostatniej aukcji... co do sztuki. A że wówczas byłem już tam sam - dyrek

tora Adama Kaczmarka zwolniono wcześniej - przyszło mi zgasić światło, 

zaniknąć drzwi... Od tamtej pory nic odwiedziłem Posadowa, nic chcę wracać 



do miejsca, w którym zostawiłem kawał siebie, a dziś jest ono ruiną. I choć 
minęło już dobrych parę lat, nie umiem o tym wszystkim spokojnie mówić; 

nawet myśleć. Pewnie nigdy nie będę umiał.
Z Posadowem Kaczmarek związał się na dobre i złe, w dużej mierze za spra
wą dyrektora Adama Kaczmarka - zbieżność nazwisk przypadkowa, choć 
Waldemar często żartował, że są skoligaceni. Dyrektor przyjął go do siebie na 
staż, gdy ten ukończył zootechnikę w poznańskiej Akademii Rolniczej. Od 
razu zorientował się, że chłopak ma na punkcie koni „kompletnego fioła”. 
Nigdy nie patrzył na zegarek, przesiadywał w stadninie od świtu do zmierz
chu. Taki pracownik to skarb. Nic więc dziwnego, że gdy na rok wzięli go 
w kamasze do Szkoły Oficerów Rezerwy, dyrektor trzymał etat hodowcy, wie
rząc, że ten do Posadowa wróci. I nie mylił się, choć decyzja, którą podejmo
wał nie była łatwa: Stadnina miała przez rok funkcjonować bez hodowcy, 
poprzedni odszedł. Dyrektor musiał więc zakasać rękawy i wziąć na siebie 
dodatkowe obowiązki; przy stu siedemdziesięciu klaczach-matkach, cztery
stu koniach ogółem - wyzwanie nie lada.
W sprywatyzowanej Stadninie Bielin, w której Waldemar Kaczmarek pracu
je od września 2000 r., jest „zaledwie” sto dwadzieścia koni. Nie jedyna to 
jednak różnica: brak tam jakichkolwiek tradycji zaprzęgowych. Już pierwsze
go dnia przekonał więc swojego nowego szefa, Janusza Troszkiewicza, do za
kupu przynajmniej jednej bryczki i pary uprzęży... Kilkanaście dni później 
dał w Bielinie premierowy popis powożenia dwójką koni, po kolejnych kilku 
tygodniach, przy okazji dożynek, demonstrował pracę z czwórką, a w następ
nym roku z siódemką. Jego kunszt musiał szefowi przypaść do gustu, bo dał 
mu wolną rękę i pozwolenie na kompletowanie kolejnych zaprzęgów. Dziś 
Kaczmarek dysponuje jedenastoma końmi, wszystkie sam przygotował!
Powożeniu oddaje każdą wolną chwilę. W czasach Posadowa myślał nawet 
o sportowym uprawianiu tej konkurencji, ale przy masie koni, jaką musiał się 
zajmować, owych chwil brakowało. Nie było mowy, by wyjechać na kilku
dniowe zawody, najwyżej kilkugodzinne, ale takie organizowano w okolicy 
przede wszystkim w skokach. Owszem, kilka razy nawet wziął w nich udział, 
jako że jeździć wierzchem uwielbiał od najmłodszych lat. Już jako trzynasto
latek trenował skoki w Pawłowicach koło Leszna, uczestniczył nawet w Mi
strzostwach Polski Juniorów w Książu, trochę też startował w czasach stu
denckich. W Posadowię koń wierzchowy służył mu przede wszystkim jako 
środek lokomocji do poruszania się po rozległych terenach Stadniny. Dopie
ro w Bielinie pojawiła się szansa „wejścia” w zaprzęgowy sport. W 2001 r. 
stanął pierwszy raz na starcie profesjonalnych zawodów w powożeniu za
przęgami dwukonnymi w Janczewie. Już dwa lata później zakwalifikował się
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na Mistrzostwa Polski. Zaczął fatalnie: po ujeżdżeniu był przedostatni - sie
demnasty. Sporo nadrobił w maratonie: kończąc go na trzecim miejscu, 
przesunął się w klasyfikacji generalnej na szóste. W próbie zręcznościowej, 
jako jedyny zmieścił się w normie czasu i przejechał parkur na czysto. Z nie
dowierzaniem śledził występy innych zawodników... Co który docierał do 
mety, Kaczmarek przeskakiwał oczko w górę, aż... wylądował na brązowym 
stopniu podium!

Może to śmieszne, ale podczas dekoracji poryczałem się jak bóbr...
Dzięki sukcesom, jakie zaczął odnosić, reprezentowana przez niego stadnina 
Bielin otrzymała prawo organizacji Mistrzostw Polski w powożeniu w roku 
2004. Dla uświetnienia zawodów Kaczmarek, jak to Kaczmarek, postanowił 
zrobić zawodnikom i kibicom niespodziankę: zaprezentował w szybkim galo
pie siedmiokonny zaprzęg... Ledwie jednak zakończył pokaz, już musiał siąść 
na bryczkę i wystartować w próbie zręczności. Tempo okazało się zbyt duże, 
dały o sobie znać nerwy i wielomiesięczne zmęczenie przygotowaniami za
wodów. Pomylił tor jazdy i z doskonałego trzeciego miejsca przesunął się na 
piąte.

Ale byłem wściekły, wszyscy zdążyli już się rozjechać do domów, a ja siedzia
łem z moimi psami na stadionie i przeżywałem tę bezmyślną pomyłkę. Pa

miętam, znalazł mnie tam szef i pocieszał, mówiąc, że piąta lokata nie jest 

wcale zła. Zła nic jest, ale medalu „ni ma” - rozłożyłem bezradnie ręce.
Jak to jednak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Na Mistrzostwach 
Świata w Warce w 2007 r. zajął indywidualnie piętnastą lokatę, a w tym wy

padku, zresztą jak najbardziej słusznie, uważa to miejsce za bardzo dobre, 
zważywszy, że w tej rangi imprezie debiutował. Powodów do satysfakcji miał 
zresztą wtedy znacznie więcej: drużynowo Polacy zajęli czwarte miejsce, a on 
wśród naszych zawodników zajął trzecie w ujeżdżeniu, w maratonie drugie, 
a w próbie zręczności pierwsze!

Gdybym przed tymi zawodami wiedział, jak moją kwalifikację do drużyny 

oceniali ci, którzy nie znaleźli się w ekipie, pewnie w stresie spaliłbym wszyst
kie przejazdy i o sukcesie zespołowym moglibyśmy co najwyżej pomarzyć. 

Mam nadzieję, że niedowiarkom zrzedły miny nie tylko po moim występie, 
ale też po wypowiedzi mistrza nad mistrzami, Romana Kusza: „polska repre

zentacja wystąpiła w najsilniejszym składzie”.
Waldemar Kaczmarek w tym samym roku jeszcze raz przekonał do siebie 
oponentów, wygrywając ogólnopolski ranking powożących, w następnym se
zonie zajął czwartą lokatę w światowym, na co zapracował, zdobywając bez
cenne punkty m.in. w Czechach, Austrii, Szwajcarii... Został okrzyknięty też 
najlepszym powożącym polskimi końmi (Thanos, Lilia, Thorgal), notabene

265



przez siebie wyhodowanymi. Jego klacz Lilię uznano dwukrotnie najlepszym 
koniem zaprzęgowym w kraju.

Hodowla to moja pierwszoplanowa pasja, sport zawsze zajmował drugie miej
sce. Uprawiając go jednak, udowodniłem sobie i innym, że bawić się w powo

żenie można niezależnie od wieku. Ale gdy zabawa omami bez reszty, nie 
sposób się z niej wycofać.

Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi 

rok miejsce
2003 III
2006 II
2008
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Czesław Konieczny

Brawura 
nie popłaca

Porażka... Doskonale znam jej smak. Nikomu nie życzę tak solidnie dostać po nosie, jak ja 
zainkasowałcm na Mistrzostwach Świata w Poznaniu: zabrakło mi 0,6 punktu do brązo

wego medalu. Niektórzy twierdzili, że sam sobie jestem winien, bo nazbierałem karne punkty 

w konkursie zręcznościowym. Prawda, jest bardziej złożona i mało kto ją zna. Przegrałem 

przede wszystkim za sprawą wyjątkowo kiepskiego wyniku w ujeżdżeniu - konkurencji, 

w której, jakby nic było, czułem się zazwyczaj bardzo mocno. Tym razem jednak jechałem nic 

na swojej bryczce - moja tuż przed startem rozpadła się na rozprężalni - pożyczyłem więc 

zupełnie inną od Rajmunda Wodkowskiego. Szanse na zadowalający wynik były więc prak

tycznie zerowa. Ale najgorsze w tym wszystkim, że gdybym naw et zdołał osiągnąć dobry rezul-



tat, wywalczyć medal to i tak... musiałbym go oddać. Regulamin wyraźnie 
mówi, że w konkursie ujeżdżenia i zręczności powozić trzeba tą samą bryczką. 

Zawodnikowi trudno wymazać z pamięci podobne zdarzenie, zwłaszcza jeśli 
zostaje pozbawiony trofeum nie ze swojej winy.

Przeżyłem to niepowodzenie rzeczywiście wyjątkowo, w końcu medal Mi
strzostw Świata nie jest byle czym. O dziwo, jednak nie wywiozłem z Pozna
nia tylko negatywnych wspomnień. Są i dobre, nawet wspaniałe dzięki ko
niom, którymi powoziłem: Arsenem i Bankiem. Przekonałem się wtedy po raz 
kolejny, że odpowiednie traktowanie zwierząt, a przede wszystkim serwowa
nie im ćwiczeń w formie zabawy - bez bata, bez krzyku i wymaganie od siebie 
więcej niż od nich, przynosi efekty. Moje konie dały wtedy z siebie wszystko. 
Ktoś, kto nie zna tych zwierząt, nie obcuje z nimi, chyba nie jest w stanie 
sobie wyobrazić, jak one bardzo chcą się spisać, wykazać, nawet zaimpono
wać. A ile je to kosztuje!!! Na mecie maratonu Mistrzostw Świata, w którym 
zajęliśmy czwarte albo piąte miejsce, były wykończone. Spuściwszy głowy od
dychały tak ciężko, jak sprinter po nadzwyczaj wyczerpującym biegu. Dłuższą 
chwilę stały nieruchomo.

Takie zwierzęta to skarb. Powie ktoś: miał chłop do koni szczęście. To chyba 
nie do końca trafne stwierdzenie. Czesław Konieczny sam bowiem je wycho
wywał i sam jc szkolił. Po dziś dzień wspomina swoich znakomitych uczniów: 
Dolara, Wachmistrza, Jogurta, Banka, Arsena... czy Sambora, na którym 
startował jeszcze w konkursach skoków m.in. w Aachen.

Sambor był trudny, z charakterem, ale nieźle nam się pracowało. Iskrzyła mię
dzy nami taka pozytywna energia, jak czasem między ludźmi. Rozumieliśmy 
się bez słów, a kiedy trzeba było mówić, mówiliśmy obaj. Moje słowa, jego rże
nie - jego rżenie, moje słowa. I zawsze wiedzieliśmy, o co któremu z nas chodzi. 

Rżeniem na widok Koniecznego do dziś odpowiadają Jogurt i Arsen, gdy 
odwiedza je w „swoim” Książu. Cudzysłów właściwie zbyteczny - Książ to 
jego dom, jego sportowy klub. Związany jest z tym miejscem od zawsze. 
W Stadzie Ogierów pracował ojciec Czesława - Jan, miał więc chłopiec do 
czynienia z wierzchowcami od małego. W wieku trzynastu lat już jeździł 
i trenował, działał także w harcerskiej drużynie konnej. I pewnie, gdyby nic 
przypadek, sportową przyszłość związałby wyłącznie z konkurencją skoków. 
Kiedy jednak z Książa odszedł na emeryturę dotychczasowy reprezentant 
Klubu, powożący Władysław Adamczak, wtedy to dyrektor Stada Ogierów 
- Zbigniew Dąbrowski, zaproponował Koniecznemu zajęcie jego miejsca. 
Ten skorzystał, choć od razu przyszło mu wskoczyć na bryczkę zaprzęgniętą 
w cztery konie. W tamtym czasie nikt jeszcze nie rywalizował w powożeniu 
dwójkami i jedynkami.



Obiecujące wyniki w zawodach krajowych, także zagranicznych i to wkrótce 
po rozpoczęciu treningów, utwierdzały Czesława Koniecznego w przekona
niu, że warto się tej dyscyplinie poświęcić. Nie przypuszczał tylko, jak przy 
okazji jej uprawiania, przyda mu się w przyszłości... poranne wstawanie. 
Konieczny nie znosi wylegiwać się w łóżku, wstaje świtem nawet, jeśli nie ma 
nic konkretnego do roboty. Wtedy na zawodach w Saumur też się wcześnie 
zerwał i wybrał na przedśniadaniową przechadzkę do lasu. Chciał zobaczyć, 
jakie pułapki zastawili na powożących organizatorzy maratonu. W najgorszych 
snach nie przewidywał, że samotny poranny spacer przemieni się w piekło. I to 
dosłownie! W lesie spostrzegł ogień. Natychmiast zawrócił i co sił popędził po 
pomoc. Biegł... o kulach! Kilka miesięcy wcześniej, podczas krajowych amator
skich zawodów w powożeniu, w których uczestniczył jedynie w ramach trenin
gu, uległ poważnemu wypadkowi, roztrzaskał kolano. Od tej pory przez długi 
czas musiał korzystać z kul. Starał się jednak funkcjonować, jakby nic mu nie 
dolegało. Kontuzjowany startował nawet w prestiżowych zawodach...

I zdobyłem z kulami w bryczce złoty medal na Mistrzostwach Polski!

- z dumą mówi o swoim wyczynie. - Twierdzę, że to mój największy sporto

wy sukces, nie dałem się!
Do czasu...

Owszem, do czasu. Cztery lata później, na treningu znów miałem groźny 
wypadek, złamałem miednicę, bardzo się potłukłem. Od tamtej pory nie sta

ruję. Zacząłem się bać. Kiedyś chyba nawet nie rozumiałem znaczenia tego 

słowa, dziś rozumiem je aż za dobrze. Człowiek wsiada na bryczkę i ogarnia 

go totalna niemoc, paraliż, nie wie, co robić. Wtedy trzeba sobie powiedzieć 
„dość”, umieć odejść, pogodzić się z rzeczywistością, co wcale nie znaczy, że 

należy zerwać ze swoją pasją. Można ją realizować, choćby trenując innych
- to też wielka przygoda. Dla mnie wprost fantastyczna, a sukcesy, sukcesiki 

niesłychanie mobilizują. Moi dwaj zawodnicy - Piotr Woźniak i Tomek Jan

kowiak - którzy stawiali przy mnie pierwsze kroki, już załapali się do kadry' na 
Mistrzostwa Świata. Satysfakcja ogromna. Wierzę zresztą, że wkrótce będzie 

o tych chłopakach głośno, bardzo głośno - zapowiada Konieczny.
Oto wyjątkowy przykład człowieka, który swojej rezygnacji z czynnego upra
wiania sportu nie rozpatruje w kategoriach degradacji czy niepowodzenia. 
Przeciwnie: SZANSY!
Dziś, choć tyle przecież wycierpiał przez sport - szpitale, operacje, zabiegi 
rehabilitacyjne - twierdzi, że gdyby miał jeszcze raz wybierać, też zdecydo
wałby się uprawiać powożenie.

Może tylko jeździłbym trochę ostrożniej - może uniknąłbym wtedy tych wy

padków. Bo winę za nie biorę na siebie. Brawura nie popłaca, ale do takich 

269



wniosków człowiek dochodzi niestety dopiero z wiekiem. Jestem też pewien

- dodaje pół żartem - że gdybym dzięki swojej bezsenności znów mógł uczy
nić coś dobrego, też nie wahałbym się ani chwili.

I zapewne nie dla braw, którymi w Saumur nagrodzono go za ocalenie lasu...

Medal w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi

rok miejsce 
1985

Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi

rok
1985
1986
1992
1994
1997

miejsce
III
II

Medal w Mistrzostwach Świata i Europy w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi

rok

1987

Mistrzostwach Świata 
i Europy 

Riesenback

miejsce

III - zespołowo
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Kostrzewa

1 tak już 
trzymam te lejce

Tej kontuzji nie odniósł ani na koniu, ani powożąc; szedł ulicą, potknął się i... po oboj
czyku. No, może nie do końca „po”, ale złożenie kości wymagało skomplikowanej in
terwencji chirurgicznej. Złamanie okazało się na tyle poważne, że wielu sądziło, iż Adrian 

Kostrzewa juz nigdy nie da rady mąjiewrować zaprzęgiem z taką fantazją, jak dawniej. 
A jednak... Rekonwalescencja, rehabilitacja i wiara, że będzie dobrze pozwoliły mu wrócić 
do sportu.

Wrócić wróciłem; odszedłem jednak z klubu „Warka” - tam postawiono na mmc krzyżyk, 

chciano pozbawić koni, nie miałbym czym i na czym startować. Przeniosłem się do Klubu 

Sportowego ldmar. Ale że w naszym środowisku nie lubią ani twardzicli, ani tych, którym się



VOŻENIE

udaje, choć wszystkie znaki na niebie świadczą, że udać się nie powinno, ko
muś na rękę było obsmarować mnie i mój nowy klub... Kiedy wystartowałem 

w Mistrzostwach Polski w Warce, rozpuszczono plotkę, ba! nawet napisano 
w internecie, że nowy sponsor Kostrzewy kupił mu srebrny medal. A dlaczego 

- pytam - od razu nie złoty? Zabrakło złotówek??? Obrzydliwa bzdura, nie 
mam słów. Ten nasz jeździecki świat jest straszny, pełen intryg, kłamstw, za
wiści; gdyby nie konie, dawno bym się z niego wycofał.

Dawno... a przecież zaczął tak niedawno... Zaprzęgami powozi zaledwie od 
sześciu lat (rozmawiamy w sierpniu 2008 - przyp.aut.). Dowiedział się wte
dy, że Kazimierz Andrzejewski poszukuje powożącego do klubu sportowego 
przy Stadninie w Gajewnikach. Zgłosił się, choć w tej specjalności nie miał 
żadnego doświadczenia; jeździeckie oczywiście tak, koni dosiadał już w wie
ku chłopięcym. Skoro jednak Andrzejewski przyjął go bez słowa, musiał wy
kazać się niemałym talentem.

Przydzielił mi dwa młode karę wałachy do bryczki dwukonnej i wałacha Boga

cza do jednokonnej. Z miejsca zacząłem treningi. Miałem szczęście, bo trafi
li mi się dwaj znakomici nauczyciele: pan Kazimierz i... Bogacz - profesor 
wśród koni. Uczyli mnie wszystkiego krok po kroku, a ja się przykładałem. 

Dość powiedzieć, że pierwsze zawody klasy „L” poszły mi doskonale. Z Boga
czem wygraliśmy, a z parą zająłem drugie miejsce - śmiesznie, wyniki zafał

szowały nieco moje preferencje, bo zdecydowanie wolę powozić„dwójkami”... 
Z „jedynek” wywodzi się za to mój ulubiony koń, oczywiście Bogacz! Jest, był 

i będzie dla mnie najważniejszy. Z nim przecież zaczynałem i z nim byłem na 
Mistrzostwach Świata w Salzburgu (2005). To duży sukces, tym większy, że 

po dwóch dniach zawodów zajmowaliśmy piąte miejsce. Drużynowo też po

szło nam znakomicie: uplasowaliśmy się na czwartej pozycji.

Bogacz startuje do dziś, ale już nie „pod kozłem” Kostrzewy. Teraz zawodnik 
powozi Erupem, coraz częściej jednak myśli o przesiadce na bryczkę cztero- 
konną.

Już nawet nie tylko myślę, ale rozpocząłem treningi. Kto wie, może i w tej 

konkurencji uda mi się coś zwojować.

Niewykluczone, do tej pory przecież, czego z końmi wespół w zespół próbo
wał, osiągał sukcesy, nawet jako junior młodszy. Wtedy startował w konkur
sach skoków, pokonywał przeszkody wysokości 130 centymetrów i z czasem 
skakałby jeszcze wyżej, ale na okres nauki w szkole zawodowej musiał zawie
sić regularne treningi. Do skoków - przynajmniej na razie - nie wrócił. Jego 
macierzysty - Rolniczy Klub Sportowy w Łubnicy, zlikwidowano, a on stanął 
przed szansą zdobywania jeździeckiego doświadczenia w Niemczech. Poje
chał na dwa lata.
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Zajeżdżałem młode ogiery; Zabrzmi może nieskromnie, ale trzeba mieć spo
rą odwagę, by to robić, nic wystarczą nawet doskonale umiejętności jeździec
kie. Człowiek siedzi na bombie, w każdej chwili może wylecieć w powietrze , 
i wylatuje. Nic zawsze też wygrywa. Z dwoma ogierami nie dałem rady; kapi
tulowali zresztą znacznie lepsi ode mnie i to zmagając się z nimi okrągły rok 

Wyfruwali w przestworza, nim zdążyli przełoży ć nogę przez siodło. Rodco to 
nic w porównaniu z takimi doświadczeniami. Przekonałem się też przy okazji, 
źc konie przewyższają inteligencją swoich współbraci, jeśli nic chcą, nic da
dzą się człowiekowi okiełznać. Mówią „mc" i koniec. Ani groźbą, ani prośbą 

się do nich nic przemówi. Takich wierzchowców Niemcy nic lubią, oni po
trzebują koni pewnych, a co za tym idzie bezpiecznych. Do zajeżdżania wy
najmują obcokrajowców; brr sami boją się... nadziać na minę. Polacy mają tam 
dobrą nurkę. Praca ciężka, męcząca - to prawda - ak daje saty sfakcję. Facet 
czuje się facetem! Może nawet robiłbym to do dziś, gdyby nic przypadek 

kiedy przyjechałem do kraju na święta, moja była instruktorka skoków 

z łarbnicy - Jola Imalska-Raczak - lumówila mnie, bym zgłosił się do Kazia 

Andrzejewskiego. I tak już trzymam te lejce kolejny sezon.

Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi

rok miejsce
2004 III
2005 III
2007 II
2009 II

Medale w Mistrzostwach Polski w Powoź

rok miejsce
2007 III
2008 II
2009 II

żenuj Zaprzęgami Jednokonnymi



Jacek Kozłowski

„ Łyskpodobnych ” 
w kopalniach już nie ma

Nic ma internetu, bo... ma małe dzieci, chłopca i dziewczynkę. Obawia się, że nawet przy
padkiem mogą wejść na strony, na które wejść nic powinny. Tyle się teraz słyszy... Ma za 
to telewizor. Korzysta z niego zwłaszcza, gdy nadają transmisje z meczów siatkówki lub tenisa 

ziemnego. To jego ulubione dyscypliny. Sam niegdyś grywał. Ale kiedyż to było, gdy ostatni raz 
trzymał w ręku rakietę lub blokował piłkę przy siatce... Na rozrywki brakuje mu czasu i pewnie 
sił. Całe dnie spędza z. końmi, trenuje nawet czternaścic-piętnascic godzin na dobę. Coś za 
coś. Wyniki kosztują. Jacek Kozłowski jest jedynym zawodnikiem, który zdobywa medale 
w powożeniu wszystkimi rodzajami zaprzęgów: jedno-, dwu- i czterokonnymi. O sterowaniu 
parą mówi, że to pryszcz w porównaniu z jedynką. A wydawałoby się, że wprost przeciwnie. 



Jak są dwa to się pilnują — wyjaśnia - mniej doświadczony słucha tego mą

drzejszego, a któryś zawsze jest mądrzejszy. Jak jest jeden - wszystko w rękach 
trzymającego lejce. To juź naprawdę sztuka! Czwórka z kolei - istny maj

stersztyk. Trudność polega m.in. na tym, że przy dyszlu idzie tylko jedna 

dwójka, druga tylko na uprzęży. Jeśli powożący kiepski to bezdyszlowa para 
potrafi się odwrócić w stronę woźnicy i błagalnym wzrokiem pytać, co dalej. 

Taki zawodnik sukcesów nie odniesie!
Kozłowski ma nadzieję, że z podobnymi problemami nie będzie musiał bory
kać się jego następca, dziś ośmioletni Hubert. Syn aż rwie się do powożenia. 
Towarzyszy tacie w treningach i to bez względu na pogodę. Czasem siada na 
koźle, a wtedy ojciec robi za luzaka i... „bezpiecznik” kontrolujący lejce. Zu
pełnie tak samo, jak w konkursie gwiazd w powożeniu rozgrywanym na war
szawskim Torwarze, gdy przyszło Kozłowskiemu asekurować samą Annę De- 
reszowską, piękną glinę z telewizyjnego serialu Złotopolscy. Koledzy zazdro
ścili! A on cóż, udawał, że niby nic. Dbał o dziewczynę, jak mu przykazano, 
bo taką miał rolę. Każdy zresztą by taką chciał. Nic każdy jednak potrafi.
On tymczasem luzakiem był nic raz, nic dwa. Od tego przecież zaczynał 
w Bogusławicach. Co prawda początkowo przymierzał się do uprawiania sko
ków, ale że wychodziło mu tak sobie, rozstał się z tą dyscypliną bez żalu. 
Skorzystał z oferty Kazimierza Andrzejewskiego i zaczepił się u niego właśnie 
w charakterze luzaka. Z czasem zaczął sam powozić, zdobywać laury w kraju 
i na świecie. Niewiele jednak brakowało, by ze sportem zerwał na zawsze... 
Otóż powołany do wojska zdecydował się na tzw. służbę zastępczą. Poszedł 
„na górnika” do kopalni Makoszowy. Spodobało mu się, choć nic był to czas 
piękny i beztroski. Trwał stan wojenny, coraz to wybuchały strajki, a fedrunek 
w asyście ZOMO przypominał raczej karny obóz pracy. Różnica tylko taka, 
że znakomicie płacili. Nigdy przedtem, nigdy potem, górnikom nic powodzi
ło się tak wspaniale, jak za komuny. Zaczął przymierzać się do zatrudnienia 
w kopalni na stałe. Przy koniach tyle by nie zarobił. Kiedy służba wojskowa 
miała się juź ku końcowi, bił się z myślami, co dalej, jaką podjąć decyzję. 
Zcbv nic żałować! Górę wzięła tęsknota za stajnią, bryczką, emocjami na 
parkurze. Wrócił do sportu, wraca do wspomnień, zwłaszcza jednego:

To niesamowite, ale już pierwszego dnia w kopalni próbowałem uzmysłowić 

sobie, jak to dawniej pod ziemią pracowały konie. Nic mogłem o tym nie 

myśleć wtedy, chodziło za mną jak cień. Nie mogę też przestać myśleć o tym 

dziś. Tam jest przecież takie ciężkie powietrze, taka wysoka temperatura. 

Musiały się biedaki strasznie napocić. Wiem przecież, jak potrafią się męczyć 

w nieporównywalnie lepszych, wręcz komfortowych warunkach. Dobrze, że 

to przeszłość, że” Łyskopodobnych” w kopalni juź nie ma. Byłoby żal, to nad



zwyczaj wrażliwe istoty;.. choć powiem, że nie wszystkie dają się lubić. Mam 
teraz taką parę. Bidę z Ciołkiem, która co prawda w zaprzęgu spisuje się zna
komicie, ale jest niesympatyczna... Ludzi też nie zawsze lubimy, często nawet 
nie wiemy dlaczego. Taki świat.
O koniach wiem jednak chyba więcej i nie tylko z racji sportu, który upra
wiam. Znam je praktycznie od zawsze. Mój dziadek. Wacław, hodował wiel- 
kopolaki. To zresztą on, kiedy miałem sześć lat, wsadzi! mnie na grzbiet jed
nej ze swoich klaczy, lak, jak ja stosunkowo niedawno, pomogłem dosiąść 
koni moim dzieciom. Obiecałem im nawet kucyka, ale warunek - żadnych 

zaległości w szkole. Coś za coś, jak w życiu! Marzy mi się wspólna przejażdżka 
po lesie, po polach... Wyiuszymy we trójkę w długą drogę. We trójkę, bo 
żona. Elżbieta, wielbi konie tylko z daleka.

Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi 

rok miejsce
1988 III
1989 II
1990
1991

II
II

Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi

2003

rok miejsce
1989
1993

11
III

1995
1997
1998
2001
2002

II
I
II
I
1
I

2004 II
2005 I
2007 I
2008 I
2009 I

Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi

rok miejsce
2001 II
2002 III
2003 III

Medale w Mistrzostwach Świata i Europy w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi 

. Mistrzostwa Świata . .
rok . ., miejsce

i r.uropy



=

Roman Kusz

Mistrzowski 
debiut

Wraz z kilkoma kolegami urządził na Legii prywatny konkurs potęgi skoku. Zaliczył
170 cm! Cieszył się jak dziecko, bo do tej pory pokonywał najwyżej metr czterdzieś

ci, co zresztą wydawało mu się diabelsko wysoko. Do dziś męczą go jednak wyrzuty, że on 
- luzak Jana Kowalczyka - nawet nic spytał mistrza, czy może na jego koniu spróbować 
takiego wyczynu. A jakby coś się stało? Przecież ten wierzchowiec regularnie startował... 
Tajne zawody przestały być tajne, Kowalczyk jakimś cudem o wszystkim się dowiedział. 
- Kiepska sprawa - mruknął pod nosem winny całego zamieszania Roman Kusz. Odbywał 
wówczas w Legii służbę wojskową. Wystarczyła skarga do dowództwa i wywieźliby go 
gdzieś na poligon, pozbawili kontaktu z końmi. Mistrz dobrze wiedział, jak chłopakowi na 



tej robocie zależy. Objechał go więc z góry na dół, podobno z dołu do góry 
również i na tym się skończyło. Nie wyciągnął żadnych konsekwencji.

Wspaniały facet z pana Janka. Dbał o każdego, kto dobrze dla niego pracował, 
kto miał do koni serce. Nigdy nie narzekałem. Najlepszy' dowód, że przecią

gnąłem pół roku wojsko, by tylko być z nim dłużej, towarzyszyć mu w zagra
nicznych zawodach, przy okazji podpatrywać sport przez duże „S”. Wiele 
mnie nauczył. Zajmowałem się nie tylko karmieniem i czyszczeniem koni, ale 

również treningiem, trochę skakałem. Był zadowolony. Nie pomiatał mną, jak 
zazwyczaj pomiata się luzakami.

Kusz zafascynowany hipiką, marzący o karierze skoczka dziękował pewnie 
Bogu, że wzięli go w kamasze i zetknęli z Kowalczykiem. Taka wyższa szkoła 
jazdy miała mu się przydać w Bogusławicach, gdzie dostał angaż po wyjściu 
z armii. Liczył, że tamtejszy klub zacznie wysyłać go na zawody, a on będzie 
skakał coraz wyżej, wyżej i wyżej rozsławiając imię własne i firmy. I tak by się 
zapewne stało, gdyby nie przypadek. Otóż zbliżały się międzynarodowe zawo
dy w powożeniu. Bogusławice, jak zwykle wystawiały m.in. Kazimierza An
drzejewskiego. Ten jednak nie miał luzaka, szukał nowego, ale koniecznie 
z paszportem. Trafiło na Kusza. Pojechali. Potem znowu startowali w innych 
zawodach. Na kolejnych zdarzył się wypadek, Andrzejewski złamał nogę. Kon
tuzja eliminowała go ze zbliżających się mistrzostw Polski. Ktoś musiał powo
żącego zastąpić. Andrzej Osadziński - Dyrektor Stada Ogierów wskazał Kusza. 
Koniec świata, luzak na koźle, żadnych szans, ale niech się pokaże - mówili 
sceptycy. I się pokazał. Zadebiutował dwukonnym zaprzęgiem... I został mi
strzem kraju. Miał dyrektor nosa. Wkrótce wysłał chłopaka na następne zawo
dy, ten znowu wygrał. To był definitywny koniec marzeń o karierze skoczka.

Pewnie, że nie żałuję, wciągnąłem się, mam sporo sukcesów. Czasem jednak myś

lę, czy tak piekielnie drogi sport ma w ogóle sens. Jestem przecież samodzielnym, 

samorządnym zawodnikiem, reprezentuję własny ośrodek powożenia w Heleno- 

wie pod Sochaczewem, ponoszę więc wszelkie koszty ze swojej kieszeni. Nie 
mam sponsora, jak inni. Co zarobię wydaję na zaprzęgi, konie, uprząż, paliwo, 

licencje, wpisowe, boksy... Zastanawiałem się nawet, czy nie zrezygnować, nie 

wycofać się z tej zabawy: Nie potrafię jednak bez tego żyć. Już kiedyś przecież 
rzuciłem powożenie na dwa lata, po kilkunastu miesiącach pracy w Niemczech. 

Dwanaście godzin dziennie na bryczce sprawiło, że nastąpił przesyt. Nie mogłem 
patrzeć na zaprzęgi. Nauczyłem się wtedy kuć konie, w ten sposób zarabiałem. 

Dziś przynajmniej nic wydaję na kowala, sam sobie rzepkę skrobię.
Do sportu wrócił po dwuletniej przerwie. Startuje w zaprzęgach dwukon
nych. Twierdzi, że tylko specjalizacja daje wyniki. Ci, którzy powożą także 
jedynkami i czwórkami rozmieniają się według niego na drobne, rzadko osią



gają mistrzostwo. Zapewne wie, co mówi. W końcu dwa razy zajmował 
pierwsze miejsca na światowych listach rankingowych, cztery razy był w dzie
siątce. To oczywiście efekt nieprzeciętnych umiejętności, ale też odpowied
niego doboru koni. Nie wszystkie zdolne są podołać wyzwaniu...

Powoziłem rozmaitymi: Hanowerami, kłusakami rosyjskimi, holsztynami. 
Najlepiej jednak sprawdzają się slązaki albo ich mieszanki z wiclkopolakami 
lub angloarabami. Na dziesięć takich koni, jeśli nic wszystkie to przynajmniej 
dziewiątka odpowiednio trenowana spełni najbardziej wybredne wymagania.

Od tych zwierząt oczekuje się idealnie czystego ruchu, znakomitego stępa 
i kłusa, spokoju i otwartości... na dialog z powożącym. Do perfekcji prowadzą 
godziny żmudnych treningów.

Pracuję z końmi przy bry czce od jakiejś 8 do 15. Po przerwie obiadowej spa
cerują w karuzeli, na lonży; pod siodłem. Nigdy nie zaprzęgam tej samej pary' 
dwukrotnie w ciągu jednego dnia. Staram się urozmaicać im zajęcia, zapew
niając w ten sposób komfort psychiczny. Bardzo ważne jest, by sporo czasu 
spędzały na pastwisku. Odpłacam im, jak potrafię najlepiej. Jasne, że nie za
wieramy takich przyjaźni, jak jeźdźcy, którzy mają jednego konia i to jeszcze 
do celów' rekreacyjnych. Moje muszę często wymieniać. Nie zdarzyło się na 

przy kład, bym dwukrotnie yyystartował tą samą parą na mistrzostwach świata, 
a te przecież rozgrywane są co dwa lata.

Ale choć Kusz nie przywiązuje się do koni w sposób szczególny, wiele z nich 
wspomina nawet z łezką w oku. Szczególnie utkwiły mu w pamięci te, dzięki, 
którym zabłysnął. Z Sejmikiem i Bachorem wygrał swoje pierwsze mistrzo
stwa Polski, znakomicie powoziło mu się Hondurasem i Baniakiem. Z Kaka- 
do i Bielinkiem przywiózł drużynowe srebro Mistrzostw Świata. Tę akurat 
parę kupił na ulicy w Bydgoszczy od dorożkarza wiozącego państwa młodych 
do ślubu. Właściciel nie mógł dać sobie rady z tymi końmi, zwłaszcza z jed
nym z nich. Kusz tymczasem dogadał się na medal!

Sukces osiąga się w dużej mierze spokojnym i nieszarpanym tempem. Nigdy 

nic szarżuję, jeżdżę na granicy możliwości, czasem troszeczkę poniżej. Je

stem chyba rekordzistą pod yvzględcm najmniejszej liczby wywrotek na zawo- 

dach. W całej karierze leżałem zaledwie dwa razy! Na treningach zdarzało się, 
ale właśnie wtedy, gdy zachciewało mi się popisów. Na zgrupowaniu w Łobzie 

postanowiłem zademonstrować kolegom, jak można błyskawicznie pokonać 

maraton. Tam był taki ostry stromy zjazd, a wolta wypadała w rwącym stru

mieniu. Przesadziłem, luzak wyleciał... z butów. Te wpadły do wody, poniósł 

je prąd, a mój towarzysz wrzeszczał: Buty!!! Ratujcie moje buty!!!
Ta przygoda, choć na szczęście tylko mokra i śmieszna, mogła zakończyć się 
zupełnie inaczej. Kusz ma tego pełną świadomość, może m.in. dlatego prze-



■

strzegą swoich kursantów, przyszłych powożących, przed wygłupami w upra
wianiu tak niebezpiecznego sportu.

Bo konie - mówi — to nic żarty. Znam je od dziecka, wiem, jak mogą być 
wspaniałe, ale też, jak mogą być groźne. To już dobrych kilkadziesiąt lat, jak 

z nimi obcuję. Na dobre i na złe!

Ciekawe, co pchnęło Kusza w ten hipiczny świat, co sprawiło, że już jako 
dziecko zdał sobie sprawę, iż właśnie z końmi pragnie związać przyszłość 
- na te pytania nic potrafi odpowiedzieć. Podejrzewa tylko, że odkrył w sobie 
to coś, co ma każdy z nas, ale niewielu potrafi to odnaleźć, coś, co uświada
mia, w jakim kierunku podążać. W domu Romana Kusza nie było przecież 
żadnych tradycji jeździeckich. Za to sam od małego dosiadał wszystkiego, co 
się ruszało, nawet krów.

Wbrew pozorom nic było to wcale takie łatwe - wspomina z uśmiechem. One 
natychmiast zwiewały w krzaki, trzeba było skakać. Ale to w końcu tcź sport.

Medal w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi 

rok miejsce
1989 III

Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi

rok
1985

miejsce
I

1987 I
1988 III
1990 I
1991
1993
1995 I
1996 I
1999 I
2000
2002 III
2004 I

Medale w Mistrzostwach Świata i Europy w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi

2007 III
2008 III

rok Mistrzostwa Świata i Europy miejsce
1987 Riesenback III - zespołowo
1989 Balaton Fenyyes III - zespołowo
1991 Zwettl III - indywidualnie
1993 Gladstone III - zespołowo
1995 Poznań 11 - zespołowo

2003 Jardy
III - indywidualnie
II - zespołowo



Bartłomiej Kwiatek

Był moim trenerem, 
nauczycielem, psychologiem

Do dziś nie potrafi zrozumieć, jak to możliwe, by jeden lekarz weterynarii twierdził, że 
koń jest zdrowy jak... koń, a drugi, chwilę później, nic dopuścił tego samego zwierzę
cia do zawodów z powodu poważnej dolegliwości kończyny. Pal licho, gdyby chodziło 

o jakiś mało istotny konkurs, ale rzec/ dotyczyła udziału w Mistrzostwach Świata w Powo

żeniu Zaprzęgami Jednokonnymi w Patroni del Vivaro we Włoszech (2006)!!! Eliminacja 
konia równała się eliminacji zawodnika.

Jak to się stało-? - z niedowierzaniem i rozgoryczeniem pyta Bartłomiej Kwiatek powożący 

Eliotem od czterech lat. - Międzynarodowa komisja lekarska wykryła przecież kontuzję na 

pierwszy rzut oka i, jak się okazało, miała stuprocentową rację - Eliot trafił na stół operacyjny.



OWOZENIE
Dziś jest już zdrowy i to najważniejsze. Ale zagadkowa historia sprzed dwu 
lat wciąż nie daje Bartłomiejowi spokoju, wraca podświadomie niczym bu
merang; chciałby o niej zapomnieć, może kiedyś...
Z satysfakcją wspomina za to start w międzynarodowych zawodach w cze
skich Nebanicach (2007); kiedy powoził Lokanem. Po raz pierwszy w swojej 
niedługiej, bo dziewięcioletniej wówczas karierze, prowadził od startu do 
mety. Był dumny, że wygrywał każdego dnia wszystko, co do wygrania było, 
ale najważniejsze, że wytrzymał psychicznie i wytrwał na pierwszym miejscu. 
Później udało mu się ów wyczyn powtórzyć na innych zawodach - tym osią
gnięciem nie mógł już jednak pochwalić się ukochanemu ojcu; Arkadiusz 
Kwiatek zmarł nagle w 2007 r. w wieku zaledwie czterdziestu sześciu lat...

Tata był moim nauczycielem, trenerem, psychologiem, zawsze mi kibicował, 

podpowiadał, wskazywał błędy. To właśnie ON zaraził mnie pasją, sprawił, że 
zafascynowałem się powożeniem, choć - zabawne - sam zajął się końmi nie
wiele wcześniej. I wszystko przez Weronikę, moją młodszą siostrę, z którą 

dziś razem trenujemy, a która kiedyś jako jedyna w rodzinie nie widziała świa
ta poza końmi. Latami wierciła rodzicom dziurę w brzuchu, bv kupili jej 

wierzchowca. Wiedziała, że tatę na taki prezent stać, bo prowadzona przez 
niego firma produkująca meble biurowe przynosiła niemałe dochody. Kiedy 

któregoś dnia Weronika znów zwróciła się do ojca, ten skwitował prośbę na
stępująco: przyniesiesz świadectwo z biało-czerwonym paskiem, będziesz 

miała konia. Ambitna wzięła się ostro do nauki, a tata słowa dotrzymał. Kupił 
jej Misia, na którym jakiś czas startowała w zawodach skokowych i powoże

niu; sobie też sprawił prezent... Kaśkę z bryczką. Mnie natomiast bardziej 
wtedy interesowały samochody, komputery, a przede wszystkim dziewczyny; 

spędzając jednak każdy weekend z rodzinką i końmi trudno było mi stać tak 

zupełnie z boku. Zacząłem więc jeździć wierzchem, ale jak się wkrótce oka
zało, nie był to najlepszy pomysł. Mierzę bowiem aż 194(!) centymetry, przy 

takim wzroście źle mi się siedzi w siodle i lękam się, bo przeżyłem jeszcze 
bolesny upadek, . Tymczasem na koźle czuję się, jak ryba w wodzie. To oczy

wiście zasługa taty - wertował dziesiątki książek, artykułów na temat powoże

nia i koni, teorię weryfikował w praktyce, a mnie przekazywał, co najważniej

sze. Wiedzę wciąż pogłębiał, bo chciał osiągnąć cel. To zresztą dowód, że gdy 

się konsekwentnie do czegoś zmierza, wtedy cel okazuje się znacznie bliższy!

Rodzinno-konna sielanka nie trwała długo - firma Arkadiusza Kwiatka zban
krutowała. Zaczęło brakować na owies, konie sprzedano. Ale Bartłomiej nie 
wyobrażał już sobie życia poza stajnią. W trakcie nauki w liceum zatrudnił 
się w klubie w Gajewnikach pod Łodzią i tam rozpoczął swoją wielką przygo
dę sportową. Dwa lata później przeniósł się do ośrodka jeździeckiego pod
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Kościanem, w którym akurat szukano powożącego. Zgłosił się w tym samym 
czasie, gdy w stajni zawitał ściągnięty z Niemiec Eliot. Od tej pory (2004) 
razem startują, razem osiągają sukcesy, razem też... stają przed kolejnymi 
komisjami lekarskimi...

Nie jest to koń łatwy - ocenia Kwiatek - szalenie kapryśny, nieprzewidywalny, 
choć znakomity w maratonie. Wymaga pilnowania, permanentnej uwagi 

ale... może właśnie za to go tak lubię, bardzo się z nim związałem! W ogóle 
lubię zwierzęta. Do jakiego stopnia? Na przykład Walduś, mój piesek kupiony 
na... targu końskim śpi ze mną w łóżku. Oczywiście Eliot też by spał, ale dla 

niego nie mam tak dużej kołdry.

Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi

rok miejsce
2005 I
2006 1
2007 I
2008 I
2009 I



Przemysław Sroka

Ogrodnik 
na bryczce

Nigdy by nie powiedział - jak w piosence Agnieszki Osieckiej - że żona go nie rozumie. Rozu

mie doskonale, bo też ubóstwia konie, a jeździectwo od zawsze było jej pasją. Dziś, co prawda 

Agnieszka Sroka (z domu John) już nic startuje, jako że moc czasu poświęca Klaudii, dwu i pół 

letniej córeczce, ale dzięki temu, że to ONA właśnie pełni funkcję całodobowej piastunki, ON może 

do woli trenować. Tak sobie ustalili i tak sobie żyją od zawodów do zawodów Bywa, że na konkursy 

powożenia jeżdżą we trójkę: mama z córką trzymają kciuki, tata jak lew walczy o laury. Wspólne 
wypady.to także okazje rodzinnych przejażdżek bryczką bądź małżeńskiego galopu w siodle.

Kiedyś Przemysław Sroka dosiadał koni nieporównywalnie częściej, dziś zdarza się to sto
sunkowo rzadko, choć cały czas sprawia mu to taką samą przyjemność. A zaczął jeździć 



POWOŻENIE

u sąsiada Jana Dutkiewicza w rodzinnym Krzemieniewie. Któż mógł przy
puszczać, że przekroczenie progu akurat tej stajni zaważy na jego przyszłoś
ci? Tam przecież poznał Henryka Glinkowskiego, obecnie znanego w świecie 
producenta powozów... wówczas drobnego wytwórcę nie mającego nawet 
własnego lokum dla własnych wierzchowców. Konic trzymał właśnie w krzc- 
mieniewskiej stajni. Co jakiś czas przywoził do testowania nowe modele bry
czek; Przemek zgłaszał się na powożącego.

Frajda była nic lada: w kilka osób jechaliśmy na pól dnia do lasu z kastą piwa
- wspomina. - Pojazdy spisywały się znakomicie, choć przechodziły morder

cze próby wy trzymałościowe.
W tamtym czasie Przemysław Sroka pracował w konkurencyjnej firmie powo
zowej „Handmet” w Gostyniu. Uwijał się z robotą, jak mało kto. W ciągu 
ośmiu godzin składał jeden pojazd i kompletował zestaw elementów do mon
tażu na następny dzień. Śmieje się, że nic powinien o tym głośno mówić, bo 

jakby taka informacja dotarła do urzędu skarbowego, miałby spore kłopoty...
Od tamtej pory minęły lata; Glinkowski zdążył wybudować własną stajnię, 
uruchomić produkcję na dużą skalę (1600(!)powozów rocznie); ściągnął też 
Srokę do siebie, zatrudnił go przy koniach i testowaniu wszelkiego rodzaju 
powozów, nawet rydwanów...
Przemek w roli powożącego od zawsze czuł się, jak ryba w wodzie. Szło mu 
tak dobrze, że wspólnie z szefem wymyślili, by to, co potrafi, demonstrował 
„poza domem”, promując w ten sposób nie tylko swoje ponadprzeciętne 
umiejętności, ale i firmę. Oczywiście, najlepszą areną na reklamę, tę krajową 
i zagraniczną, bvły i są konkursy powożenia. I tak Sroka, jakby na zapotrze
bowanie, został zawodnikiem. Zadebiutował w 2001 r. startując z ulubiony
mi: Gardcnką i Halzakiem:

Z tą parą odnosiłem sporo sukcesów, zdobyłem m.in, srebrny medal w Mi
strzostwach Polski, a przede wszystkim zakwalifikowałem się na Mistrzostwa 
Świata w Salzburgu 2004 r. Spełniło się zresztą wtedy moje marzenie wielkie

go startu w wielkiej imprezie. Pragnąłem tego od chwili, gdy wszedłem w ten 

sport. Nic spodziewałem się jednak, że zaledwie po czterech latach przygoto

wań uda mi się zajść tak daleko.
Z Gardenką i Halzakiem doznał też największej porażki. Na Mistrzostwach 
Polski w Bielinie w 2004 r. zajmował drugie miejsce, a po konkursie zręczno
ści spadł na to najgorsze, czwarte.

Moja wina, wydawało mi się, że zmęczonym po maratonie koniom mogę roz

luźnić paski wędzideł. Tak też zrobiłem, ale że. jak to się mówi, były „twarde" 

w pyskach zaczęły robić, co chciały. Nic dałem rady' nad nimi zapanować. 

Ot i mądrość po szkodzie...
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W tym samym, 2004 r Sroka zaczął powozić jedynkami. Glinkowski kupił 
akurat Izera, młodego ogiera nie do pary, a że nie bardzo było jak go wykorzy
stać, Sroka postanowił spróbować sił w tzw. singlach. Wystartowali w Mi
strzostwach Młodych Koni w Bogusławicach i od razu zajęli pierwsze miej
sce. W następnym roku sukces powtórzyli. Pojechali też na Mistrzostwa 
Świata do Rzymu w 2006 r. Niestety ujeżdżenie poszło im fatalnie, znakomi
cie za to maraton - zajęli w nim ósmą lokatę, w sumie uplasowali się na 
dwudzistym ósmym 28 miejscu, najwyżej z Polaków.
Zaangażowanie się w starty zaprzęgami jednokonnymi nie znaczyło i nie 
znaczy, że Sroka zrezygnował z „dwójek”. Przeciwnie, właśnie trenuje z Uno 
30 i Tcnorio, wałachami, jak mówi bardzo trudnymi, wymagającymi, ale 
„przyszłościowymi”. Spędza z nimi moc czasu, porozumienie wydaje się co
raz bliższe. Zajęcie to jednak żmudne i wyczerpujące. Człowiek musi po nim 
odreagować, odpocząć, by następnego dnia znów dać z siebie wszystko. Każ
dy relaksuje się inaczej. Przemysław Sroka uwielbia pracę w przydomowym 
ogródku; jest z wykształcenia rolnikiem. Nie marudzi, jak u Mrożka, by coś 
zasiać, tylko sieje, sadzi, pieli.... A żonie na rękę, że taki ogrodnik pod ręką, 
bo dzięki niemu, nie tylko w domu, ale i pod oknem świat jest piękny.

Medal w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi 

rok miejsce
2005 II

Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi 

rok miejsce
2006 II
2007 II
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Andrzej Szymczyk

Pod niebo 
z Ross ario

Pędził przez las czterokonnym powozem, nagle drogę zagrodzili bandyci: wywlekli pasa
żerów; dokumentnie okradli, dotkliwie pobili. Jemu też się dostało, cudem ocalał. Ale 
kiedv tylko złodzieje zniknęli w czeluściach... Wstał, otrzepał się, a na jego twarzy pojawił 

się uśmiech. Po chwili b\ 1 gotów ponownie wczuć się w rolę ofiary... Filmowcy uznali jed
nak, że zdjęci;! wyszły tak dobrze, iż dubel jest zbyteczny.
Umiejętności Andrzeja Szymczyka ze Stada Ogierów w Książu reżyserzy wykorzystywali 
kilkakrotnie i nadzwyczaj chętnie. Rzadko bowiem zdarza się, by powożący radził sobie tak 
samo sprawnie z zaprzęgami jedno-, dwu- i czterokonnymi. On opanował tę sztukę do 
perfekcji, choć czwórkami powoził jedynie dla własnej przyjemności, ewentualnie radości



turystów. Dwójkami i jedynkami walczył o trofea na zawodach. Zdobywał 
zresztą nie tylko medale i puchary. W Memoriale Kazimierza Mazurka zain- 
kasował nagrodę główną w postaci rocznego angloaraba.
Sportowo zaczął powozić... ze złości. Może nawet nigdy nie przesiadłby się 
na bryczkę, gdyby dane mu było uprawiać skoki w takim wymiarze, jaki mu 
się marzył. Co jednak trafiał konia rokującego nadzieję, skaczącego na dzień 
dobry przeszkody wysokości przynajmniej stu trzydziestu centymetrów, dy
rekcja Stada Ogierów „rekwirowała” takiego wierzchowca i wystawiała go na 
sprzedaż. Po kolejnej stracie, Szymczyk zerwał ze skokami na zawsze. A że 
akurat nadarzyła się okazja przejścia do stajni Czesława Koniecznego, sko
rzystał. Początkowo przygotowywał młode konie do zaprzęgów, kilka razy 
wystartował z Koniecznym w parze jako luzak, wreszcie zadebiutował na koź
le i to od razu w mistrzostwach Polski. Wypad! zupełnie nieźle: na dwadzieś
cia cztery ekipy zajął przyzwoite jedenaste miejsce. Z zawodów na zawody 
przesuwał się wyżej i wyżej, dał się też poznać jako... zaklinacz koni. Oto 
bowiem był jedynym, który dogadał się z Nomenem, nadzwyczaj urodziwym 
wierzchowcem, wzbudzającym jednak strach nawet najbardziej doświadczo
nych koniarzy. Ileż to razy ciągnął za sobą masztalerza na lonży. Na padoku 
łapało go zawsze kilku ludzi, w boksie kilku zakładało ogłowie. Nie było 
mowy, by bez przygód przeprowadzić Nomena na uwiązie ze stajni na pa
stwisko. Nic więc dziwnego, że właściciel konia, Stado w Strzegomiu, wysta
wił go na aukcję i obniżał cenę, by tylko znaleźć kupca. I właśnie wtedy 
Szymczyk wraz z Czesławem Koniecznym namówili dyrektora Książa, Jacka 
Gałczyńskiego, by kupił Nomena do zaprzęgu. Ten zgodził się, stawiając jed
nak warunek: jeśli w ciągu pół roku wierzchowiec nie będzie chodził w brycz
ce, zwracacie za niego pieniądze.
Powożący zaakceptowali rozwiązanie, a już po chwili Szymczyk prowadzał 
konia do stajni bez wędzidła, trzymając go jedynie za pasek kantara, czym 
wszystkich wprawił w osłupienie. Dyrektor Książa nie mogąc uwierzyć, że to 
naprawdę ten nieobliczalny Nomen, kazał Szymczykowi jeszcze raz na 
oczach przedstawicieli iluś stad i stadnin wyprowadzić konia z boksu, przejść 
z nim po placu i odprowadzić do stajni. Masztalerz polecenie wykonał, 
wierzchowiec szedł jak pies na smyczy... Po półtora miesiąca chodził już 
w zaprzęgu i spisywał się, jakby ćwiczył od zawsze. Nikt nie miał wątpliwości, 
że to ewidentna zasługa Szymczyka. Tym większy więc żal, że tak szybko, bo 
zaledwie po trzech latach, zrezygnował nie tylko z trenowania koni zaprzęgo
wych, ale z uprawiania sportu w ogóle.

Z łaski na uciechę nic da się startować. Nic może być tak, źc zawodnik przy
gotowuje konie, trenuje je kilka lat, wchodzi z nimi do strefy medalowej



i nagle z dnia na dzień zostaje ich pozbawiony... Scenariusz niemal jota w jotę 
taki, według jakiego odbierano mi wierzchowce skokowe. Powiedziałem więc 

dość i od roku 1992 zajmuję się wyłącznie tym, co mam w umowie o pracę: 
jestem masztalerzem, przy okazji zamkowym podkuwaczem samoukiem 

- takie moje hobby.
Widać nikomu nic zależało na laurach, którymi Szymczyk - może nawet po 
dziś dzień - rozsławiałby Książ w kraju i za granicą??? Zabrakło mu chyba 
szczęścia, nie spotkał na swojej drodze odpowiednich ludzi. A że warto było 
w niego inwestować, wydawało się oczywistym od chwili, gdy jako junior za
czął odnosić sukcesy w konkursach skoków. Dziś, co prawda na minione lau- 
ry macha ręką, z satysfakcją wspomina za to z tamtego okresu konia, którego 
odziedziczył po Czesławie Koniecznym, kiedy ten rezygnował z uprawiania 
skoków na rzecz powożenia.

Czesiek zostawił aż trzy wierzchowce; dwa błyskawicznie znalazły amatorów, 
nikt nie chciał natomiast wielkopolaka imieniem Rossario. Trudny w prowa

dzeniu, ponoszący; bardziej odstraszał niż przyciągał. Nic dziwnego, że nie
wielu miało odwagę go dosiadać. Ja uwierzyłem, że podołam. I rzeczywiście, 

choć bywały chwile nie do pozazdroszczenia...
Kiedyś Rossario poniósł na treningu. Prowadzący zajęcia Wojciech Dąbrow
ski, chcąc wybawić kilkunastoletniego Andrzeja z opresji, poradził mu, by 
ten najechał na hyrdę.

Zobaczysz tam się zatrzyma! - dodał.
Jak Dąbrowski kazał, tak Szymczyk uczynił. Ruszył w kierunku rozłożystego 
żywopłotu, koń jednak zamiast stanąć, odbił się niespodziewanie i pokonał 
przeszkodę, frunąc w powietrzu przeszło osiem i pół rnetraj!). Po wylądowa
niu poza ogrodzonym terenem, koń jednak ani myślał wyhamować, gnał da
lej jak poparzony i to pod górę. Wreszcie spasował. Kiedy w końcu Andrzej 
z Rossario wrócili, zdenerwowany Dąbrowski wykrzyczał: miałeś się zatrzy
mać, a nie skakać!!!

Miałem i nawet próbowałem - odrzekł zawodnik bezradnie, rozkładając ręce.
Nie było o czym dyskutować: jaki Rossario, każdy widział. Świadków zdarze

nia ogarnęło jednak zdumienie, że wierzchowiec wybijając się, nie musnął 
nawet jednej z najwyżej usytuowanych tam gałęzi. A to znaczyło, że skoczył, 
co najmniej 220 centymetrów! W prawdziwym konkursie, Szymczyk wygrał
by w cuglach. Może szkoda, że w oficjalnym biciu rekordu wysokości nigdy 
nie wziął udziału, ale nawet nie bardzo miał kiedy, bo... upomniała się 
o niego ludowa armia.
Służba skróciła mu sportowy życiorys o całe dwa lata. Miał ją co prawda od
bywać w sekcji skokowej Legii albo WSK Śląsk, niestety trener, który obiecy-
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wał przeniesienie, załatwił je... trzy tygodnie przed powrotem Szymczyka do 
cywila. I tak chłopak służył w jednostce wartowniczej zamiast skakać, skakać, 
skakać...

Na warcie też ktoś musiał stać - pointuje z przekąsem.

Może więcej sportowego szczęścia będzie miała jego trzynastoletnia córka, 
Sylwia - trenuje ujeżdżenie - trzecia w rodzie Szymczyków żyjąca z końmi 
za pan brat. Pierwszym był Eugeniusz, ojciec Andrzeja, który trzydzieści lat 
piastował w Książu stanowisko masztalerza. Swoją drogą ciekawe są ludzkie 
losy: trafił tam aż z Wolborza, niemal za miedzą miał Stado Ogierów w Bo- 
gusławicach... Może, gdyby nie ruszał się z miejsca, jego syn nigdy nie mu- 
siałby stać na warcie.

Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi 

rok miejsce
1998 III
1999 III

Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi 

rok miejsce
1998 II
1999 II



Rajmund Wodkowski

Urodzony pod koniem, j

wychowany na koniu

Podobno doskonale radzi sobie na parkiecie - może stąd miłość do jazdy figurowej na 
lodzie? Lubi też szybką jazdę autem - zapewne z tego bierze się jego fascynacja wyści
gami samochodowymi. Nie jest za to fanem piłki nożnej. Nie przeżywa więc stresów przy 

okazji występów naszej reprezentacji, nie zamartwia się też, czy budowlańcy zdążą oddać 
narodowy stadion przed EURO 2012. Szczęśliwy człowiek.

Pewnie, że szczęśliwy, ale nic tylko z racji futbolowej obojętności, choć fanom tego sportu 

rzeczywiście nie zazdroszczę. Ja po prostu potrafię cieszyć się życiem, poza wszystkim robię 

to, co mnie pasjonuje - układam konie do zaprzęgów. A że trochę w tym sporcie siedziałem, 

pewne doświadczenia zdobyłem, coś tam wiem.



Ładne „coś tam”, jeśli mówi to Rajmund Wodkowski, siedmiokrotny meda
lista Mistrzostw Polski, a przede wszystkim wicemistrz świata w powożeniu. 
Jego wiedza praktyczna i teoretyczna jest jak wielka encyklopedia. O powo
żeniu wie wszystko. Tym bardziej więc szkoda, że nie możemy go już podzi
wiać podczas zmagań z czołówką obcokrajowców. Zrezygnował i do już daw
no - czyżby zmęczenie materiału?
Na kilka tygodni przed Mistrzostwami Świata w Poznaniu w 1995 r. dobiega

ły go plotki od ż y c z 1 i w y c h, iż miejsce w sierakowskiej reprezentacji ma 
tylko do tychże mistrzostw. Później... czeka go „do widzenia”. Wcale się więc 
nie zdziwił, gdy po zawodach rzeczywiście powiedziano mu „pa, pa”.

Bolało, bardzo bolało. Natychmiastowe odstawienie mnie do kąta było zresztą 
nie fair nawet wobec koni, którymi powoziłem. Proszę sobie wyobrazić, że już 

czwartego dnia po mistrzostwach wysłano je na punkty kopulacyjne, choć wyma
gały tzw. roztrenowywania. Cóż, nie brakuje wśród nas - ludzi sportu jeździeckie
go - takich, którzy zwierzęta traktują wyłącznie jak urządzenia do robienia wyni

ków i pieniędzy. Powiem nawet, że jest ich zastraszająco wielu. Dla mnie to kary
godne. Koń ma być przede wszystkim dopieszczanym kumplem do dobrej zaba
wy, zadbanym i szanowanym. To warunek, od spełnienia którego zależy jego 

życzliwość dla nas. Dobrze traktowane konie, gdy trzeba, dają z siebie wszystko, 

jak choćby niegdyś moje Opal i Deuter: w maratonie szły jak burza, mimo iż 
nagle nastąpiła radykalna zmiana pogody - z kilkunastu stopni ciepła zrobiło się 

przeszło trzydzieści. Konie fatalnie znoszą takie wahania temperatury.
Wodkowski pamięta też, jak jego konie wykazały się hartem podczas zawo
dów w Ricsenbecku.

Ostatni odcinek maratonu prowadził rozmokłą łąką. Konie i bryczki grzęzły 

w błocie. Pozwoliłem wtedy ogierom iść ich własnym tempem. I choć czas naglił, 

a luzak nerwowo spoglądał na zegarek i przestrzegał mnie: nie zdążymy! nie 

damy rady! - ani myślałem popędzać. Poganianie nie miało najmniejszego sen

su, konie stanęłyby i nie chciałyby zrobić kroku. A tak pokonały nadzwyczaj trud
ny odcinek po swojemu i kiedy znalazły się na przeszkodzie, było je stać na rusze

nie z miejsca galopem. Wiele innych par zaprzęgowych nie miało już na to siły.

O koniach, z którymi nasz mistrz pracował, może opowiadać bez końca. Były 
wśród nich nawet takie, co... znały się na zegarku: w odpowiedniej fazie tre
ningu same przechodziły w kłus, galop, wracały do stępa i znowu przyśpie
szały z dokładnością co do minuty. Posłuszny Cedron uprzedzał polecenia, 
a o Żaku, który nigdy nic zrobił najmniejszego błędu, mówiono, źe potrafi 
nawet czytać. W strefie galopu oznaczanej zawsze tablicą informacyjną 
przyspieszał sam z siebie. Kto go nauczył literek? - nasz rozmówca nie chce 
zdradzić. Chętnie za to zwierza się ze swojej pierwszej końskiej miłości do...



POWOŻENIE

Arabki. Darzył ją szczególnym uczuciem, a zaczął dosiadać, mając zaledwie 
siedem lat. Do dziś pamięta, jak go ojciec, Franciszek Wodkowski (pracow
nik stadnin i stad ogierów) uczył na niej jeździć. Dwa lata treningów na wy
jątkowo spokojnej Arabce utwierdziły tatę w przekonaniu, że może już chło
paka bez obaw puścić samego w teren.

Tylko żadnego galopu, broń Boże!!! - powtarzał na odjezdnym.
Malce zadowalał się więc z konieczności szybkim kłusem. Nie zamierzał ła
mać ojcowskich zakazów - tak był wychowany. Ale stało się: wystraszona 
widokiem sarny Arabka, sama któregoś razu poniosła ostrym galopem.

Cóż to było za kapitalne uczucie!!! Niestety nikomu nie mogłem zwierzyć się 
z tej przygody. Strach pomyśleć, jakby zareagował ojciec, zapewne nigdy wię
cej samego by mnie nie puścił...

Niedługo po tym zdarzeniu - a była akurat niedziela - tata zaproponował 
synowi przejażdżkę we dwójkę. Ten z ochotą przystał na propozycję, uwiel
biał takie wspólne spacery. Kiedy już oddalili się spory kawałek od domu, 
konie zdążyły dobrze się rozgrzać, syn zagadnął:

A może by tak galopem?
- Jeszcze nie, jeszcze nie - odrzekł wyważonym tonem ojciec.

A może jednak? No taaaaaaata... nie daj się prosić.
-Ale powolutku!

Ledwie ruszyli, a chłopak już wyszedł na prowadzenie. Ojciec piekielnie się 
wtedy zdenerwował. Krzyczał: „stój, zatrzymaj się, zwolnij”. Kiedy jednak 
zorientował się, że synowi idzie zupełnie dobrze, dał spokój... A wtedy poszli 
już galopem, jak równy z równym.
Takie były początki Wodkowskiego w siodle. Wtedy jeszcze, ba nawet wiele lat 
później, nic nic wskazywało, że z czasem zacznie uprawiać którąś z jeździeckich 
dyscyplin. Może zresztą nigdy by do tego nie doszło, gdyby nie sopockie Mi
strzostwa Europy w powożeniu czwórkami. Pojechał na nie w charakterze kibica 
i tak mu się to spodobało, że po powrocie do pracy w stadninie Nowa Wioska, 
spróbował sił na koźle - tak dla zabawy. Wybrał cztery piękne konie, zaprzągł je 
do najzwyklejszej bryczki i pojechał przed siebie z uśmiechem na ustach. Kiedy 
wracał, dostrzegł go dyrektor Stanisław Biernat i... w trybie pilnym przywołał do 
siebie. Wodkowski nie miał pojęcia w czym rzecz, bardziej spodziewał się naga
ny niż dobrego słowa, a tu dyrektor kompletnie go zaskoczył:

- Mam nadzieję, że w końcu zajmiesz się powożeniem na poważnie...
I zajął się. Wybrał sobie sześć bułanych klaczy, wkrótce dostał sportowe 
bryczki i droga do medali stanęła przed nim otworem. Samemu jednak, bez 
nauczyciela, ciężko rozgryźć wszystkie tajemnice powożenia. Kiedy więc do
wiedział się, że w Sierakowie organizowane jest zgrupowanie zawodników
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przygotowujących się do międzynarodowych zmagań, napisał list do dyrek
tora tamtejszego Stada Ogierów, Tadeusza Czermińskiego z prośbą, by ten 
pozwolił mu podpatrywać czołówkę naszych rodzimych powożących. Dyrek
tor owszem, wyraził zgodę, ale postawił warunek, że Wodkowski musi w tych 
zawodach wystartować.

Skóra mi ścierpła... Nie miałem jednak wyboru (śmiech). Pracowałem więc od 
rana do wieczora, zadawałem tysiące pytań, ćwiczyłem i słuchałem błyskotli

wych uwag zwłaszcza nieżyjącego już Antoniego Musiała - bardzo mi poma
gał. Dzięki niemu trochę pewniejszy stanąłem na „wymuszonym” starcie. Po 
dwóch dniach zajmowałem dobre piąte miejsce na szesnaście ekip. W konkur
sie zręczności niestety pomyliłem przeszkody i zostałem zdyskwalifikowany. 

Skręciłem nic tam, gdzie należało. Ale debiut i tak uważam za zupełnie przy
zwoity. Czwórką nic da się tak łatwo manewrować, jak mniejszym zaprzęgiem, 

a ja przecież byłem nowicjuszem. To wielka sztuka powozić jednocześnie dwo
ma parami koni. Bo jedną (machnął ręką) może każdy, to taka zabawa. Inaczej 
rzecz się ma z jedynką! To już sport dla kamikadze. Lekka, wywrotna bryczka

- strach coś takiego prowadzić. 1 jakie to trudne!!! Koń wąski, kozioł szeroki... 
Ale w końcu ludzie robią w życiu różne rzeczy.

Właśnie, niektórzy po latach wracają nawet do czynnego uprawiania sportu. 
Pan by nie wrócił?

Powożenie jest kosztowną pasją, bez sponsora prawic niemożliwą do realiza
cji. A kupić byle jaki sprzęt, byle jakie konie... - zawodnikowi mojej klasy nic 

wypada tak eksperymentować.

- A gdyby ktoś panu podstawił doskonałą bryczkę z dwoma znakomitymi koń
mi - wystartowałby pan?

Pod warunkiem, że przynajmniej jeden z nich umiałby czytać, a drugi znał się 
na zegarku...

Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi

rok miejsce
1990 III
1991 III

Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi

rok miejsce
1985 II
1987 II
1989 III
1992 III

Medal w Mistrzostwach Świata i Europy w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi 

rok Mistrzostwa Świata i Europy miejsce
1987 Riesenbeck II - indywidualnie
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Przemysław Zabłocki

Autobusem, 
ciężarówką, bryczką..

Są podobno najwyższym duetem zaprzęgowym w Europie... Gdyby jeden drugiemu...
stanął na głowic, mierzyliby wspólnie blisko cztery metry : Arkadiusz i Przemysław Za

błoccy. Pierwszy jest luzakiem, drugi powożącym. Zdobyli wspólnie już wiele medali, 
w tym mistrzostw Polski oraz jeden drużynowy na mistrzostwach świata; przymierzają się 
do kolejnych, mimo iż Arkadiuszowi brakuje czasu na regularne treningi. Zatrudniony 
w firmie transportowej jeździ po świccie, a na bryczkę wchodzi tylko przy okazji ważnych 
zawodów i tylko na prośbę Przemysława. Ten dobrze rozumie jak trudno godzić sport wy
czynowy z pracą zawodową - sam jeżdżąc w transporcie międzynarodowym, w ogóle wyco
fał się z powożenia W 2007 r. koni dosiadał jedynie rekreacyjnie w Bukowcu koło Nowego 



Tomyśla. Któregoś dnia właściciel tamtejszej stajni, zarazem szef prywatne
go przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, Józef Łukaszyk, zapropo
nował mu posadę kierowcy autobusu. Zabłocki poczuł się, jakby wygrał los 
na loterii: konie i samochody - a więc to, co lubi najbardziej, co pasjonuje go 
od dziecięcych lat - będzie miał pod jednym dachem, w jednym miejscu 
i kiedy tylko zapragnie. Nie tylko więc przyjął propozycję, ale przekonał no
wego pracodawcę, by ten wsparł jego ambicje sportowe.
Żaden z rekreacyjnych koni Łukaszyka nie nadawał się jednak do wyczyno
wego zaprzęgu. Zabłocki próbował więc gdzieś w Polsce odszukać Lentę, 
z którą zdobywał medale w barwach klubów Michała Bogajewicza i KJ Jaran- 
tów. Udało się... ale nie do końca: kiedy ją odnalazł, okazało się, że klacz jest 
na wyźrebieniu i gdyby czekać, aż będzie gotowa to treningów, zawodnik 
straciłby kolejny sezon. Łukaszyk rozpuścił więc wici wśród znajomych, że 
chce kupić konia. Wybór padł na Laszkę, klacz po ogierze śląskim i matce 
wielkopolance, o której Przemysław Zabłocki mówi, że jeszcze nigdy nie 
miał wierzchowca o tak wspaniałym ruchu.
Wiążąc się z końmi, Zabłocki podtrzymuje tradycję rodu: dziadkowie oraz 
ojciec pracowali w stadninie w rodzinnym Racocie. Tam też i on, i Arkadiusz 
się urodzili. Przemysław po ukończeniu technikum mechanicznego zatrud
nił się we wspomnianej stadninie, trenował skoki, był też luzakiem, jeździł 
m.in. ze swoim ojcem, Józefem. W roli powożącego zadebiutował w 1998 r., 
gdy w tymże Racocie zorganizowano zawody na cześć Wojciecha Wojcie
chowskiego, zawodnika tamtejszego klubu, który zginął w wypadku samo
chodowym. Zabłocki zajął trzecie miejsce na dwudziestu kilku startujących. 
To był początek kariery. Z czasem zaczął rywalizować w mistrzostwach Polski 
i w zawodach międzynarodowych. W Conti we Francji zajął z drużyną 
czwarte miejsce, a indywidualnie dziesiąte, co w stawce przeszło siedem
dziesięciu zaprzęgów było sporym osiągnięciem. Brąz zdobyty z drużyną 
w Szwecji na Mistrzostwach Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonny
mi (2004) jest jego największym sukcesem.

Ledwie wróciłem z tych mistrzostw do Jarantowa, gdzie wtedy pracowałem, 

zwolniono mnie z roboty. Dlaczego? Nie ma co wchodzić w szczegóły. Perma

nentne nieporozumienia z szefem, odciąganie mnie od treningów, zlecanie 

rzeczy, których nie miałem w umowie, prędzej czy później musiały do tego 

doprowadzić. Należę do ludzi, którzy mówią, co myślą, a to nie zawsze się 
podoba...

W obecnym klubie Józefa Łukaszyka w Bukowcu czuje się jak w domu 
i twierdzi, że nawet tak skromne warunki treningowe w zupełności spełniają 
jego wymagania. A ćwiczy zawzięcie, bo...



Chciałbym stanąć na podium mistrzostw świata w rywalizacji indywidualnej. 
Nie muszę wdrapywać się na ten najwyższy stopień, na początek wystarczy 

najniższy. Będę wówczas najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem.

Medal w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi

rok
2001

miejsce
III

Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi

rok miejsce
2001 III
2002 II
2004 III

Medal w Mistrzostwach Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi

rok
2004

Mistrzostwa Świata
Astorp

miejsce
III - zespołowo



WOŻENIE

Nie udało się porozmawiać
Ryszard Gil
Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi

rok miejsce
2000 II
2008 III
2009 III

Andrzej Szewczyk
Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi

rok
1983
1985
1986
1987

miejsce
III
II
II
III

Zygmunt Waliszewski
Medale w Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi

rok
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

miejsce
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I

Medale w Mistrzostwach Świata w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi 

miejsce
III - indywidualnie 
III - zespołowo
III - zespołowo

Medale w Mistrzostwach Europy w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi

rok

1976

1980

Mistrzostwa Świata

Apeldorn

Windsor

rok Mistrzostwa Europy
1975 Sopot
1977 Donaueschingen

1979 Haras du Pin

1981 Zug

miejsce
II — indywidualnie 
II - zespołowo

III - indywidualnie
III — zespołowo 
II - zespołowo
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Rajdy długodystansowe



Kamila Kart

Co tam medale, 
ważne konie

Na pytanie, czy ma własnego konia? - odpowiada przecząco. Indagowana, czy chciała- 
by mieć? - mówi, że nic czuje takiej potrzeby. Po chwili jednak dodaje:

Gdyby Elban był mój, pewnie nadal bym na nim startowała, a tak z dnia na dzień zostałam 

bez konia; jego właściciel pokłócił się z właścicielem stajni, wierzchowca sprzedał, nic mia

łam nic do powiedzenia.

To suche fakty, ale za tymi faktami kryje się dramat, nieprzespane noce, zapłakane oczy, 
i rzecz nawet nie w tvm,że dziewczynę pozbawiono konia, na którym zdobyła swój pierw
szy medal mistrzostw Polski seniorów, że w tej parze mogła jeszcze wiele osiągnąć...

Zabrano mi kogoś bliskiego, z kim byłam bardzo związana. Znaliśmy się z Elbanem doskona



le, spędzaliśmy razem wiele godzin. Tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc... 

Dogadywałam się z nim bez kłopotu, choć to taki koń z charakterem, po
słuszny wyłącznie jednej osobie. Tą osobą byłam właśnie ja...

Od pięciu lat zawodniczka dosiada Certa, przyrodniego brata Elbana - obaj 
po słynnym janowskim Balonie. Elban zwany Rudym też ma charakterek 
i wymaga - zdaniem amazonki - specjalnej instrukcji obsługi.

Jak się zaweźmie to nie odpuści - wtedy odpuścić muszę ja. Ale, gdy wie, że 
liczę na niego na trasie, przestaje wybrzydzać. Może... starty, treningi poma

gają mu zapomnieć o przeszłości. Najpierw, gdy był źrebakiem przysłużyła 
mu się matka, która próbując ochronić go przed ogierem, tak mocno chwyci
ła zębiskami, że poszarpała mu grzbiet. Ślady kontuzji są wciąż widoczne, 

choć koń ma już jedenasty rok. Przez pięć lat tułał się od stajni do stajni, 

biegał na wyścigach, a gdy jego panu zabrakło pieniędzy na utrzymanie, zo
stał zamknięty w komórce i morzony głodem.

Na Certa trafiła przypadkiem Beata Dzikowska, obecna właścicielka. Wyku
piła go z pełną świadomością, że koń prawdopodobnie nigdy nie będzie do
konywać cudów na sportowych arenach. Przede wszystkim zależało jej na 
stworzeniu mu... „ludzkich” warunków. Stworzyła rzeczywiście wyśmienite, 
zawierzając przy tym Kamili Kart - to właśnie jej pozwoliła na co dzień się 
nim opiekować. W tym tandemie Cert odzyskał psychiczną równowagę 
i zaczął zdobywać laur za laurem. Największy sukces osiągnął w trakcie 
otwartych Mistrzostw Polski 2008. Dystans 160 kilometrów pokonał najszyb
ciej i jako jedyny z polskich koni.
Serce do rywalizacji udowadniał zresztą niejednokrotnie, choć skutki tej wa
leczności okazywały się różne... Gdy na jednym z rajdów zmierzali z Kamilą 
Kart do kolejnej bramki weterynaryjnej, a on zobaczył kilkaset metrów przed 
sobą finiszujących jeźdźców, postanowił ich wyprzedzić. To nic, źe tamci 
startowali na zupełnie innym dystansie, ruszył więc na łeb na szyję. A że 
Kamila zdążyła chwilę wcześniej zdjąć mu ogłowie z wędzidłem - dla jego 
lepszego samopoczucia - Cert poczuł się panem sytuacji i żadna siła nie była 
w stanie go zatrzymać. Gnał... na dodatek szosą i między samochodami. Na
gle, nie wiedzieć czemu, skręcił w pole, tu się potknął i wywrócił. Zaraz jed
nak poderwał i pogalopował samotnie za wyimaginowaną czołówką. Po chwi
li podniosła się też Kamila. Poobijana, brudna, potargana ruszyła przed sie
bie. Cert prezentował się nie lepiej - przekonała się zresztą o tym wkrótce, 
bo udało się go szybko złapać. Mocno spóźnieni dotarli do mety. A to, źe na 
kiepskim miejscu... - no to co? - wzrusza ramionami. Dziewczyna sprawia 
zresztą wrażenie, jakby wyniki nie były dla niej najważniejsze w tej sportowej 
przygodzie. Mało tego, w rozmowie z wydawcą niniejszej książki zapierała 
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się, że do tej pory zdobyła tylko dwa medale mistrzostw Polski seniorów, choć 
ma ich na koncie trzy! (do 2008). W końcu sobie przypomniała.

Dla mnie liczy się najbardziej bycie z końmi i pokonywanie w siodle określo
nego dystansu. Najchętniej Studwudziestokilometrowego w urozmaiconym 

terenie i w temperaturze około 20 stopni Celsjusza - uśmiecha się. - Cała 
reszta jest tylko dodatkiem, oczywiście tym milszym, im wyżej się zawodnik 
uplasuje... Pewnie, że marzy mi się medal mistrzostw Europy czy świata, ale 

jeśli ich nic zdobędę to koniec tego świata nie nastąpi, a ja dalej będę mogła 
sobie „rajdować”.

Konkurencję tę zaczęła uprawiać przez przypadek. Jeździła rekreacyjnie 
w łódzkim KJ Champion, a tam akurat istniała sekcja rajdów. Któregoś dnia 
trener Rafał Ciesielski zapytał: może byś spróbowała? I spróbowała - było to 
w roku 2000 - dyscyplina od razu przypadła jej do gustu. Dziś trenuje co
dziennie przynajmniej trzy - cztery godziny i wciąż jej mało. Najchętniej nie 
rozstawałaby się z Certem nawet na chwilę, niestety obowiązki żakowskie nie 
pozwalały na to - studiuje zaocznie protetykę. Przestała się już dziwić, gdy 
koniarze pytają, czy w przyszłości zamierza otworzyć gabinet końskiej prote
tyki dentystycznej.
Lubi te żarty, wie, że przemawia przez nie sympatia do niej. Wśród koniarzy 
czuje się zresztą świetnie, o niebo lepiej niż z rówieśnikami nic od koni...

Z tymi nie mam o czym rozmawiać, dla nich najważniejsze są imprezy, ciu

chy, kosmetyki. To zupełnie inny świat, nudzą mnie puste słowa i bezsensow

ne dyskusje. Moje ciuchy to bryczesy, a perfumy i to te najlepsze z najlep- 
szych(!), mam w stajni...

1 tak ma od dziecka. Zaczęła jeździć w wieku siedmiu lat.
Było mi o tyle łatwo, że nigdy się koni nie bałam. One doskonale wyczuwają, 

kto się ich lęka, kto okazuje im zaufanie. A że po drodze jest im tylko z tymi 
drugimi... To się z nimi zabrałam.

Medale w Mistrzostwach Polski w Rajdach Długodystansowych

rok miejsce nazwa konia
2002 I El Ban
2006 11 Cert
2008 I Cert

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
Cert oo 1997 kaszt. Balon Certoza/Set Robert Talarek

El Ban 00 1995 siwa Balon Elckta/Pallas SK Janów
Podlaski
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Witalis Nikołajuk

Czy wygram, 
czy przegram...

Do Jurowców na skraju Puszczy Knyszyńskiej trafić łatwo; trzeba tylko pamiętać, by 
przed Białymstokiem skręcić na Augustów. Znacznie trudniej odszukać wc wsi wska
zany przez Marię i Witalisa Nikołajuków, adres ich domu. Przy Kamiennej, gdzie mieszkają, 

jest tabliczka „Lipowa”. Na właściwą^lrogę trafiamy dzięki tubylcom. Widoczny za bramą 
szyld: Klub Jeździecki „Kres” utwierdza w przekonaniu, że to kres naszego błądzenia. 
Gospodarz zaprasza do domu. Dziesiątki jeździeckich akcesoriów, bibelotów, nawet... ko
nik na biegunach nic pozostawiają najmniejszych wątpliwości, że mieszkają tu pasjonaci. 
Szczególne miejsce zajmują obrazy i rysunki o tematyce hipicznej autorstwa gospodyni, 
absolwentki liceum plastycznego. Maria Nikołajuk tworzy w każdej wolnej chwili, tylko 



chwil tych, jak na lekarstwo. Nie ma nawet czasu pogadać, ledwie wydała 
rodzinie obiad - krupnik palce lizać! - a już musi zająć się amazonkami, 
które właśnie przyszły na kolejną lekcję. Na co dzień prowadzi też hipotera
pię, w zajęciach jeździeckich pomaga córka Ewa, również instruktorka, ab
solwentka technikum hodowli koni. Aż dziw, że z tymi zwierzakami jest za 
pan brat. Kiedy bowiem jako mała dziewczynka zaliczyła pierwszą 
w życiu glebę, rodzice przypuszczali, że już nigdy miejsca w siodle nie zaj- 
mie. Ona tymczasem otrzepała się i zapłakana zwróciła do mamy: daj dru
giego konia, ten jest niedobry. Mało brakowało, a sam Witalis Nikołajuk, dziś 
trener I klasy i czynny zawodnik, zrezygnowałby z jeździectwa nim na dobre 
w nie wszedł:

W ośrodku w Ignatkach, w którym zaczynałem swoją przygodę, konie kopały, 
gryzły i ponosiły. Każde spotkanie z nimi przyprawiało o zawrót głowy; było 

tak stresujące, że wielu moich znajomych przerywało kurs jeździecki dosłow
nie po kilku godzinach. Ja też byłem tego bliski i gdyby nie przyjaciel oraz... 

dziewczyna, którą w klubie poznałem, dawno bym na to wszystko machnął 
ręką. Ow przyjaciel - bywało - że podtrzymywał mnie na duchu parę razy na 
jednych zajęciach; owa pani z kolei tak mnie intrygowała, że zostałem i w 

szkółce, i... jej mężem.
I oto dzięki przyszłej żonie, i bliskiemu koledze świat koni zaczął Witalisa 
Nikołajuka fascynować, a jeździectwo sprawiało mu coraz większą frajdę. 
Im więcej umiał, tym więcej chciał z jeździectwa czerpać. Pomagał na wcza
sach w siodle, wreszcie spróbował sił jako zawodnik w rajdach długodystan
sowych. A dlaczego akurat w rajdach? - wyjaśnienie banalne: uwielbia wy
pady w teren!
Dwie przejażdżki pamięta, jakby dopiero, co z nich wrócił. Wybrał się na 
spacer w głąb Puszczy Knyszyńskiej ze swoim Rejsem, krymskim kłusakiem. 
Jechali stępem równą, piaszczystą drogą; żadnych wystających korzeni, ka
mieni, dziur i nagle nadzwyczaj opanowany, spokojny, nigdy nie wpadający w 
histerię koń wyłożył się jak długi. Na szczęście nic się nie stało, ale Nikołajuk 
nie potrafił ustalić, co było przyczyną tego przedziwnego zdarzenia. Naza
jutrz wybrał się na ten sam szlak, tyle źe z klaczą Aliel. Nieprawdopodobne, 
ale w tym samym miejscu i ona się wywróciła. Tajemniczej zagadki do dziś 
nie udało się rozwikłać ani ludziom, ani... koniom; tak czy siak opowieść ma 
coś z science fiction i dreszczyk przechodzi, gdy się jej słucha.
Z obydwoma końmi Rejsem i Aliel Nikołajuk przeżył sporo, wiele lat na nich 
startował. Wałach ma dziś dwadzieścia dwa lata, „udziela się” w rekreacji 
i jest nadzwyczaj bezpieczny dla dzieci. Kiedy go czyszczą stoi nieruchomo, 
jak zaczarowany; nic drgnie, by któregoś z malców nic wystraszyć.
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Zachowuje się, jakby przepraszał, że żyje. Za to na zawodach pokazywał, ile 
w nim ikry - zdobyliśmy razem nr. in. mistrzostwo Polski! Pierwsze czterdzieś
ci kilometrów próbował pędzić jak torpeda, błagałem, by zwolnił, bo w takim 

tempie nie dalibyśmy rady dobrnąć do mety. Prosiłem, grzecznie, nie podno
siłem głosu... Brzmi śmiesznie, ale nigdy nie używałem wobec niego siły, ni
gdy na niego nie krzyczałem, nie szarpałem wodzami. Był przyzwyczajony do 

delikatnego traktowania. Na przykład w momencie ruszania wystarczyło mu
snąć go łydką - inny koń w ogóle, by się nie zorientował, o co chodzi. Kiedyś 

znajomy nudził, żebym dał mu się przejechać na Rejsie. Nie chciałem, ale po 
długich namowach uległem. Wołodia wsiadł i tak energicznie przyłożył łydki, 
że wierzchowiec najpierw spojrzał zdziwiony, chwilę później wystartował 

z impetem, a jeździec darł się, jak obdzierany ze skóry. Rejs zwolnił dopiero, 
gdy ten zeskoczył. Od tej pory mijali się z daleka.

Wołodia, którego Nikołajuk poznał dzięki swojej rodzinie z Krymu, pomagał 
mu sprowadzać konie zza wschodniej granicy; w ten sposób w Polsce znalazł 
się właśnie Rejs, kłusak odporniejszy, wytrzymalszy niż małopolaki i wielko- 
polaki - na tych Witalis jeździł wcześniej. Jasne, chciał na arabach znakomi
cie spisujących się w rajdach, ale w latach osiemdziesiątych jako prywatny 
właściciel nie miał możliwości zakupu takich koni. Import silnych wschod
nich wierzchowców wydawał się więc trafnym rozwiązaniem.

Niestety tak stresującym, że szybko mi się odechciało: nasi celnicy piętrzyli 
trudności, czepiali się braku pieczątek i to za każdym razem innych. Nie mia

łem ani sił, ani czasu na beznadziejne z nimi dysputy.

Z Ukrainy Nikołajuk zdążył sprowadzić jeszcze m.in. wspomnianą Aliel; do
siadał jej na wielu zawodach. Klacz z dużą domieszką folbluta, urodzona do 
wkkw, równie dobrze radziła sobie w rajdach. Ostatni raz wygrała pod Wita
lisem w Książu, na dystansie stu dwudziestu kilometrów. To był niestety jej 
ostatni start w życiu...

Minąłem metę, zsiadłem i zmęczony oddałem konia chłopakowi z mojego punk

tu serwisowego. Kilka minut później spostrzegłem, że ten wraca od klaczy z pu

stym wiadrem. Coś mnie tknęło, zapytałem co robiłeś? odrzekł: poiłem! Nogi się 
pode mną ugięły. Klacz, czego się obawiałem, błyskawicznie dostała ochwatu. 

Lekarze, a było tam wielu doświadczonych, nie mogli w żaden sposób zapobiec 

dramatowi: medycyna wobec ludzkiej głupoty jest bezsilna. Trzy tygodnie spę

dziłem w Książu, opiekując się Aliel dzień w dzień, noc w noc z przerwą na jeden 

weekend, w który akurat musiałem pojechać do rodziny. Tuż przed wyjazdem z 

jakiś powodów, przenieśliśmy klacz do stajni zaprzęgowej. W nocy - a zdążyłem 

już dotrzeć do domu - dostałem telefon, że stajnia w Książu płonie, właśnie ta, z 

której Aliel wyprowadziłem... Sama nie dałaby rady wydostać się boksu.
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Klacz po kuracji doszła do takiej formy, że z powodzeniem służy dzieciom. 
Jest jednym z dwudziestu „kresowych” koni - kiedy Nikołajukowie zakładali 
Klub w 1990 r., mieli tylko dwa. Stadem zajmuje się głównie Witalis, to on 
karmi, dba, pilnuje, by magazyny z owsem, sianem, słomą zawsze były pełne. 
Dopiero, gdy upora się ze stajennymi obowiązkami przygotowuje siebie 
i konie do kolejnych startów. Byłoby mu zapewne łatwiej, gdyby z rodzinnego 
przedsięwzięcia nie wycofał się syn Tomasz. Chłopak radzi sobie 
w siodle nie gorzej od rodziców i siostry, woli jednak pracować w innym fa
chu, w Białymstoku. Pomagać oczywiście pomaga, ale tylko w weekendy.

Daję radę! - mówi o sobie Witalis Nikolajuk - A wygospodarowanie na tre
ningi paru godzin co drugi dzień w zupełności wystarcza. W formie jestem, 

a czy wygram, czy przegram... najważniejsze, że pojeżdżę. Niepowodzenia 
przyjmuję rzecz jasna z pokorą, tak jak choćby to z pamiętnych mistrzostw 
Europy Pratoni del Vivaro - zbyt słabo znałem teren, zmierzchało, bałem się, 

że zabłądzę, przyspieszyłem i... nie zaliczyłem ostatniej bramki. W takich 
trudnych momentach zawsze jednak mogę liczyć na zrozumienie żony i dzie

ci. Jeszcze kilka łat temu wspierał mnie też ojciec - odszedł nagle i do dziś nie 
mogę się z tym pogodzić. Był moim najlepszym przyjacielem i doradcą. Kiedy 

zrobiłem inaczej, niż podpowiadał, i okazywało się, że to właśnie on miał ra
cję, nigdy się nie obrażał, nie odgrywał: a nie mówiłem?! Tylko klepał po ra
mieniu i wraz ze mną szukał nowego rozwiązania.

Tata, Włodzimierz Nikołajuk, z jeździectwem nic miał nic wspólnego, zaraził 
za to syna pasją wędkarską. Niestety ten na łowienie czas ma rzadko... ale, 
kiedy już chw ilę znajdzie, wtedy zarzuca wędkę i patrząc w lustro wody, wspo
mina lata spędzone z ojcem, jego pełną aprobatę dla swoich zainteresowań... 
Akceptację dla inżyniera po politechnice, co się koniom oddał bez reszty.

Medale w Mistrzostwach Polski w Rajdach Długodystansowych

rok
1993
1994
1995
1998

miejsce
II
I

III
I

nazwa konia
Rejs
Rejs
Rejs
Rejs

Pochodzenie Konia

nazwa konia rasa data nr. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
Rejs kłus. ros. 1986 gn- Okołot Regalia/Regent Rosja



Tomasz Tura

Koń z rzędem;
siostra na dokładkę
Teździ tirem, ale nic jest zdeklarowanym samochodziarzem. Wie, gdzie wlać paliwo, 
I gdzie olej. Taka erudycja w zupełności wystarcza, by rozwozić towary po kraju i Europie. 

Do Amsterdamu, Frankfurtu, Odessy, Kijowa transportuje konie. Miesięcznie pokonuje 
około dziesięciu tysięcy kilometrów.
Właśnie jest w trasie, za chwilę minie rogatki Łodzi. Tam się umówiliśmy, dokładnie przed 
widzewskim urzędem skarbowych Instytucja mało sympatyczna, ale dysponująca ogrom
nym parkingiem - dla kierowcy manewrującego samochodem długości siedemnastu me
trów nic lada ułatwienie.



Tomasz Tura zaprasza do przestronnej kabiny. Miejsca tu rzeczywiście moc, 
jest nawet gdzie się przespać, ale przy zamkniętych oknach, już po kilkuna
stu minutach zaczyna brakować powietrza. Wnętrze wypełnia gryzący dym. 
Tura odpala papierosa od papierosa, bez niego nie potrafi się skupić, mówić, 
być sobą. Pali zawsze i wszędzie, nie tylko jadąc samochodem, ale nawet 
konno. W jak niewiarygodnym stopniu uległ nałogowi, niech świadczy że 
podczas pamiętnej powodzi roku 1997, wycieńczony i przemoczony do su
chej nitki prosił synów, by wkładali mu przypalonego papierosa do ust, bo 
sam zesztywniałymi z zimna palcami nie był w stanie sobie poradzić.

- A palić - mówi - chciało się, jak cholera!
Zaciągał się kilka razy i dalej robił swoje: ratował ludzi, zwierzęta, dobytek. 
Doskonale pamięta, jak wszedł do lodowatej wody, by wyciągnąć przerażone
go prosiaka, a potem uwolnić topiącą się krowę, której powróz zaplątał się 
wokół drzewa. Było naprawdę niebezpiecznie, zaglądał śmierci w oczy i nie 
godził się na czyjąkolwiek pomoc. Uważał, że skoro on wyprowadził cudzą 
krowę z cudzego domu, to tylko on ma prawo się narażać...

Może - zastanawia się - gdybym zostawił tę krasulę zanurzoną po pas, ale w 
pokoju na piętrze, gdzie zamknęli ją gospodarze, oszczędziłbym jej tak dra

matycznych przeżyć. Myślalem jednak, że czynię dobrze, bo poziom wody 
podnosił się z chwili na chwilę; głową sięgałem przewodów wysokiego napię
cia. Dzięki Bogu i ja, i krowa, wyszliśmy z opresji bez szwanku.

Tura, a także jego synowie, Jacek i Jędrzej, podczas ówczesnej powodzi nie 
spali po kilkadziesiąt godzin, chodzili na rzęsach i ratowali to, co było do 
uratowania albo wydawało się, że jest. Po roku ojca rodziny odznaczono me
dalem za odwagę.

Przypomnieli sobie, diabli ich nadali!!! - komentuje.

Nie pierwszy raz w sytuacji ekstremalnej pokazał, na co go stać; swojego cza
su wyciągnął z rzeki topielców, zawdzięczają mu życie.

Ale kiedy chcialem zaliczyć kurs dla ratowników wodnych, to mnie oblali
- ironizuje. - Niech się ugryzą!

Podobnie zareagował, gdy za czasów komuny, uznano go za wroga ustroju 
i odebrano broń myśliwską. Zawsze tak reaguje, ilekroć coś mu się nie podo
ba, ilekroć ma inne zadanie, a interlokutor nie chce go wysłuchać...

Rogata ze mnie dusza; mówię, co myślę, a to nie wszystkim odpowiada. Na

wet w Polskim Związku Jeździeckim mam zagorzałych przeciwników, bo na 

każdym kroku wypominam im niespełnione obietnice, choćby stypendiów 
dla zawodników... Deklarują, deklarują i nic z tego nie ma. Myślą, że polowa

nie na bogatych rodziców urodzi medale. Szukać trzeba przede wszystkim 

talentów, a jak przy okazji znajdzie się sponsor, to tym lepiej. W naszym



- moim i synów — Ludowym Klubie Jeździeckim „Solec” w Bieruniu młodzi 
jeżdżą darmo, bo w przeciwnym razie w ogóle by nie jeździli. Ludzie, zwłasz

cza na prowincji, nie mają pieniędzy, za to częstokroć mają uzdolnione dzie
ci. A sukcesy same nie przyjdą, trzeba zainwestować. Wiem, co mówię, 
w końcu spod mojej ręki samych kadrowiczów wyszło kilkunastu, a do tego 

iluż innych, świetnych jeźdźców. Dziś niestety jestem już zmęczony i wypalo
ny, chce mi się coraz mniej. Nawet konno prawie nie jeżdżę, ostatni raz sie
działem w siodle jakieś pół roku temu. Planuję jeszcze wystartować w Mi

strzostwach Polski 2009, a potem powiedzieć do widzenia i definitywnie roz

stać się ze sportem.
Udział w rajdzie wymaga jednak przynajmniej kilku tygodni treningów. Sko
ro po pierwsze: nie ma pan czasu, bo wozi towar, po drugie: nie trenuje, bo 
ogarnął pana marazm, to jak pan sobie wyobraża start, w bądź co bądź, nie 
najsłabiej obsadzonej imprezie?

Moje konie chodzą przecież pod innymi jeźdźcami codziennie, a mnie wy

starczy kilkugodzinna przejażdżka w przeddzień rajdu.

Po tak długiej przerwie???
Dupsko będzie bolało, no wiem, mało to razy bolało! Przeżyję i do mety doja- 

dę na dobrej pozycji.

Tomasz Tura ma doświadczenie, to prawda. Dojeżdżał wiele razy, zdobywał 
medale, zaszczytne tytuły...

Taktyka rajdowa wymaga myślenia, to nie jest ślepa gonitwa, w której pędzi 

się na hura! Z zegarkiem w ręku trzeba przemierzać określone odcinki i nie 

kierować się jedynie formą swojego wierzchowca, ale obserwować pozostałe, 
bo wiedza o nich jest przepustką do zwycięstwa. Piłkarze też oglądają mecze 

przeciwników, by wyłapać słabe strony rywala. Konie również takie mają. Jed

ne nie lubią biegać po twardym, inne po miękkim, jeszcze inne boją się wody

- a to są wskazówki, na którym odcinku należy przyspieszyć, na którym zwol
nić... Oj mógłbym tu cały wykład wygłosić. Ale żeby nie było, że sam jestem 

taki doskonały to powiem, iż Mistrzostwa Polski w rajdach 2007 zawaliłem, 

bo źle koniowi rozłożyłem siły. Zająłem tylko piąte miejsce, a miałem meda

lowe szanse. To była porażka, bodaj moja największa.

A sukces?
Sukcesem są wszystkie medale, ale też spełnione marzenie. Pragnąłem, by do 

kadry zakwalifikowali się moi dwaj synowie. Udało się i przez pewien czas... 

pięćdziesiąt procent sześcioosobowej reprezentacji Polski stanowili Turowie. 

Startowaliśmy we trzech w jednej drużynie.

Dziś synowie nie uprawiają już jeździectwa - może szkoda, bo jak ojciec 
zdobywali laury, Jacek dotarł nawet do mety na Mistrzostwach Świata



w Compiegne. Rajdami zaraził ich oczywiście tata, ale, co ciekawe, jego sa
mego ta dyscyplina zafrapowała późno. Początkowo chciał być dżokejem. 
Pisał listy na Służewiec, Partynice, do stadnin arabskich z prośbą o zatrud
nienie. Odpowiedzi nigdy nie otrzymał. Fascynacja wyścigami przeszła mu 
dopiero, gdy zobaczył przed Igrzyskami Olimpijskimi w Moskwie, Jana Ko
walczyka wygrywającego parkur na zawodach w Szczecinie. Wprost oniemiał 
z zachwytu, a gdy udało mu się jeszcze zdobyć autograf mistrza, nie tylko 
znalazł się w siódmym niebie, ale postanowił zacząć uprawiać skoki.
Schody napotkał już w chwili zakupu odpowiedniego konia. Pięcioletnia 
klacz imieniem Sekwencja rodem ze Stadniny w Ochabach za żadne skarby 
nie chciała wejść do prowizorycznej przyczepy, jaką na co dzień transporto
wano świnie. Zrezygnowany Tura osiodłał więc wierzchowca i wyruszył 
w stronę domu pięćdziesiąt kilometrów wierzchem. Gdyby ta „podróż” mia
ła zaważyć na jego karierze sportowej to niewykluczone, że nie zdecydowałby 
się na uprawianie konkurencji rajdowej. Na miejsce bowiem dotarł obolały, 
wyczerpany i mokry z wysiłku. Ledwie poradził sobie z narowistą, młodą, nie 
ujeżdżoną Sekwencją. Następnego dnia jednak, jak gdyby nigdy nic, rozpo
czął treningi skokowe. A że... nie miał o tym pojęcia, posiłkował się podręcz
nikami. Strona po stronie, rozdział po rozdziale uczył siebie i konia. Po sied
miu tygodniach wystartowali w swoich pierwszych zawodach. Sekwencja 
pokazała na co ją stać: okazała się specjalistką od wyłamywania, zatrzymywa
ła się już przed przeszkodą, co brzmi niewiarygodnie, po wybiciu z ziemi. 
Nawet najlepszy jeździec nie mógłby wysiedzieć takiego „wstrząsu”.

Ale jak miała ochotę skakać to nie było jej równych, osiągała najlepszy czas 

przejazdu. Niestety ochotę miała rzadko - mimo wszystko związałem się 
z nią, jak z żadnym innym koniem.

Aż szesnaście lat startował Tomasz Tura w skokach, reprezentując Ludowy 
Klub Jeździecki w Ochabach. Któregoś dnia Bogdan Kuchejda, ówczesny szef, 
namówił go na wycieczkę do Walewic, gdzie rozgrywano zawody rajdowe.

Spodobało mi się do tego stopnia, że niemal nazajutrz odszedłem z Ochab 

i zacząłem uprawiać zupełnie nową dla siebie dyscyplinę. Już po miesiącu 

zdobyłem złoty medal!

Rajdowe laury zaczęły się sypać, jak z rękawa. Tomasz Tura nie kryje satysfak
cji, że wreszcie, choć przypadkiem, znalazł dla siebie najodpowiedniejszą 
konkurencję. Jeździectwo w wymiarze sportowym chciał uprawiać zawsze, 
udało mu się dopiero w wieku trzydziestu lat.

To tylko dowód, że nigdy nie jest za późno - podsumowuje.
A skąd w ogóle pociąg do koni? Ojciec, Bolesław Tura, był kolejarzem, w hi
storii rodziny nie odnotowano żadnych hipicznych tradycji. Chłopak od ma- 



lego widywał jedynie kobyły różnej maści w sąsiedzkich gospodarstwach... 
Jak widać wystarczyło. Przez pewien czas łudził się, że tata spełni obietnicę 
i kupi mu kucyka. Nie kupił. Biegał więc do chłopów i dosiadał koni na oklep. 
W prawdziwym siodle przejechał się pierwszy raz, mając siedemnaście lat. 
„Ubranego” wierzchowca pożyczył mu Zygmunt Bojdoł, kolega z Tych. Od 
tej pory bywał u niego niemal codziennie.

Super facet, nie tylko miał konia z rzędem, ale jeszcze siostrę na dokładkę. 

Dziś Ewa jest moją żoną. Konno nie jeździ, nawet się dziwi, co mnie w tym 
„jeżdżeniu” tak fascynuje, ale nigdy nie marudziła, że mi tylko... Galop 

w głowie.
Dziś cała rodzina Turów zaangażowana jest w prowadzenie klubu, stuczter- 
dziestohektarowego gospodarstwa i hodowlę koni. Wśród kilkudziesięciu 
wierzchowców są też byli sportowcy, którym właściciele zapewnili dożywo
cie: Bohun, Sonar, Silvano... Niedawno odszedł przeszło trzydziestoletni 
Smurf. Tomasz Tura kupił go na targu w Jędrzejowie, przekonał właściciela, 
by ten wyprzągł konia z wozu. Miał nosa. Smurf, choć bez cudownych papie
rów i wspaniałego pochodzenia, okazał się rewelacyjnym skoczkiem: Jacek 
Tura zdobył na nim srebrny medal Mistrzostw Juniorów Południowej Polski.

Bo w jeździectwie trzeba mieć nosa. Rozum, wiedza to bardzo dużo, ale 

dopiero intuicja, umiejętność przewidywania - to jest ta przysłowiowa krop

ka nad „i”.

Medale w Mistrzosiwach Polski w Rajdach Długodystansowych

rok miejsce nazwa konia
1997 I Soner
1998 III Soner
2000 II Czenhar
2001 III Soner
2005 III Bohun

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data nr. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Bohun oo 1999 gn- Samsheik Borowina/Etap
SK Janów
Podlaski

Czenhar ldusak 1988
rosyjski sk. gn. Tyberyj Czawa Rosja

Soncr XX 1990 kaszt. Rutilio Rufo Sonorita/Dixieland SK Skrzydlów
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Jerzy Urbański

Od Białki do Białki

Określenia „porażka” nic lubi, woli używać pojęcia „niedosyt”. Jakby jednak nie nazy
wał zdarzeń, które kryją się pod owymi słowami, nic są dla niego przyjemne. A to na 
Mistrzostwach Europy w rajdach długodystansowych w Montelimar we Francji nie wyko

rzystał medalowej szansy - nic tak rozłożył siły; a to na Mistrzostwach Świata w Dubaju 

drużyna, której bvł trenerem nic zrealizowała jego założeń taktycznych i zamiast - jak 
mówi - zespołowego złota wy lądowała daleko za podium.
Niedosyt ma też z racji rozstania ze sportem; chciał i chce jeszcze sporo dla niego zrobić, 
ale z chwilą objęcia dyrektorskiego stołka w Stadzie Ogierów w Białce (2001) okazało się, 
żc tak długo, dopóki nic wyprowadzi firmy na prostą, nie będzie mógł zajmować się czym-



RAID}
kolwiek innym poza wertowaniem ksiąg finansowych i szukaniem pomysłów 
na lepsze jutro.

I tak jest do tej pory... Co prawda w pewnym momencie pojawiło się światełko 

w tunelu, zaczęliśmy wychodzić z dołka m.in. dzięki skutecznej promocji 
koni małopolskich, ale akurat w tym samym okresie przyszło nam ratować 

padające Stado w Klikowej. Dwa tego typu przedsiębiorstwa pod jednym za
rządem, wspólna kasa, a właściwie jej brak, podobne problemy - wszystko to 
sprawiło, że firma ponownie znalazła się na minusie. A że czasy państwowych 

dotacji przeminęły z wiatrem, nie mogliśmy i nie możemy liczyć na jakąkol
wiek pomoc z zewnątrz. Ogiery muszą więc zarabiać na siebie same! W na

szej rzeczywistości to jednak mało realne: ceny stanówek wahają się w grani
cach od dwustu do zaledwie trzystu złotych, stawki są więc dziesięciokrotnie 
niższe od opłacalnych, a podnieść ich nie można, bo chłopów nie stać na 

wyższe opłaty. Błędne koło i tkwię tak w tym po uszy.
Z racji zawodowych obowiązków odłożył nawet ad acta swoje ulubione rajdy. 
Przestał być zawodnikiem, trenerem...

Najbardziej mi przykro, iż z chwilą, gdy zabrakło mnie oraz kilku innych osób, 
zaczął następować regres tej konkurencji. A było naprawdę nieźle, liczyliśmy 

się w Europie, tak niewiele brakowało nam do ścisłej czołówki.
Gdy przemija, co dobre, zawsze żal. Zabawne jednak, że akurat to „dobre” 
zdarzyło się m.in. dzięki Jerzemu Urbańskiemu, człowiekowi, który przerzu
cił się na bezpieczniejsze tory rajdowe... Dopiero, gdy spad! z konia na zawo
dach wkkw i tak się połamał, że pół roku spędził w gipsie. Nową dla siebie 
konkurencją zajął się wkrótce po kuracji i dokończeniu studiów. Jako lekarz 
weterynarii wrócił do Białki, tej samej, którą wcześniej reprezentował jako 
wukakawista i w której galopował już jako kilkunastolatek pod okiem ojca, 
Józefa, twórcy tamtejszej szkółki jeździeckiej. Ledwie Urbański znalazł się 
znowu w Stadzie Ogierów, a już zgadał z Wojciechem Kowalikiem, ówcze
snym szefem Stada: wymyślili, by araby, które kończą karierę wyścigową 
i wracają „bez przydziału”, wykorzystywać w rajdach. Co prawda obaj wie
dzieli o tej konkurencji tyle... że na świecie się ją uprawia, ale na czym do
kładnie polega nie mieli pojęcia. Na szczęście, zaowocowały kontakty z za
wodowcami z Francji: spędzili nad Sekwaną trzy tygodnie, wnikając w rajdo
we abecadło.
Po powrocie, po kilku miesiącach treningów wystartowali w pierwszych Mi
strzostwach Polski w Białymstoku: Kowalik zdobył srebro, Urbański brąz; 
po kolejnych kilku rywalizowali na Mistrzostwach Świata w Sztokholmie 

(1990). Do mety jednak nie dobrnęli, najbliżej był Urbański, którego wyłą
czono na ostatniej bramce, zaledwie cztery kilometry przed finiszem.
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We znaki dał się brak doświadczenia, dopiero raczkowaliśmy. A w rajdach na 

długich dystansach, takich powyżej stu kilometrów, które zresztą najbardziej 
lubię, nie ma przypadkowości, żółtodziób nie zaistnieje; wygrywają tylko so
lidnie wytrenowane konie i odpowiednio przygotowani jeźdźcy.

Rok później było już o niebo lepiej, bo w Mistrzostwach Europy w Montelimar 
we Francji Urbański zajął ósme miejsce. I choć wciąż odczuwa z tego wyniku 
niedosyt, jest to jak dotąd największe osiągnięcie polskiego rajdowca...
Ten sukces odniósł na Alaharze, jednym ze swoich ulubionych wierzchow
ców. Na liście zaprzyjaźnionych koni są też Pirat, na którym skakał oraz star
tował w zawodach ujcżdżeniowych, i Radar, z którym znakomicie się rozu
miał na trasach wkkw. Doskonale zapamiętał także Dońca, który przekonał 
go, że... konie ludziom przyjazne.

Miałem wtedy kilkanaście lat i trenowałem pod okiem ojca w Białce. Tata 

często dawał mi trudne wierzchowce: uparte, strzelające z zadu i mające za
wsze swoje zdanie. Taki właśnie był Doniec. Któregoś dnia pokonywaliśmy 
razem niewielką stacjonatę. Koń niespodziewanie zatrzymał się przed drąga

mi i odbił w momencie, gdy ja byłem już po drugiej stronie. Leżąc na plecach 
obserwowałem go, jak robił wszystko, by nie wylądować na mnie. I nie wylą
dował: jedno kopyto postawił koło mojego ucha, drugie między moimi noga

mi, trzecie pod pachą, a czwartego... w ogóle nie postawił, bo już nie miał 

gdzie. Zaraz zresztą wybił się z tych trzech i odskoczył na bezpieczną odle
głość. I niech mi ktoś powie, że to bezmyślne istoty!

Jerzy Urbański poznał setki koni, pierwsze jako mały chłopiec w Stadninie 
w Janowie Podlaskim, gdzie pracowali jego rodzice. Miał trzy lata, gdy stępo
wał z ojcem w jednym siodle. Nim jednak sam zaczął jeździć upłynęło sporo 
czasu: może dlatego, że w Janowie nie było szkółki; oddawał się więc bez 
reszty kolarstwu i piłce nożnej. Dopiero po przeprowadzce do Łobza, w wie
ku jedenastu lat, spróbował prawdziwego jeździectwa, debiutując w zawo
dach w skokach przez przeszkody. To było, jak mówi: takie preludium. Po
ważniejszą przygodę z końmi przeżywał w Białce, kolejnym przystanku zawo
dowym jego ojca. Przez pierwsze lata ćwiczył i startował tam, jak inni... jedy
nie od wakacji do zimy. W pozostałych miesiącach nie było na czym, bo 
ogiery ekspediowano na punkty kopulacyjne. Na szczęście z czasem to zmie
niono i zawodnicy mogli dysponować wybranymi końmi okrągły rok.
Urbański uprawiał w Białce skoki i ujeżdżenie aż do końca szkoły średniej. 
Dopiero na studiach zdecydował się na pechowe - jak się okazało - wkkw. 
Zdobyte jednak doświadczenie pomagało mu w pokonywaniu tras rajdowych. 
Ciekawe, czy w którejś z jeździeckich konkurencji, a próbował wszystkich, 
dochowa się następców. Jego kilkuletnie dzieci, Julia i Mikołaj już dosiadają
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koni i choć on nie zamierza ich do niczego zmuszać - jego też nie zmuszano 
- wiele, wskazuje, że bakcyla połknęły.

Do tego stopnia, że ograniczam im „treningi”, dozuję proporcjonalnie do 
wieku i sił, bo siedziałyby w siodle od świtu do zmierzchu.

Swoją drogą cieszyłby się zapewne tata, gdyby za lat ileś to właśnie jego dzie
ci promowały wszechstronne małopolaki z Białki i Klikowej, dzięki czemu 
firma rosłaby w siłę, a ogierom żyło się dostatniej.

Medale w Mistrzostwach Polski w Raidach Długodystansowych

rok miejsce nazwa konia
1990 III Albat
1992 1 Alahar
1993 1 Alahar

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

Albat oo 1983 gn- Probat Alkaba/Celebes
SK Janów
Podlaski

Alahar oo 1984 kaszt. Haracz Albania/Gwarny SO Białka



Nie udało się porozmawiać
Marcin Tobiasz
Medale w Mistrzostwach Polski w Rajdach Długodystansowych

rok miejsce nazwa konia
2002 II Ester
2003 I Ester
2006 I Ester
2009 II Ester

Pochodzenie konia

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca
Ester oo 1994 siwa Wermut Eskadra/Algomcj SK Kurozwęki
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Jazda w stylu western



Alex Jarmuła

Horsemanship
Przedziwna postać z tego ismo Happanena, fińskiego fizykoterapeuty. Sani chyba do 

końca nie wiedział, po co kupił tę klacz. Była tania i ładna, to fakt, ale żeby tak naby
wać wszystko tylko dlatego, że piękne i niewiele kosztuje... Chwalił się nią na lewo i prawo, 

nikomu jednak nie wspomniał, że to egzemplarz z rodeo. Pewnie dlatego bał się sam 
wsiąść. Zapytał więc Alexa - dziś wielkiego przyjaciela, wtedy kolegę z pracy - czy ten 
miałby może ochotę przejechać się w wolnej chwili na jego nowym wierzchowcu. Jarmuła 
zaprawiony w bojach z. przeróżnymi dziwolągami nigdy dotąd nie dosiadał American 
Quarter Horse, a że uwielbiał i uwielbia mierzyć się ze wszystkim, czego nic próbował, 
zgodził się bez namysłu.



Ismo przyprowadził quartcrkç i przyniósł westernowe siodło. Okazało się 
jednak, że ani Alex, ani właściciel konia nie mają pojęcia, jak przytroczyć 
tego typu kulbakę. Na szczęście znaleźli w stajni westowy podręcznik. Wer
tując kartka po kartce, czytając zdanie po zdaniu... dopięli swego, czyli 
popręg.
Pewny siebie Alex wskoczył na konia, a ten ani do przodu, ani do tyłu. Klacz 
sprawiała wrażenie, jakby w ogóle nie zauważyła, że ktoś jej dosiadł. - No 
bezczelna baba - mruknął Jarmuła pod nosem i machnął ręką w powietrze, 
by ją pogonić. Wystarczyło... nawet nie zdążył pomyśleć, a już pluł piachem.

To były ułamki sekundy, wyleciałem niczym z katapulty. Takiego numeru nie 

wykręcił mi dotąd żaden koń. — Dawaj ją tu - zwróciłem się do Ismo. Tym 
razem uwiązałem sobie lewą rękę do łęku, prawą wystawiłem w górę - takie 

obrazki widziałem na filmach - I dalej jazda! A tu, jak klacz nie wyskoczy 
w przestworza ze schowaną między nogami głową, pędzi przed siebie wprost 
na stalowe ogrodzenie. Ja tymczasem nic mogę „wysupłać” dłoni, przeszkoda 

coraz bliżej. Dosłownie w ostatniej chwili udajc mi się wyswobodzić, ale koń 
niespodziewanie zawraca. Z impetem ląduję na żelaznych rurach parkanu.

Po tym zdarzeniu Alex przez miesiąc nie był w stanie dosiadać czegokolwiek. 
Zaparł się jednak, że z klaczą „pogada” z ziemi, oczywiście własnymi meto
dami, bo o Parellim czy Monthy Robertsa wtedy jeszcze nie słyszał. Dopro
wadzał konia do stanu używalności ćwiczeniami na lonży oraz szeptaniem 
do ucha. Kiedy wreszcie się wykurował, zaczął ją nauczać z wysokości siodła. 
Po trzech miesiącach treningów, koń nie tylko chodził jak po sznurku, ale 
szefowa Alexa, prof. Tertu Katila, wystartowała na nim w zawodach wester
nowych w konkurencjach pleasure i trail.
Jarmuła zupełnym przypadkiem trafił do owej pani profesor piastującej dy
rektorski stołek w znanej fińskiej stajni rozrodu koni. Coś mu podpowiadało, 
żeby przyjąć akurat tę spośród kilku zagranicznych ofert. Co prawda posada 
faceta od czyszczenia boksów nie była szczytem marzeń, ale na początek 
dobre i to. Po kilku tygodniach nienagannej pracy, coś tknęło prof. Katilę, 
by dokładniej przyjrzeć się życiorysowi zatrudnionego. A tam czarno na bia
łym: mechanik samochodowy, podkuwacz, instruktor jeździectwa, trenował 
skoki, umie pracować z trudnymi końmi... Po lekturze zreflektowała się, że 
takiego pracownika można wykorzystywać sensowniej. Przydzielała mu więc 
coraz to nowe zadania. Pomagał m.in. w pobieraniu nasienia. Zabawne, jako 
jedyny pośród pracowników stajni zarodowej zupełnie się ich nie bał. Inni 
drżeli na sam dźwięk słowa „ogier”. Szybko więc rozeszło się po okolicy, że 
jak kto z koniem nie daje rady, niech jak w dym woła Jarmułę. A ten nie lękał 
się nawet obcych wspinających się wierzchowców. Ilekroć się wspinały, szedł 



w ich kierunku i sprowadzał gestem lub słowem do parteru. Same pewnie 
dziwiły się, że tak łatwo ustępują.
W Jarmule drzemie jakaś tajemna energia pozwalająca mu bez używania siły 
porozumiewać się z końmi. Powie ktoś, przecież to zawodowiec. Owszem, 
ma ogromną wiedzę i ogromną praktykę, ale przecież radził sobie z tymi 
zwierzakami już w wieku szczenięcym.

Miałem dwanaście może czternaście lat. Wraz z kolegą z klasy dosiadaliśmy 
klaczy zwichrowanej psychicznie. Strach było nawet się do niej zbliżyć. Jak so
bie pomyślę, że właściciel, Komendant Straży Ogniowej w wiosce na przedmie

ściach Tamowa - dziś dzielnica miasta - pozwalał nam samym się nią zajmo
wać, to aż mnie ciarki przechodzą. Odwiedzaliśmy stajnię Komendanta w dro

dze do szkoły, a właściwie... zamiast. Takie wagary bogate w treść! Pamiętam, 
jak losowaliśmy który z nas ma wyprowadzić Baśkę z boksu. „Wygrany” wcho
dził... po żłobie... od strony krowy, by nie zarobić kopa. Kiedy klacz była już 

przygotowana do jazdy, znowu losowanie, kto dosiądzie jej pierwszy. Adrenalina 
rosła, a koń odstawiał najprawdziwsze rodeo, chodząc na dwóch nogach. Istny 

honor zwłaszcza dla kiepskiego jeźdźca dosiadającego takiego wierzchowca na 
oklep. Z czasem dorobiliśmy się siodła i to własnej roboty. Popręg z węża stra
żackiego, siedzisko z fotela ze starego autobusu. Jak można było na tym jeź

dzić??? Można na wszystkim pod warunkiem, że nie ma się pojęcia, co znaczy 
wyrób prima sort np. westernowa kulbaka, którą kupił sobie Ismo wydawała się 

super. Dziś tego typu buble służą mi za krzesełka w saloonie mojego ośrodka 

west w Starych Żukowicach. Wtedy jednak, gdy miałem te kilkanaście lat, ma
rzyłem wyłącznie, żeby jeździć na czymkolwiek i gdziekolwiek. A tak naprawdę 

nie było przecież gdzie. Ojciec, co najwyżej, zabierał mnie czasem do Stada 

Ogierów w Klikowej, ale tylko po to, bym popatrzy ł na konie. Pamiętam tamtej

sze kapitalne parady organizowane przez dyrektora Adama Niedziałkowskiego. 
Zaprzęgi, poczty węgierskie, „trójkąty'” — dwóch jadących wierzchem na stoją

co, trzeci na ich ramionach ł wszystko to robiło na mnie niesamowite wrażenie, 

zarazem potęgowało pragnienie obcowania z końmi.
Pierwsze kontakty z nimi miał już w wieku czterech, pięciu lat dzięki dziad
kowi — Władysławowi - hodującemu małopolaki. Co prawda dziadek wsa
dzał wnuka na grzbiet konia tylko po to, ażeby ten sobie chwilę posiedział, 
widać jednak, wystarczyło, by złapał bakcyla. Chłopiec wyczekiwał każdej 
kolejnej wizyty w stajni jak pewnie prezentów pod choinką. A jakaż radość 
wstępowała w niego, gdy rodzice dawali sygnał do wyjazdu. Już sama wypra
wa w cztery osoby na jednym motocyklu marki wfm 125 była nie lada atrak
cją. Ojciec sadzał młodszego syna na baku, Alexa między siebie a matkę, 
i tak pokonywali trasę ośmiu kilometrów.



W życiu Jarmuły motocykl okazał się niezwykłym środkiem transportu. Śmia
ło można rzec, że to dzięki niemu w ogóle dosiada koni. Tamtego dnia prze
cież też jechał na motorze, wybierał się na mecz żużlowy Unii Tarnów... Kiedy 
jednak zobaczył kolejkę do kas, dodał gazu i zawrócił do domu. W drodze 
spostrzegł plakat: „Klub jazdy konnej „Ostroga” w Tarnowie zaprasza”.
I to chyba był właśnie ten moment, gdy odżyły dziecięco-młodzieńcze pra
gnienia podgrzewane na dodatek dwuletnią służbą wojskową. W kamaszach, 
co prawda, nie było dane Alexowi jeździć konno, ale... obcować z ułańskimi 
duchami. Służył bowiem w specjalistycznym centrum ubezpieczenia lotów 
zlokalizowanym w budynkach słynnej grudziądzkiej szkoły kawalerii. Grał 
w piłkę w sali gimnastycznej, która niegdyś była krytą ujeżdżalnią. Biegał 
z karabinem po tych samych poligonach, które niegdyś wierzchem przemie
rzali żołnierze II RR
Teraz on odkrył szansę galopu po fascynującej go rodzinnej ziemi tarnow
skiej. W „Ostrodze” - rok 1986 - rozpoczął prawdziwą, trwającą po dziś 
dzień, jeździecką przygodę. Po dwóch latach dostał w Klubie stałą pracę. 
Organizował między innymi obozy konne w Bieszczadach i budował stajnie 
w tamtejszych dziewiczych terenach. Jednocześnie trenował skoki. O ujeż
dżeniu mawiał, że nudne i dla patałachów. Dziś przedstawicieli tej dyscypli
ny darzy ogromnym szacunkiem, a klasyczny dresaż uważa za podstawę 
wszelkich konkurencji i stylów jeździeckich. Trudno go jednak zachwycić, 
jest piekielnie wymagający, nawet wobec samego siebie. Jeśli do czegoś się 
bierze, chce by „grało” na najwyższym poziomie.

Co z tego, że chcę! Myślałem, że wszystko można osiągnąć pracą. Nieprawda, 

jeśli nie masz odpowiedniego konia, ambicje możesz sobie głęboko schować. 
A dobry koń to drogi koń. Bir, na którym skakałem w „Ostrodze” był przesym

patycznym małopolakiem, jednak bez sportowej przyszłości. Zal, że musieliś- 

my się rozstać, ale przeszedłem do WLKS „Krakus”, gdzie poznałem rewela

cyjnego trenera, Krzysztofa Koziorowskiego.
Bira wspominam do dziś, ale nigdy też nie zapomnę niezwykłego holsztyna 

o imieniu Léopard. Zetknąłem się z nim w Finlandii. Nie chciał go żaden 

trener, że niby wariat, nadzwyczaj trudny, nie do okiełzania.

Alex dziwił się, jak można nie chcieć wierzchowca, z którym porozumienie 
byłoby prawdziwym sukcesem. Sam więc zdecydował się wziąć go na nauki. 
Dziś uważa inaczej, po co brać sobie na głowę problem, skoro można go nie 
brać. Ale dziś może wybierać. Wtedy był młody i żądny wrażeń.

Na ścianach, a przede wszystkim na suficie osadzonym przynajmniej trzy me

try od podłogi, spostrzegłem moc śladów końskich kopyt. Nie miałem żad

nych wątpliwości - to szaleniec, ale wierzyłem, że się dogadamy. I warto było, 



genialnie skakał. On po prostu to kochał. Odbijał się z dowolnego punktu

i frunął ponad przeszkodą niczym pegaz.
Jarmuła przygotował Leoparda do czempionatu w Finlandii. Jakiś czas póź
niej wierzchowiec przechrzczony na Lavalco został czempionem pięciolat
ków w Niemczech.

Po rozstaniu z Leopardem nie chciałem już skakać na żadnym innym koniu. 

Było, minęło. Teraz mam Brodanica, bardzo podobnego pod względem psy
chicznym, ale to wierzchowiec westowy. Kawał zbója, American Quarter 

Horse!!! Zafascynowała mnie ta rasa bez reszty, jedyna, z którą chcę pracować.
To nie decyzja wyssana z palca. W ciągu przeszło dwudziestu lat Alex obje
chał parę tysięcy koni, kwartalnie dosiada przynajmniej setki. Wie, co mówi, 
co robi.

Quartery są chętne do współdziałania i znakomite do westu, dyscypliny, 

z którą związałem się na dobre i złe. Te niewysokie, zwinne konie uczą się 
równie szybko, jak galopują, a ja znajduję w nich partnerów. To ważne! Fakt 

przecież, że potrafię okiełzać każdego wierzchowca, wcale nie jest równo
znaczny z partnerstwem. Rzecz w tym, by nadawać na tych samych falach. 
Tymczasem zdarza się i to wcale nie tak rzadko, że dostaję konia do „zrobie

nia” pod siodło, z którym kompletnie nie pasujemy mentalnie. Oczywiście 
ujeżdżę go, bo za to mi płacą (śmiech), ale to nie jest to, o co powinno cho

dzić w duecie człowiek - koń. Wspominam o tym nie bez powodu. Często 

ludzie kupują wierzchowce absolutnie nie dla siebie, a potem błagają o po
moc. A co ja mogę, skoro nie ma szans, by w tym tandemie byli szczęśliwi. Do 

tego niejednokrotnie ich umiejętności są nieadekwatne do inteligencji konia. 
Nawet nie zapanują nad nim podczas niedzielnej przejażdżki. Mówię więc:

Sprzedaj, kup innego”. A przy okazji zachęcam do poznawania języka, 

dzięki któremu porozumienie z koniem jest nieporównywalnie łatwiejsze. 

Trzeba się go jednak uczyć od doświadczonych nauczycieli. Ja początkowo 
miałem, pecha uczestnicząc w kilku beznadziejnych kursach. Wreszcie trafi

łem na Anglika, Boba Mayhew, westowego stratega. Dzięki niemu pojąłem, w 

czym rzecz. Oczywiście później, w drodze do perfekcji, nieustannie pogłębia
łem wiedzę, choć w tamtych latach nie było to w Polsce zbyt proste. Bardzo 

pomagał mi Ismo, przysyłając tony kaset, książek, artykułów. Zarywałem 

noce, by jak najszybciej i jak najwięcej przyswoić! Dziś sam szkolę w Finlandii 

i u nas. Jestem instruktorem Natural Horsemanship. Trudno to przetłuma

czyć na nasz ojczysty język, chciałoby się powiedzieć koniarz, ale brzmi tak 

sobie, nie najlepiej też się kojarzy. Przydałby się, myślę, konkurs na sympa

tyczne, ciepłe określenie zawodowca wtajemniczającego w świat koni. Ciepłe, 



go dzień, dwa zaczyna mi czegoś brakować. Odczuwam głód jak nałogowiec. 

Nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć, zresztą po co. Pędzę wtedy do 
stajni i już po chwili jest dobrze...

Mistrzostwa Polski Ligi Western i Rodeo*

rok dyscyplina miejsce koñ
2002 I Miles O Rima
2003 I Miles O Rima
2004 Reining Senior I Miles O Rima
2005 1 Miles O Rima
2006 I Most Likely Olena
2008 Reining Senior Młode Konie I Psycho Bob
2009 Reining Senior Open II KS Whizaway

Mistrzostwa Polski Ligi Western i Rodeo* - nie są oficjalnymi zawodami Polskiego Związku Jeździeckiego

Pochodzenie Koni

nazwa konia rasa data ur. maść ojciec matka/ojciec matki hodowca

KS Whizaway AQH 1999 sorrel Topsail Cody
Dun Star Holly/ 

Doc Bar Star -

Miles () Rima AQH 1997 palomino Jac O Rima
Whjills Peppy/ 

Tucker Doc Eleven Maria Zelcnka

Most Likely 
Olena

AQH 1998 palomino Proud to be an
Okie

Kings Miss Olena/
Kings Phillip -

Psycho Bob AQH 2003 gn- Badger Brow Acres Mandy/
BobArcc Doc

Tina Herman





Nieco historii



Mistrzowie Polski 1923-1938*

Rabuś

imię i nazwisko dyscyplina rok miejsce nazwa konia, rasa

Iskoki przez przeszkody 1931

1936 Florek-SiłaczIIWojciech Biliński
1903-1985 Florek-Siłacz

1938 III Florek-Siłacz

1937

ujeżdżenie 1934 111 Zagadka II xx (Irlandia)
1936 II Buk

Seweryn Kulesza 1937 I Ben Hur
1900-1983 wkkw 1934 III Zagadka II

1936 I Ben Hur
1937 I Ben Ilur

ujeżdżenie 1934 1 Dunkan xo
1935 I Dunkan
1936 I Dunkan

W ilhelm Lewicki
1898-1992 skoki przez przeszkody 1933 I Kikimora

1934 III Kikimora
1936 I Dunkan

wkkw 1933 III Dunkan

ujeżdżenie 1932 I Orzech
Jan Mossakowski 1933 1 Orzech1903-1993

wkkw 1938 I Aldona-Czamara xx

skoki przez przeszkody 1934 III Aljant

Karol Rómmel 1935 1 Sahara
1888-1967 1937 I Dyngus x

1938 II Dyngus

ujeżdżenie 1932 III Tulipan
1933 11 Tulipan
1935 U Tulipan
1938 II Tajfun

Henryk Roycewicz
1898-1990 skoki przez przeszkody 1931 II The Hoop (Irlandia)

wkkw 1933 II Twostep
1934 I Wisła II
1935 III Tulipan
1936 II Arlekin III x

ujeżdżenie 1932 II Tajfun

Tadeusz Sokołowski 1935 III Zator II
1905-1943 skoki przez przeszkody 1935 II Zbieg II

1936 I Zbieg II

skoki przez przeszkody 1933 II Madzia
Józef Trenkwald 1937 III Zwiahel1897-1956

wkkw 1931 III Partyzant

Mistrzowie Polski, którzy co najmniej trzy razy zdobyli medal na Mistrzostwach Polski.



Udział Mistrzów Polski z lat 1923-1938
w Igrzyskach Olimpijskich

imię i nazwisko Igrzyska Olimpijskie rok dyscyplina miejsce nazwa konia, rasa

Seweryn Kulesza Berlin 1936 wkkw 21 - indywidualnie Tośkii
1900-1983 2 - zespołowo

Paryż 1924 skoki 10 - indywidualnie
6 - zespołowo

Faworyt

Karol Rómmel
1888-1967

wkkw 10 - indywidualnie
7 - zespołowo

Krechowiak

Amsterdam 1928 wkkw 26 - indywidualnie
3 - zespołowo

Donneuse

Henryk Rovcewicz Berlin 1936 wkkw 15 - indywidualnie Arlekin III x
1898-1990 2 - zespołowo

Tadeusz Sokołowski
1905-1943

Berlin 1936 skoki indywidualnie
- nic ukończył

Zbieg II

Józef Trenkwald
1897-1956

Amsterdam 1928 wkkw 25 - indywidualnie
2 - zespołowo

Lwi Pazur



Mistrzowie Polski od 1953*
imię i nazwisko dyscyplina rok miejsce nazwa konia, rasa

ujeżdżenie 1961 II Dysproz x wlkp.
1962 1 Dysproz
1964 I Volt x wlkp.
1965 III Volt
1966 11 Volt

Marian Babirecki 1967 11 Grigorij x wlkp.
1933-1980

skoki przez przeszkody 1958 III Ekspresja xo m
1959 1 Don Ilubcrtus x wlkp.

wkkw 1961 11 Krokosz x wlkp.
1962 11 Krokosz
1964 I Volt x wlkp.

ujeżdżenie 1963 III Skok xo m
1965 1 Skok

Zbigniew Ciesielski
1943-2006 wkkw 1968 III Skok

1971 I Damaszek x wlkp.

powożenie zaprzęgami 1979 III
ladeusz Czermiński czterokonnymi 1986 III1920-2001

1988 II -

ujeżdżenie 1971 III Tarnów x wlkp.
1972 II Tarnów
1973 II Tarnów
1974 II Tarnów
1975 II Kobryń x wlkp.

Stefan Grodzicki 1976 I Kobryń
1947-1976

skoki przez przeszkody 1967 II Biszka xx
1969 II Biszka
1971 III Biszka
1972 III Biszka
1973 II Biszka

ujeżdżenie 1959 I Wolbórz x wlkp.
1963 II Castelotti x wlkp.

Andrzej Kobyliński
1931-1990 wkkw 1958 III Wolbórz

1961 I Tyras xx

skoki przez przeszkody 1987
1988

II
II

Skarbiec xx
Skarbiec

Zbigniew Kościeński 1990 I Skarbiec1965-1995
1991 I Skarbiec
1994 III Skarbiec
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skoki przez przeszkody 1960 I Wareg x wlkp.
1962 11 Wareg

Stanisław Kubiak 1963 1 Wareg
1931-2006

powożenie zaprzęgami 1981 III -
czterokonnymi 1982 II -

powożenie zaprzęgami 1998 I -

Wiktor Piotrowski
jednokonnymi 1999 I -

1956-2007 2000 1 -
2003 II -

ujeżdżenie 1955 I Ariol xo m
1956 III Ariol

Marek Koszczynialski
1958 II Duplikat xo m1917-1993

wkkw 1957 1 Ariol

powożenie zaprzęgami 1980 III
czterokonnymi 1981 II

Zbigniew Szyszkowski 1982 III
1939-1985

1983 II
1984 III

ujeżdżenie 1953 III Carneval xo m

Wojciech Zbanvszek 1954 1 Cameval
1909-1990 1956 II Dystans xo m

1957 I Dystans

Mistrzowie Polski, którzy co najmniej trzy razy zdobyli medal na Mistrzostwach Polski.



Udział Mistrzów Polski
w Igrzyskach Olimpijskich
i zdobyte medale w Mistrzostwach Europy od 1953

imię i nazwisko zawody rok dyscyplina miejsce nazwa konia, rasa

Marian Babirecki
1933-1980

Igrzyska Olimpijskie
Rzym

Mistrzostwa Europy
Moskwa

1960

1965

wkkw

wkkw

8 - indywidualnie

1 - indywidualnie

Volt x wlkp.

Volt

Stefan Grodzicki
1947-1976

Igrzyska Olimpijskie 
Monachium

1972 skoki 16-20 - indywidualnie
12 - zespołowo

Biszka xx

Andrzej Kobyliński
1931-1990

Igrzyska Olimpijskie
Rzym 1960 wkkw indywidualnie

- nic ukończył Wolbórz x wlkp.

Marek Roszczynialski
1917-1993

Igrzyska Olimpijskie
Rzym 1960 wkkw indywidualnie

- nie ukończył Wizma





Mistrzowie Polski 
liczba zdobytych medali

Ujeżdżenie
1932-1938 i 1953-2009

liczba medali
lp.

I.

nazwisko i imię . . .
II miejsce

3
III miejsce

suma medali

6Babirecki Marian
1 rmejsce

3
2. Bienias Anna 7 1 1 9

3. Bodnar Romana (Orłowska) 1 1

4. Ciesielski Zbigniew 1 1 2

5. Czamiawski Tadeusz 1 1

6. Dąbrowski Wojciech 1 1

7. Drozd Feliks 1 1 2

8. Dysarz-Bylicka Justyna 1 1

9. Ferenstein Krzysztof 1 1

10. Fróllich Gerard 2 2

11. Gajda Wacław 1 1

12. Gellert Bernard 1 1 2

13. Gerlecki Tadeusz 1 1

14. Grodzicki Stefan 1 5 6

15. Jaworski Jerzy 1 1

16. Kadłubowski Bogdan 1 1

17. Kobyliński Andrzej 1 1 2

18. Kowalczyk Marian 5 2 7

19. Kulesza Seweryn 1 1 1 3

20. Kulikowski Jan 1 1

21. Leibfarth Ewa 1 1

22. Lewicki Wilhelm 3 3

23. Małecki Marek 1 1

24. Mickunas Wojciech 1 1 2

25. Milczarek Katarzyna 5 6 2 13

26. Milnerowicz Agata 1 1

27. Misztal Bogusław 4 6 2 12

28. Misztal-Kawecka Magdalena 1 1 2

29. Morciniec Elżbieta 4 5 2 11

30. Morsztyn Małgorzata 1 1 1 3

31. Mossakowski Jan 1 1 2

32. Nowak Janusz 2 1 3

33. Orłoś Andrzej 1 1 2 4



34. Pacyński Antoni 3 3 3 9

35. Pacyński Tomasz 1 1

36. Pawłowski Jan 1 1

37. Pawłowski Jerzy 1 1

38. Piasecka Anna 2 2 4

39. Pisarska Klaudyna 1 1

40. Radzikowski Ryszard 1 1 2

41. Rapcewicz Michał 2 1 1 4

42. Roszczynialski Marek 1 1 1 3

43. Roycewicz Henryk 3 1 4

44. Sałacki Andrzej 4 3 4 11

45. Sas-Jaworski Jerzy 1 1

46. Siemion Michał 1 1

47. Skowrońska Żaneta 2 2 3 7

48. Skrzypczyk Marek 1 1

49. Sokołowski Tadeusz 1 1 2

50. Stawiński Kazimierz 2 1 1 4

51. Stępniewska Romy 2 2

52. Szenk Tadeusz 1 1 2

53. Tokarczyk Tomasz 2 2

54. Tomaszewski Krzysztof 1 3 4

55. Wąsowska Wanda 2 2

56. Wierzchowski Jarosław 1 3 4

57. Zagor Józef 2 1 4 7

58. Zbanszynek Wojciech 2 1 1 4



Skoki przez przeszkody
1931-1938 i 1953-2009

, . , ... liczba medali
lp.

1.

nazwisko i imię

Aftyka Krzysztof
1 miejsce II miejsce 111 miejsce

1

suma medali

1
2. Babirccki Marian 1 1 2
3. Biliński Wojciech 1 2 1 4
4. Bobik Jacek 1 2 1 4
5. Bobik Janusz 1 1
6. Bodnar Romana (Orłowska) 1 1
7. Byszewski Władysław 4 1 1 6
8. Chrosczilcwski Henryk 1 1
9. Ciebielski Franciszek 1 1 2

10. Cimanowska Izabela 1 1
11. Czerniawski Stanisław 1 1
12. Dąbrowski Wojciech 1 1
13. Dąbski-Nerlich Paweł 1 1 2
14. Demski Henryk 1 1
15. Dziadczyk Wiesław 1 1
16. Ferenstein Krzysztof 1 1 2
17. Gellcrt Bernard 1 1
18. Grabowski Jerzy 1 1
19. Gramza Leszek 1 1
20. Grodzicki Stefan 3 2 5
21. Hartman Wiesław 3 2 5
22. Helak Stanisław 2 2
23. Hucz Henryk 1 3 4
24. Jasiński Stanisław 2 2
25. Jończyk Łukasz 1 1 2 4
26. Klein Tomasz 1 1
27. Koczorski Eugeniusz 1 1
28. Kościeński Zbigniew 2 2 1 5
29. Kowalczyk Jan 15 2 17
30. Kowalczyk Marian 2 4 6
31. Koziarowski Krzysztof 1 1
32. Kozicki Marian 1 2 2 5
33. Królikiewicz Adam 1 1
34. Kubiak Bogdan 1 1 2
35. Kubiak Grzegorz A. 1 1
36. Kubiak Grzegorz 8 4 5 17
37. Kubiak Jan 1 1
38. Kubiak Stanisław 2 1 3
39. Lemański Andrzej 3 3



40. I .ewicki Marek 1 1

41. Lewicki Wilhelm 1 2 3

42. Ludwiczak Krzysztof 1 1

43. Lusina Aleksandra 2 2

44. Matławski Czesław 1 1

45. Migdalski Stefan 1 1

46. Morsztyn Piotr 2 1 3

47. Mrowieć Franciszek 1 1

48. Mrugała Rudolf 4 4

49. Nowak Janusz 2 2 4

50. Orłoś Andrzej 1 1

51. Orłoś Marek 1 1 2

52. Pacyński Antoni 1 4 2 7

53. Płatos Jarosław 1 1

54. Pohorecki Roman 1 1

55. Prasek Krzysztof 3 3

56. Roycewicz Henryk 1 1

57. Rozpędek Wiktor 1 1

58. Rozpleszcz Zygmunt 1 1 2

59. Rómmel Karol 2 1 1 4

60. Ruciński Zygmunt 1 1

61. Sas-Jaworski Bogdan 1 1 2 4

62. Skrzyczyński Jarosław 1 1

63. Słodczyk Manfred 1 1

64. Sokołowski Tadeusz 1 1 2

65. Stanisławiak Stefan 1 1

66. Szaszkiewicz Hubert 1 1

67. Szuraj Kazimierz 1 1

68. Swidziński Maciej 1 1

69. Trenkwald Józef 1 1 2

70. Uchwat Sławomir 1 1

71. Wawryniuk Piotr 1 1 2

72. Wierzchowiecki Jacek 1 1

73. Wierzbowski Remigiusz 1 1

74. Woźniczka Zbigniew 1 1

75. Zagor Jacek 3 1 1 5

76. Zagor Mieczysław 1 1



WKKW
1931-1938 i 1956-2009

lp. nazwisko i imię
I miejsce

liczba medali
III miejsce

suma medali
11 miejsce

1. Aftyka Krzysztof 1 1 2

2. Babirecki Marian 2 1 3

3. Bachur Arkadiusz 2 2

4. Bober Artur 1 2 3

5. Bobik Jacek 1 2 3

6. Bobik Janusz 1 1

7. Bodnar Romana (Orłowska) 1 1

8. Burniewicz Leon 1 1

9. Busko Kazimierz 1 1

10. Ciesielski Zbigniew 2 2

11. Daniluk Jacek 2 2

12. Fras Konstanty 1 1

13. Fróllich Gerard 1 1

14. Gałczyński Jacek 1 1

15. Januszewski Zbigniew 1 1 2

16. Jarecki Bogusław 8 2 1 11

17. Kaźmierczak kukasz 1 1

18. Klym Jan 2 2

19. Kobyliński Andrzej 1 1 2

20. Koczorski Eugeniusz 1 1 1 3

21. Komorowski Janusz 1 1 2

22. Konarski Marcin 1 2 1 4

23. Korytkowski Włodzimierz 1 1

24. Kowalczyk Jan 2 2

25. Kowalski Jan 2 2

26. Królikiewicz Adam 1 1

27. Krukowski Jerzy 1 1 2

28. Krzyżanowska Julia 1 1 2

29. Kulesza Seweryn 2 1 3

30. Kuleta Bernard 1 1 2

31. Kumorek Stefan 2 2

32. Kutysz Józef 1 1 2

33. Lewicki Wilhelm 1 1

34. Lipczyński Jan 2 1 3

35. Madę jeżyk Zbigniew 2 1 1 4

36. Małecki Marek 1 1 2

37. Michałek Marcin 1 1

38. Mickunas Jan 1 1

39. Mickunas Wojciech 2 1 3 6

40. Milbrat Piotr 1 1
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41. Modelewski Marek 1 1

42. Mossakowski Jan 1 1

43. Najnert Józef 1 1

44. Nieczaj Bazyli 1 1

45. Niczyporuk Leszek 1 1

46. Olędzki Wiktor 1 1

47. Orłoś Andrzej 1 2 3

48. Owczarek Bogusław 4 1 5

49. Pasek Andrzej 1 1 2

50. Pawłowski Jarosław 1 1

51. Pękala Stefan 2 2

52. Piasecki Piotr 7 1 3 11

53. Pieczyński Bolesław 1 1

54. Piotrowski Sylwester 1 1 2

55. Prokulewicz Adam 1 1

56. Rafalak Krzysztof 2 2

57. Rajnert Kamil 1 3 3 7

58. Rogowski Krzysztof 1 1

59. Roszczynialski Marek 1 1

60. Roycewicz Henryk 1 2 1 4

61. Ruciński Roman 1 1

62. Rylke Aleksander 1 1

63. Skwira Piotr 1 1

64. Sosnowska Magdalena 1 1

65. Stawiński Kazimierz 1 1

66. Skoczylas Jan 1 1

67. Sońta Krzysztof 1 1

68. Spisak Paweł 3 1 4

69. Społowicz Artur 1 1 4 6

70. Sulowski Dariusz 1 1

71. Szefer Mirosław 1 1

72. Szkołuda Mariusz 1 1 2

73. Szłapka Mirosław 1 1 2

74. Ślusarczyk Mirosław 1 1 2

75. Totiew Wacław 1 1

76. Trenkwald Józef 1 1

77. Warszawski Paweł 2 2

78. Wierzchowiecki Jacek 2 3 5

79. Wojciechowski Albert 1 1

80. Wołoszowski Stanisław 1 1

81. Zagor Józef 1 1



Powożenie
*D-4 1979-1991

liczba medali . .
lp. nazwisko i imię

I miejsce 11 miejsce III miejsce
suma medali

1. Andrzejewski Kazimierz 3 2 5
2. Czermiński Tadeusz 1 2 3
3. Konieczny Czesław 1 1
4. Kozłowski Jacek 3 1 4
5. Kubiak Stanisław 1 1 2
6. Kusz Roman 1 1
7. Musiał Antoni 2 2
8. Szewczyk Andrzej 2 2 4
9. Szyszkowski Zenon 2 3 5
10. Waliszewski Zygmunt 10 10
11. Wodkowski Rajmund 2 2

*D-2 1985-2009
Liczba medali

lp.

1.

nazwisko i imię

Andrzejewski Kazimierz
I miejsce

1
II miejsce III miejsce

1

suma medali

2
2. Andrzejewski Paweł 1 1
3. Bobak Henryk 1 1
4. Bogacz Sebastian 1 1 2

5. Brzoskowski Zbigniew 3 4 4 11
6. Dubicki Henryk 1 I
7. Jankowiak Tomasz 1 1

8. Kaczmarek Waldemar 2 1 3
9. Konieczny Czesław 2 T Z. 1 5

10. Kostrzewa Adrian 2 2 4

11. Kozłowski Ireneusz 2 2

12. Kozłowski Jacek 8 4 1 13

13. Kusz Roman 8 3 3 14

14. Mazurek Paweł 1 1

15. Pawelec Marek 1 1

16. Rembowski Krzysztof 1 1 2

17. Sroka Przemysław 1 1

18. Szymczyk Andrzej 2 2

19. Szwajkosz Ireneusz I 1

20. Wodkowski Rajmund 2 2 4

21. Wojciechowski Wojciech 1 1

22. Zabłocki Przemysław 1 1
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D-l 1998-2009

Ip. nazwisko i imię
l miejsce

liczba medali
II miejsce III miejsce

suma medal:

1. Andrzejewski Paweł 2 2

2. Chwastek Agnieszka 3 2 1 6
3. Gil Ryszard 1 2 3

4. Kostrzewa Adrian 2 1 3

5. Kozłowski Jacek 1 2 3

6. Kwiatek Bartłomiej 5 5

7. Kwiatek Weronika 1 1

8. Machnik Mariusz 1 1
9. Pietrowski Wiktor 4 1 5

10. Sroka Przemysław 2 2
11. Szymczyk Andrzej 2 2

12. Zabłocki Przemysław 1 2 3

*D-4 - zaprzęgi czterokonne, *D-2 zaprzęgi dwukonne, *D-1 zaprzęgi jednokonne



Rajdy długodystansowe
1990-2009

. , ... liczba medali
lp.

1.

nazwisko i imię

Burzyńska Renata
1 miejsce 11 miejsce III miejsce

1

suma medali

1
2. Burzyński Tomasz 1 1
3. Ciesielski Rafał 2 2
4. Czernek Aleksandra 1 1
5. Dzikowska Beata 1 1
6. Galka Lesław 1 1
7. Karaśkiewicz Agata 1 1
8. Karaśkiewicz Sebastian 1 1
9. Kart Kamila 2 1 3
10. Kosicki Sławomir 1 1 2
11. Kowalik Wojciech 2 2
12. Krzemieniecki Kajusz 1 1
13. Liśkiewicz Mariusz 1 1
14. Nikołajuk Witalis 2 1 1 4
15. Nowak Patrycja 1 1
16. Ostrowska Joanna 1 1
17. Piwnicki Andrzej 1 1
18. Romszycka Krystyna 1 1
19. Rycerz Stanisław 2 2
20. Sawko Joanna 1 1
21. Stańczuk Piotr 1 1
22. Szulen Aleksandra 1 1
23. Tobiasz Kamila 1 1
24. Tobiasz Marcin 2 2 4
25. Tura Jacek 1 1
26. Tura Jędrzej 2 2
27. Tura Tomasz 1 1 3 5
28. Urbańczyk Kamila 1 1
29. Urbański Jerzy 2 1 3
30. Wągrowska Maria 1 1
31. Witkowski Jarosław 1 1
32. Zieliński Ryszard 1 1



OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW WSTĘPUJĄCYCH W TEKŚCIE 

Oznaczenia rasowe
xx pełna krew angielska
oo czysta krew arabska 

xxoo czysta krew angloarabska
x półkrew angielska
o półkrew angloarabska
m małopolska

wlkp. wielkopolska
śl. śląska

xo wlkp. wielkopolska półkrew angloarabska
trk. trakcńska 

wschpr. wschodniopruska
р. t/w konie rasy wielkopolskiej pochodzenia

trakeńskiego/wschodniopruskiego
sp szlachetna półkrew

han. hanowerska
pom. pomorska
holsz. holsztyńska
old. oldenburska
baw. bawarska 
gdbr. gudbransdalska 
mekl. meklemburska 
westf. westfalska
AQH American Quater Horse

sf selle francais
uszl. konie szlachetne bez ustalonego pochodzenia

uszl. x konie pochodzące od matek o nieznanym pochodzeniu, 
po wiadomym ogierze półkrwi lub pełnej krwi angielskiej 

uszl. xo konie pochodzące od matek o nieznanym pochodzeniu, 
po wiadomym ogierze półkrwi lub czystej krwi arabskiej

NU konie o nie udowodnionym rodowodzie
NN konie o nieznanym rodowodzie

Maści
kaszt, kasztanowata

gn. gniada
с. gn. ciemnogniada
sk. gn. skaro-gniada
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• 68 rozmów z Mistrzami Polski 
w jeździectwie, którzy co najmniej 
3 razv zdobyli medal

Pochodzenie mistrzowskich koni

• Wykaz wszystkich Mistrzów Polski, 
1931-1938 i 1953-2009

• Wykaz medalistów Mistrzostw Polski 
biorących udział w Mistrzostwach Europy

• Zdobyte przez nich medale 
w Mistrzostwach Św iata
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