Ostatni Mohikanin
Witold Domański

Michał Gutowski (z lewej) w czasie rozmowy z red. W. Domańskim - kwiecień 1995 (fot. R. Wiszniowski)

Któż ze sportowców nie marzy, aby choć raz w życiu startować pod flagą z pięcioma kółkami? Oni
to właśnie, olimpijczycy przechodzą później do legendy. W okresie międzywojennym jeździectwo
polskie miało ich piętnastu. Dziś żyje tylko jeden. z nich.
Pułkownik Michał Gutowski, liczący sobie dziś 85 lat, odwiedza kraj dość często. Na stałe państwo
Gutowscy mieszkają w Kanadzie, są małżeństwem od 61 lat, a ich syn, po skończeniu 60 lat, przechodzi
w tym roku w stan spoczynku jako zawodowy pilot. Stan spoczynku nie grozi pułkownikowi
M. Gutowskiemu, choć sprzedał w zeszłym roku swego „podobno" ostatniego konia. Trudno jednak
w to uwierzyć, przecież jego życie od 1929 roku związane jest z ty m zwierzęciem, z małą przerwą na
udział w wojnie na Zachodzie w oddziałach pancernych gen. Maczka. Kiedy wydawca „Konia
Polskiego" poprosił mnie o zrobienie z Michałem wywiadu, udałem się, tym razem do hotelu
Europejskiego - ostatnio spotkałem Go przypadkiem na lotnisku w Montrealu. Zadziwia Jego sprawność
fizyczna i jasność umysłu - więc rozmowa potoczyła się wartko.
— Michał, podobno wracasz z Łącka, gdzie byłeś na prośbę PZJ na zgrupowaniu naszych
jeźdźców-skoczków. Czego ich zdołałeś nauczyć?
— Chcę wyjaśnić, że doświadczony trener nie wkłada do głowy adepta jeździectwa wypracowanych do
końca kanonów. To nie stosunek nauczyciela do dziecka z naczelną zasadą: tak ma być i nie może być
odstępstwa. Tutaj jeździec, który uprawia ten sport z własnej woli, musi myśleć i wychwytywać sens
udzielanych mu wskazówek, wypróbowywać je, a gdy coś jest nie tak, poszukiwać kolejnego kontaktu
z trenerem w celu przedyskutowania zagadnienia.
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- No, ale podstawowe zasady...
- Nieodmiennie stosujemy te, które nosiły przed wojną nazwę polskiej szkoły jazdy. Koń musi być
przygotowany ujeżdżeniowo tak, by chętnie poddawał się i współpracował z jeźdźcem. Nie może być
tresowany. Musi odpowiadać na nacisk łydki, a nie na uderzenie piętą czy ostrogą. Dobre wypracowanie
konia ujeżdżeniowo pozwala mieć go w „ręku". To w połączeniu z pozostawieniem mu pełnej, ale
kontrolowanej swobody - dotyczącej szybkości, energii i kierunku najazdu - spowoduje, iż sam będzie
się umiał znaleźć w trudnych sytuacjach. Zachowanie pełnej równowagi, przy stałym elastycznym
kontakcie z pyskiem konia, jest warunkiem podstawowym i dopełniającym. Wielu jeźdźców za dużo
rzuca ciałem. Zalecam jazdę półsiadem, ale półsiad to nie stanie w strzemionach. Częsty błąd polega na
opuszczeniu się w siodło przed odskokiem, a to przeszkadza koniowi w prawidłowym i koniecznym
użyciu mięśni krzyża. Dlatego trening powinien prowadzić do skracania i wydłużania ram konia. To
umożliwia podstawienie zadu i pomaga skoczyć oraz ułatwia regulowanie fule pomiędzy elementami
kombinacji. Najważniejszą rzeczą jest, by jeździec nie dyktował i uprzedzał odbicia, ale zachowując
całkowitą równowagę - czekał i podążał.

M. Gutowski w dniu kapitulacji Wilhelmshaven - na zdjęciu podpis płk. A. Grudzińskiego i data 5.05.1945
MI. (fot. archiwum Brygady gen. Maczka)

— Dzięki przekazom telewizyjnym oglądamy konkursy o najwyższe trofea światowe. A co sądzisz
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o naszych jeźdźcach i koniach — jak duży dystans dzieli polskie jeździectwo od światowej
czołówki? Czy jesteśmy go w stanie zmniejszyć i pod jakimi warunkami?
— Jest mi bardzo trudno odpowiedzieć na te pytania. W czasie pobytu w Łącku za mało widziałem.
Wiosenne zawody halowe, ze względu na początek sezonu, nie dają dostatecznej możliwości oceny.
Natomiast w konsultacji, którą później prowadziłem, uczestniczyło tylko kilku czołowych jeźdźców
i nie wszystkie najlepsze polskie konie. Odnoszę jednak wrażenie, że konie o pożądanych
predyspozycjach są. Brak im „wypracowania", szczególnie w kłusie. Brakuje pracy na drągach, która
wykorzystując instynkt konia uczy go patrzeć. Staje się on uważny, respektuje przeszkodę i dzięki temu
niepotrzebne jest harowanie. Praca na drągach to również ćwiczenie równowagi konia i jeźdźca pozostającego w półsiadzie. To gotowanie dwu potraw w jednym garnku.
Chyba za mało czasu poświęca się również skokom w kłusie. Skacząc w kłusie zwiększa się ilość
skoków przy mniejszych obciążeniach, a przecież jest rzeczą dowiedzioną, że zbyt wczesne stawianie
zbyt dużych żądań prowadzi do szeregu kłopotów. To nie tylko rozmiary przeszkód skakanych na
treningach się liczą, ale w pierwszym rzędzie ilość skoków. Koń musi być wypoczęty fizycznie
i psychicznie. Lepiej jeden rok za późno zdecydować się na poważny start niż jeden dzień za wcześnie.
To samo powiedzenie odnosi się do jeźdźców. Pamiętasz Olimpiadę w 1968 roku w Meksyku?
Przyjechałem tam na zaproszenie trenera Olędzkiego. Zobaczyłem między innymi Drobnicę, która
- po wcześniejszych sukcesach w Aachen — w Meksyku sprawiała wrażenie konia zapeszonego.
Kowalczyk miał z nią problemy. Nie chciała nawet skakać najmniejszych przeszkód. Trener Olędzki
poprosił mnie o radę, a Kowalczyk namówił, żebym wsiadł na Brąza, na którym miał jechać Puchar
Narodów. Brąz był koniem Kozickiego. Miałem wrażenie, że Kowalczyk prowadzi go zbyt twardą ręką,
jednak on twierdził, że koń inaczej „nie pójdzie". Wtedy wsiadłem na Brąza. Skoczyłem najpierw hyrdę,
później szereg (140 cm). Koń szedł ładnie, cały czas prowadziłem go miękką ręką. Kowalczyk nie dawał
mu po prostu swobody w pysku i dlatego miał kłopoty. W I nawrocie nadal tak jechał i miał kilka
błędów. W przerwie powiedziałem mu, że z takiego jeźdźca byłby zadowolony tylko jeden trener Zawisza Czarny pod Grunwaldem. To nie był sport, lecz walka. W II nawrocie Kowalczyk jechał
pięknie, miał tylko jedno strącenie. Zobaczyłem w nim wtedy utalentowanego jeźdźca, który po
drobnych poprawkach mógłby zostać jednym z najlepszych na świecie.
- Rtm Władysław Zgorzelski napisał w „Jeźdźcu i Hodowcy", a były to wczesne lata trzydzieste,
kiedy wyniki naszych jeźdźców nie odpowiadały oczekiwaniom
- „Głównym powodem niepowodzeń jest zaniedbanie ujeżdżenia i skakanie przeszkód
w cieplarnianych warunkach na koszarowych placykach." U nas teraz chyba jest tak samo?
- Dziś wymagania są ogromne. Trzeba więc powiedzieć sobie słynne „albo..., albo...". Jeśli chce-my coś
znaczyć na hipodromach Europy, robić postępy, to tylko
- praca, praca i jeszcze raz praca. Ale to za mało. Ta praca musi być kontrolowana z boku. Konieczny
jest instruktor. Nie wiem jednak, jak w Polsce wygląda kadra instruktorsko-trenerska. Jeżeli jest
nieliczna, to dobrym rozwiązaniem byłyby krótkie zgrupowania
- konsultacje, podczas których można by szukać wspólnego języka między szkolącymi a szkolonymi.
Tak mógłby powstać system — jedna szkoła. A później oczywiście starty - od konkursów na styl (nawet
kl. C, 130 cm) do wymagających parkurów w Pucharach Narodów.
- No a teraz po tych cennych wskazówkach, powiedz coś o Twoim najlepszym koniu
- Warszawiance.
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- Rzeczywiście, mój olimpijski koń, siwa klacz, mająca 164 cm w kłębie, miała niewątpliwie większe
możliwości od pozostałych, tj. Traviaty, Znachora i Hanum. Wszystkie konie na których startowałem
były moją własnością i na ogół stały w moim macierzystym 17 pułku Ułanów Wielkopolskich im.
Bolesława Chrobrego w Lesznie.
Warszawianka, podobnie jak konie kolegów z ekipy: Dunkan Komorowskiego i Zbieg II - Sokołowskiego, była wspaniale
przygotowana do występu olimpijskiego w Berlinie. Olimpijski
parkur miał wiele kombinacji, szerokich oxerów, rowów. Był
wyjątkowo trudny i wiele koni go nie ukończyło. Tuż przede mną
jechał Japończyk -baron Takeichi, wicemistrz olimpijski z 1932
roku. Tym razem był daleki od formy z Los Angeles i postrącał co
się dało. Jak jechać? Zadawaliśmy sobie pytanie, patrząc na bladą
twarz trenera Królikiewicza, a on był zdania, że trzeba jechać
wolno - nie pędzić. Niepotrzebnie zastosowałem się do jego
wskazówki i wiele mnie to kosztowało. Ugrzązłem na
trzyczlonowej kombinacji. Miałem do siebie żal i mam go do dziś,
bo przecież znałem możliwości Warszawianki i jej ulubione tempo
pokonywania przeszkód. No cóż, stało się... A mogło być o wiele
lepiej. Zresztą nie ukończył też Sokołowski, a J. Komorowski
dojechał do celownika z dużym bagażem błędów. Taka to jest
„tajemnica" niepowodzenia na berlińskiej olimpiadzie.

M. Gutowski na Warszawiance IO Berlin
1936 (fot. archiwum M. Gutowskiego)

Z Warszawianką rozstałem się po bitwie o Walewice w czasie operacji nad Bzurą, w kampanii
wrześniowej. Tam zostałem ranny, a klacz poszła z pułkiem do Warszawy, gdzie dostała się do niewoli
i Niemcy zabrali ją do jednej ze swoich stadnin. W czasie wojny urodziła cztery źrebaki - bardzo udane.
Widziałem je na własne oczy, bo gdy stałem w Niemczech Zachodnich jako pancerniak, odebrałem
Warszawiankę wraz z przychówkiem z rąk majora Harlanda, szefa misji ds. rewindykacji polskich koni
z Niemiec. Była przecież moją własnością. Wtedy myślałem jeszcze o powrocie do Polski, odrzuciłem
więc korzystną ofertę sprzedaży klaczy do Belgii. Potem sytuacja polityczna zmusiła mnie do pozostania
na Zachodzie. Ofiarowałem więc Warszawiankę polskim stadninom pod warunkiem dożywocia
w Polsce. Siwa wróciła do Polski i w stadninie w Racocie dożyła bardzo sędziwego wieku.
- Powrócę jeszcze do pytania na tematy jeździeckie. Szperając w annałach wyników konkursów
wielokrotnie zauważyłem, że wymienialiście między sobą konie, mimo że były one na ogół wasze
prywatne. I taka ciekawostka. W 1934 r. w Aachen kpt. Zygmunt Ruciński wygrał potęgę skoku na
koniu innego artylerzysty, kpt. Mrowca — Moskalu. Ruciński siedział po raz pierwszy na tym
koniu! A w powojennej Polsce, kiedy konie były własnością Państwa, nieraz słabi jeźdźcy niszczyli
utalentowane konie, bo nie można ich było im odebrać. A jeżeli się to stało, ile to było obrazy!
sty, kpt. Mrowca — Moskalu. Ru-ciński siedział po raz pierwszy na tym koniu! A w powojennej Polsce,
kiedy konie były własnością Państwa, nieraz słabi jeźdźcy niszczyli utalentowane konie, bo nie można
ich było im odebrać. A jeżeli się to stało, ile to było obrazy!
- Tu w grę powinny wchodzić interesy narodowej ekipy, kultura, koleżeństwo i po prostu skromność,
czyli nie przecenianie swoich możliwości. Wartość ekipy narodowej polega m.in. na tym, że jej
członkowie nie konkurują ze sobą. Wspólnym celem jest jak najlepszy wynik ekipy i w takim wypadku
dobrowolna wymiana konia jest możliwa. Jednak, w moim przekonaniu, jeździec powinien siedzieć na
koniu, z którym współpracuje od dłuższego czasu.
- Dawno temu rozeszła się wieść, że kiedy byłeś z pancernym pułkiem w Normandii, jeden z wziętych
do niewoli oficerów niemieckich zapytał, czy jesteś rotmistrzem Gutowskim, który startował na
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Warszawiance podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie. Powiedział, że poznał Cię, bo w styczniu 1938
roku był z ekipą Niemiec na zimowych konkursach w Zakopanem. Ponieważ pamiętałeś, że była to
ekipa SS, powiedziałeś — „to pan musi być z SS". „Z Waffen SS"
- powiedział z dumą. Twoja odpowiedź była ponoć krótka
- „Wszystko jedno, my nie lubimy esesmanów, ale niech pan się nie obawia. Dla pana wojna się
skończyła, Polacy nie zabijają jeńców."
- To prawda. W parę godzin później, w liczbie 2 tysięcy jeńców oddałem go Amerykanom.

M. Gutowski na Dominant (wał. westf., 12 I.) po wygraniu konkursu ujeżdżenia kl. N w 1994 r.
MI. (fot. archiwum M. Gutowskiego)
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