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1. WSTĘP

Najstarsza znana wzmianka o koniach pochodzi z drugiej połowy 

trzeciego tysiąclecia p.n.e. Początkowo koń wykorzystywany był jako środek 

transportu oraz źródło mięsa i mleka. Z czasem zaczęto używać go na wojnach 

i polowaniach. Pojawiły się pierwsze wyścigi - zaczątek sportu jeździeckiego. 

W Asyryjskim traktacie o hodowli oni z XIV w. p.n.e. jest już mowa 

o przygotowaniu koni do wojen i wyścigów [22].

Przez stulecia był koń motorem rozwoju cywilizacji. Trudno było 

wyobrazić sobie dzień powszedni bez niego. Brał udział we wszelkich 

przedsięwzięciach człowieka. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach zaczęły 

zastępować go samochody, ciągniki rolnicze i czołgi [8, 15, 16, 26, 27, 28, 45, 

58, 63]. Zwiększyło się za to jego wykorzystanie dla celów rekreacyjno - 

- sportowych. W Polsce po II wojnie światowej ostoją sportu jeździeckiego 

stały się Państwowe Stada Ogierów i Stadniny Koni [42].

Znaczącą rolę w rozwoju jeździectwa odegrał ośrodek kwidzyński jako 

funkcjonujące od 1946 roku Państwowe Stado Ogierów (aktualnie Stado 

Ogierów Skarbu Państwa) oraz działający od 1950 roku Zakład Treningowy 

dla młodych ogierów. Już od 1952 roku zaczęła działalność związana z tym 

ośrodkiem Sekcja Jeździecka Klubu Sportowego [30]. Przez szereg lat jej 

zawodnicy brali udział w licznych imprezach rangi ogólnokrajowej 

i międzynarodowej zajmując wysokie lokaty. Wielu z nich wchodziło w skład 

reprezentacji barw narodowych na Mistrzostwach Europy oraz Igrzyskach 

Olimpijskich. W Kwidzynie wielokrotnie organizowano zawody konne oraz 

zgrupowania kadry narodowej. Celem niniejszej pracy jest ukazanie wkładu 



tego ośrodka w dorobek polskiego jeździectwa oraz perspektyw dalszego jego 

rozwoju.
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2. PRZEGLĄD LITERATURY

2.1.Jeździectwo polskie przed II wojną światową

Już w XIX w. jako forma rozrywki bogatszych warstw społeczeństwa 

pojawiają się pierwsze konkursy hippiczne na terenie wszystkich trzech 

zaborów [10]. Pierwszy raz jeździectwo znalazło się w programie Igrzysk 

Olimpijskich w 1912 r. W tymże roku w Sztokholmie barwy Rosji 

reprezentowało dwóch Polaków: Karol Rómmel i Sergiusz Zahorski [56].

W okresie międzywojennym sport jeździecki rozwijał się głównie 

w kręgach wojskowych, będąc jednocześnie wizytówką armii [57]. 

Po odzyskaniu niepodległości mekką polskiego jeździectwa stało się Centrum 

Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, gdzie instruktorami byli dawni 

oficerowie armii Austrii i Rosji, między innymi uczniowie Jamesa Fillisa - 

jednego z najwybitniejszych ujeżdżaczy wszechczasów.

Wielokrotnie polscy kawalerzyści budzili podziw i uznanie na arenach 

międzynarodowych jako reprezentanci młodego, odradzającego się państwa 

[18, 34, 48]. Trzykrotnie brali udział w Igrzyskach Olimpijskich zawsze 

wracając z medalami [56]. W 1920 r. od kwietnia trwały w Warszawie pod 

kierunkiem Karola Rómmla przygotowania do Igrzysk w Antwerpii. 

Z powodu wojny bolszewickiej do wyjazdu nie doszło. Cztery lata później 

w Paryżu Adam Królikiewicz na Pikadorze zdobył brązowy medal olimpijski 

w skokach [21], Nieco wcześniej w ramach przygotowań olimpijskich Polacy 

dwukrotnie zdobyli II miejsce w Pucharze Narodów na Międzynarodowych 

Zawodach Konnych w Nicei i w Rzymie [19]. Zawodnicy tacy jak Rómmel, 

Zahorski, Królikiewicz zajmowali indywidualnie czołowe miejsca 

w najważniejszych konkursach. W 1928r. na Igrzyskach Olimpijskich 

w Amsterdamie zdobyli dwa medale. W konkursie WKKW (Wszechstronny 
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Konkurs Konia Wierzchowego) zespół w składzie: Antoniewicz, Rómmel, 

Trenkwald zdobył brąz, Zaś ekipa skoczków w składzie: Antoniewicz, 

Gzowski, Szosland będąc o jedną zrzutkę od pierwszego miejsca ostatecznie 

wywalczyła srebro [21, 56]. W 1929 r. Polacy wystąpili za oceanem. 

W Pucharze Narodów w Nowym Jorku ku wielkiej radości polonii zajęli 

pierwsze miejsce propagując dobre imię kraju. W 1936 r. na Igrzyskach 

Olimpijskich w Berlinie zespół WKKW zajął drugie miejsce ulegając 

Niemcom, którzy wykorzystali swój teren do nie zupełnie czystej sportowej 

walki. Faworytem był wówczas Michał Gutowski na córce Rittenspoma xx - 

-Warszawiance. Do najwybitniejszych szkoleniowców tego okresu należeli 

Karol Rómmel (startujący również jako zawodnik) i Leon Kon. W 1928 r. 

powołano do życia Polski Związek Jeździecki [48], a od 1931 r. zaczęto 

rozgrywać Mistrzostwa Polski [3]. II wojna światowa zburzyła tamten świat 

bezpowrotnie.
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2.2. Jeździectwo polskie w okresie powojennym

Po wojnie sytuacja polityczna w kraju stała się nieprzychylna dla 

rozwoju jeździectwa, gdyż nowa władza niszczyła wszystko, co mogło 

kojarzyć się z przedwojenną Polską. W 1946 r. powołano Grupę Sportową 

Wojska Polskiego pod kierownictwem L. Kona, którą rozwiązano z dniem 

1 stycznia 1949 r. [9]. Mimo trudności organizowano różnego rodzaju 

konkursy jeździeckie i pokazy zaprzęgów z udziałem koni z Państwowych 

Stad i Stadnin. W 1950 r. zorganizowano w Warszawie pierwsze większe 

zawody w skokach z udziałem 41 koni [9]. Jeździli dyrektorzy, zootechnicy, 

masztalerze państwowych jednostek hodowli zarodowej. Dzięki usilnym 

zabiegom mjr. L. Kona przetrwało istnienie Polskiego Związku Jeździeckiego 

[25]. W 1953 r. rozegrano pierwsze powojenne Mistrzostwa Polski w skokach 

i ujeżdżeniu [9, 10, 25].

W Poznaniu rozpoczęły się próby stworzenia Centrum Wyszkolenia 

Jeździeckiego na wzór dawnej szkoły grudziądzkiej [25].

Pierwszym zwycięzcą w zawodach międzynarodowych w skokach 

został w 1958 r. w Nicei Marian Kowalczyk na Bagalpurze. Na 10 

(Igrzyskach Olimpijskich) w 1960 M. Babirecki na Volcie zajął VIII miejsce 

na 73 startujących, a w 1965 r. ta sama para wywalczyła złoto na ME 

(Mistrzostwach Europy) w WKKW [9, 10, 25]. W 1967 r. w Rotterdamie Jan 

Kowalczyk na Drobnicy zajął na ME w skokach IV/V miejsce, a w 1968 r. 

ta „najszybsza para Europy” zwyciężyła w Konkursie Mistrzów na najbardziej 

prestiżowych zawodach świata corocznie rozgrywanych w Aachen [9, 10, 25].

Do 1970 roku polscy juniorzy zdobyli na ME 4 medale indywidualnie 

i 1 zespołowo startując w skokach i WKKW.

W 1968 roku w 10 w Meksyku udział wzięła ekipa skoczków, a w 1972 r. 

w Monachium również wukakawiści [23, 56].
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W latach 70-tych nastąpił gwałtowny wzrost liczby uprawiających 

jeździectwo. W 1970 r. rozegrano 8 imprez rangi ogólnokrajowej, a oficjalna 

reprezentacja kraju startowała w 7 zawodach międzynarodowych i dwóch ME. 

W 1975 r. imprez rangi ogólnokrajowej rozegrano 14, a oficjalna 

reprezentacja udział wzięła w 17 zawodach międzynarodowych oraz trzech 

ME [9]. W latach siedemdziesiątych i na początku osiemdziesiątych ekipa 

WKKW z powodzeniem regularnie brała udział w ME i MŚ (Mistrzostwa 

Świata). Szczytowym osiągnięciem tego okresu było zdobycie zespołowo 

brązowego medalu na ME w Horsens (Dania) w 1981 r. [60]. W tym samym 

roku młodzi jeźdźcy zdobyli brąz na ME w Achselschwangu [61].

Głośnym sukcesem stał się złoty medal olimpijski Jana Kowalczyka 

i srebro drużyny w Moskwie w 1980 r. [1]. Startowały tam również ekipy 

wukakawistów i ujeżdżeniowców.

W latach 1975-1984 juniorzy zdobyli 3 medale drużynowo i 2 indywidualnie 

na ME w skokach i WKKW.

W 1985 r. ekipa młodych jeźdźców zdobyła brązowy medal na ME 

w WKKW [32]. W tym samym roku po raz pierwszy ujeżdżeniowcy polscy 

wzięli udział w ME młodych jeźdźców. W 1990 Bogusław Misztal 

wystartował w MŚ, a w 1995 r. Andrzej Sałacki zakwalifikował się do finału 

Pucharu Świata. W 1988 r. drużyna WKKW zajęła na 10 w Seulu IV miejsce, 

a cztery lata później w Barcelonie IX. Obecnie trwają jej przygotowania do 

startu w Atlancie. W skokach jedynym wybitnym osiągnięciem ostatnich lat 

było w 1989 roku zdobycie przez Zygmunta Rozpieszcza srebrnego medalu na 

ME młodych jeźdźców.
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3. BADANIA WŁASNE

3.1 Materiał i metody

Badaniami objęto działalność sportową przy Stadzie Ogierów 

w Kwidzynie w latach 1946 - 1996, czyli od czasu kiedy Stado zaczęło 

funkcjonować jako polskie [30]. Materiały zbierano w okresie od stycznia 

1994r. do grudnia 1995r. Zebrano informacje dotyczące działalności Stada, 

pracowników oraz amatorów zajmujących się jeździectwem, jak również koni 

biorących udział w treningu i zawodach.

Wykorzystano dokumentację archiwalną Polskiego Związku 

Jeździeckiego, klubu sportowego „Nadwiślanin” Kwidzyn oraz dokumentację 

hodowlaną Stada Ogierów w Kwidzynie. W pracy oparto się również na 

ustnych przekazach danych uzyskanych od pracowników stada, trenerów oraz 

zawodników.

Nadmienić należy, że LKS „Nadwiślanin” Kwidzyn obejmuje swoją 

działalnością dwie sekcje jeździeckie: jedną przy Stadzie Ogierów 

w Kwidzynie, drugą przy Stadninie Koni w Nowej Wiosce. W pracy 

uwzględniono działalność sekcji kwidzyńskiej.

Ze względu na dużą objętość zebranego materiału ograniczono 

się do podania bardziej szczegółowych informacji dotyczących jedynie koni 

i jeźdźców, którzy w swojej karierze brali udział w zawodach rangi 

co najmniej Mistrzostw Polski. Badaniami objęto dyscypliny: ujeżdżenie, 

skoki, WKKW.

W osobnym rozdziale przedstawiono przebieg działalności sportowej 

przy Stadzie, dzieląc go na osiem okresów, w zależności od pracy 

następujących po sobie szkoleniowców. Przedstawiono sylwetki trenerów, ich 

metody treningowe oraz osiągnięcia charakterystyczne dla danego okresu.

7



W kolejnym rozdziale przedstawiono krótką charakterystykę 37 koni, 

które odznaczały się najwybitniejszymi osiągnięciami rangi co najmniej 

medali Mistrzostw Polski. Załączono 6 fotografii dotyczących przedstawionej 

tematyki oraz tabele przedstawiające osiągnięcia w MP.

Miejsca medalowe w MP wyszczególniono analizując tabelarycznie. 

Ze względu na szczupłość miejsca przy opisie osiągnięć sportowych pominięto 

tytuły zawodowe poszczególnych osób.



3.2. Historia działalności Stada Ogierów w Kwidzynie

3.2.1. Pierwszy okres działalności (lata 1788 - 1944)

Stado Ogierów w Kwidzynie powstało w 1788 r. [33, 49]. Początkowo 

przez ponad 100 lat było zlokalizowanie w mieście w pobliżu zamku. Przez 

długie dziesięciolecia, z przerwą w czasie wojny napoleońskiej, jego zadaniem 

było zaopatrywanie pobliskich prowincji w ogiery. Ich liczba wynosiła zwykle 

ponad setkę. Przykładowo w 1898 roku było 115 ogierów półkrwi 

rozdzielonych na 86 stacji [24].

W związku z niepraktycznym usytuowaniem, w 1910 r., przeniesiono 

Stado na przedmieście w pobliżu terenów leśnych, gdzie przez kilka lat 

budowano ośrodek z prawdziwego zdarzenia. Trzy potężne stajnie, kryta 

ujeżdżalnia, wieża z wiatrakiem, osiedle mieszkaniowe dla pracowników, 

tworzyły bajeczne miasteczko do dzisiaj budzące zachwyt odwiedzających.

Od 1912 r. rozpoczął się napływ ogierów zimnokrwistych. Oto przykładowy 

skład rasowy z okresu ostatnich lat działalności niemieckiej: 1 ogier pełnej 

krwi angielskiej, 87 trakeńskich i wschodniopruskich, 30 hanowerskich oraz 

56 zimnokrwistych (głównie reńskich belgów) [30], Teren działalności stada 

obejmował dawne powiaty: Kwidzyn, Susz, Malbork, Elbląg, Sztum, Ostróda, 

Nidzica, Szczytno, Olsztyn. Ewakuacja stada przeprowadzona przez 

wycofujących się Niemców odbyła się w dwóch etapach. Najpierw, 

w styczniu 1944 roku wywieziono ok. 60 najcenniejszych ogierów, potem 

w listopadzie resztę [30],
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3.2.2. Stado po II wojnie światowej

Działalność powojenną rozpoczęło Stado w maju 1946 roku. Pierwsze 

14 ogierów pochodziło z zakupu UNRRA (Administracja Narodów 

Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy). Już w 1947 roku na 30 

stacjach kopulacyjnych stanowiło 88 ogierów w większości rasy 

wschodniopruskiej. W latach 1948 - 61 na terenie woj. gdańskiego użyto 

54 ogiery rasy dölle importowane z Norwegii. Często bywały one trudne 

w pracy zaprzęgowej. O wiele większą rolę w hodowli koni zimnokrwistych 

odegrały ogiery ardeńskie, belgijskie i sztumskie takie jak Amant, Jean de 

Bianchampagne, Lippe, Jou - Jou, Elia Zoulou czy Kosak von Hämerten.

Jesienią 1950 r. rozpoczął działalność ZT (Zakład Treningowy) dla 

młodych ogierów jako ośrodek sprawdzający ich przydatność użytkową. 

Działa on do dzisiaj [30]. W okresie od 1951 do 60 roku w ZT przeszło roczny 

cykl treningowy 107 ogierów zimnokrwistych, a w tym 13 typu sztumskiego.

W latach 1953 - 54 zorganizowano w Kwidzynie kurs koniuszych pod 

kierownictwem mjr. Kona [25]. Kursanci pracowali w stadzie jako 

masztalerze.

W 1960 r. w związku ze spadkiem liczby klaczy krytych ogierami 

szlachetnymi postanowiono zrezygnować z ich utrzymania. Pięć lat później 

skład rasowy stada wyglądał następująco: 1 ogier pełnej krwi, 1 półkrwi 

arabskiej, 2 półkrwi angielskiej , 2 fiordingi, 23 dölle i ich pochodne, 

68 ogierów ardeńskich, belgijskich i sztumskich, 2 inne zimnokrwiste [30].

W 1972 r. została zakończona działalność hodowlana Stada. 

Zlikwidowano ogiery punktowe. Pozostawiono jedynie Zakład Treningowy 

dla 3-latków oraz liczną grupę ogierów przeznaczoną do dalszego treningu 

sportowego. W takiej formie funkcjonuje Stado do dzisiaj [30].
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Przez szereg lat Stado było podporą sportu jeździeckiego organizując 

zawody konne i zgrupowania szkoleniowe kadry narodowej rangi Mistrzostw 

Polski oraz było ośrodkiem przygotowań olimpijskich.

Pierwszym powojennym dyrektorem Stada był w latach 1946-1950 

mgr inż. Adam Sosnowski. Następnie w latach pięćdziesiątych funkcję 

tą pełnili: Kajetan Nowosielski (1950-1951), Jan Andraszek (1951-1955), 

inż. Zbigniew Wierzbicki (1955-1956), Ludwik Stawiński (1956-1962). Przez 

ponad 10 lat stanowisko to obejmował od 1963 r. do tragicznej śmierci 

w 1975 r. mgr inż. Jerzy Grabowski. W latach 1975-1978 dyrektorem był 

rozpoczynający wówczas karierę zawodniczą w ujeżdżaniu mgr inż. Bogusław 

Misztal, a od 1978 r. mgr inż. Józef Zagor (tab. 1).

Zakład Treningowy jako pierwszy prowadził krótko (1950-1952) 

przedwojenny oficer II Pułku Szwoleżerów ppłk Mieczysław Nesterowicz. 

W latach 1952-1960 kierownikiem ZT był wybitny szkoleniowiec i dusza 

ówczesnego jeździectwa polskiego mjr Leon Kon. Po odejściu do Racotu 

w 1960 r. stanowisko przejął jego uczeń - inż. Andrzej Orłoś. Następnie 

kierowali Zakładem Józef Mioduszewski (1970-1972) oraz późniejszy 

dyrektor Stada Ogierów w Białce, inż. Andrzej Guziuk (1972-1979). Od 1979 

pracę w ZT prowadzi lek. wet. Adam Jończyk (tab. 2).
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3.3. Działalność jeździecka związana ze Stadem Ogierów w Kwidzynie.

Zanim, w 1952 r., powstała przy Stadzie Sekcja Jeździecka, 

sporadycznie inicjowali działalność sportową: dyrektor Adam Sosnowski 

(w latach 1946-1950) oraz kierownik ZT Mieczysław Nesterowicz (w latach 

1950-1952). Pierwszym trenerem Sekcji był w latach 1952-1960 kierownik 

ZT Leon Kon. Następnie w latach 1960-1963 zastępca dyrektora Stada, 

Władysław Tomaszewski. W latach 1963-1970, funkcję kierownika ZT 

i trenera pełnił Andrzej Orłoś, startując jednocześnie w zawodach. Natomiast 

od roku 1970 do 1975 dyrektor Jerzy Grabowski.

Od 1976 r. trenerem Sekcji jest Józef Zagor wraz z żoną, Heleną Zagor 

(tab. 3).

3.3.1. Lata 1946-50. Adam Sosnowski

W początkowym okresie działalności powojennej Stada 

me funkcjonował jeszcze Zakład Treningowy, a jedynie przebywała 

w nim grupa ogierów półkrwi i zimnokrwistych. W tym czasie dyrektorem 

Stada i główną postacią inicjującą działalność hodowlaną oraz sportową 

w Kwidzynie był inż.. Adam Sosnowski [30]. Pracownicy zapamiętali go jako 

młodego, wysokiego, przystojnego, eleganckiego mężczyznę. Zawsze nosił 

oficerki i palił fajkę. Ceniony był jako fachowiec. Jeździł do Norwegii 

sprowadzając dólle i fiordingi. Od masztalerzy wymagał znajomości 

rodowodów. Jeżdżącego konno pytał o pochodzenie ogiera. Jeśli zapytany 

tego nie wiedział musiał wracać do by uzyskać te informacje z tabliczki.
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We wrześniu 1949 r. odbyły się pierwsze zawody konne na Stadionie 

Miejskim w Kwidzynie. W zawodach tych udział wzięli miejscowi 

masztalerze oraz goście ze Starogardu. Zwyciężył kwidzyński masztalerz Józef 

Wijaczka na koniu Sport [30]. Koń ten charakteryzował się tym, że najtrudniej 

było najechać nim na pierwszą przeszkodę. Potrafił niespodziewanie się 

zatrzymać i wracać do koni. Jeśli już ruszył i skoczył Jedynkę” to dalej szedł, 

a skakał dobrze. Nagrodami w pierwszych zawodach były: dzieła Marksa 

i Engelsa, kupon materiału na garnitur, prosiak, kaczka, wieczne pióro. 

Impreza taka była nie lada atrakcją dla publiczności stając się festynem 

ludowym. Widzów nigdy nie brakowało.

Coroczną tradycją stało się organizowanie po sezonie kopulacyjnym 

tego typu zawodów w Kwidzynie i Starogardzie. Transport był prosty: jechało 

się konno. Przez Wisłę przeprawiano się promem. Dodatkowo dwa konie szły 

zaprzężone do wozu ciągnąc bagaże.

3.3.2. Lata 1950-52. Mieczysław Nesterowicz

W tych latach kierownikiem Zakładu Treningowego, a więc główną 

osobą prowadzącą szkolenie był ppłk Mieczysław Nesterowicz, były oficer 

II Pułku Szwoleżerów, który został do Kwidzyna przeniesiony służbowo 

ze Stadniny Koni w Krasnem.

Jesienią 1950 r. rozpoczął cykl treningowy pierwszy rocznik młodych 

ogierów [30].

Nesterowicz miał zwyczaj prowadzić treningi w sposób systematyczny 

i regularny. Był człowiekiem łagodnym, ale wymagającym. Po każdej jeździe 

dawał pracownikom kilka minut na papierosa. Wówczas komentował 

wykonaną pracę i udzielał wskazówek.
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Dzięki heroicznym wysiłkom walczącego o przetrwanie jeździectwa 

w nowych realiach mjr Leona Kona 12 listopada w Warszawie przy ulicy 

Myśliwieckiej odbyły się pierwsze po wojnie zawody o charakterze 

ogólnokrajowym. Przeszkody wypożyczono ze Stada Ogierów w Gnieźnie 

oraz ze Stada w Kwidzynie. Wystartowało 41 koni z państwowych Stad 

i Stadnin. Kwidzyn reprezentowali m.in.: Józef Wijaczka na ogierze 

Admirał III, Świątkowski na og. Narwik, Franciszek Rudasz na og. Lehar. 

Konkursy były dwa: lekki i ciężki. J. Wijaczka zajął II miejsce w konkursie 

ciężkim [9, 25].

3.3.3. Lata 1952-60. Leon Kon

W Kwidzynie major Leon Kon znalazł się w wyniku nacisku 

urzędników państwowych, którzy chcieli odsunąć go od stanowisk 

na szczeblu centralnym.

Został kierownikiem Zakładu Treningowego i trenerem powołanej 

w 1952 r. Sekcji Jeździeckiej należącej do LZS „Ogniwo”. Pracę szkoleniową 

prowadził z niezwykłą fachowością i dokładnością. Był punktualny. Według 

jego przemieszczania się po Stadzie można było regulować zegarek. 

Harmonogram dnia miał ściśle zaplanowany. Był chory na astmę - nigdy 

się nie spieszył, ale wszystkie kroki miał z góry wyliczone.

Potwierdzeniem tego było następujące zdarzenie: Któregoś dnia pan 

Tomaszewski został zaproszony przez Majora na kolację. Znając pedanterię 

Majora nastawił zegarek według radia. Na spotkanie zjawił się nieco 

wcześniej, więc czekał pod drzwiami i odliczał sekundy. Punktualnie 

o osiemnastej już miał zapukać kiedy otworzyły się drzwi, bo z drugiej strony 

czekał Kon i również odmierzał sekundy.

14



Treningi prowadzone były przejrzyście. Major stał pod dębem na środku 

placu między stajniami i donośnym głosem, z odpowiednią modulacją głosu 

wydawał komendy. Nigdy nie siadał. Zaplanowana praca musiała być 

wykonana niezależnie od pogody. Zdarzało się, że podczas jazdy zaczynał 

padać deszcz. Kon nie pozwalał uciekać do stajni. Sam stał w drelichowym 

mundurze niewzruszony choć woda ciekła mu po plecach. Nie uznawał 

wytoków, czarnych wodzy, żadnych „patentów”. Mało pozwalał jeździć 

kłusem ćwiczebnym. Choć był uczniem Fiłlisa preferował metody naturalnej 

szkoły jazdy.

Tygodniowy rozkład pracy wukakawistów wyglądał następująco: 

poniedziałek - jazda ujeżdżeniowa; wtorek - teren; środa - gimnastyka na 

szeregach (przeważnie na potrójnym szeregu o łatwym wejściu, niedużo 

skoków); czwartek - praca ujeżdżeniowa; piątek - galopy kondycyjne 

w terenie (Major przykładał dużą wagę do wyczucia tempa galopu. 

Na odcinkach 250-metrowych stoperem kontrolował tempo jazdy); sobota - 

skoki parkurowe, po rozprężeniu jechało się parkur (skoczkowie trenowali na 

przeszkodach co drugi dzień); w niedzielę dla wszystkich był spacer lub konie 

stały.

Pierwszymi członkami Sekcji Jeździeckiej byli pracownicy Stada. 

Do Sekcji należeli m.in. bracia Jan i Stanisław Kubiakowie, Stanisław 

Pietkowski, Mieczysław Drabik, Tadeusz Daniluk, bracia Gerard i Ditter 

Szulenowie.

Major Kon był jednym z czołowych działaczy Polskiego Związku 

Jeździeckiego (PZJ) i sędzią głównym większości zawodów w kraju [9, 25]. 

W Kwidzynie prowadził kurs instruktorski (od lutego do maja 1955 roku).

W 1953 roku rozegrano w Sopocie pierwsze powojenne Mistrzostwa 

Polski (MP) w ujeżdżeniu i skokach. Udział wzięło 18 ekip z całego kraju. 

Barwy Kwidzyna reprezentowała trójka zawodników, jednak bez większego 
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powodzenia [25]. W tym czasie nie było jeszcze koniowozów. Podstawowym 

środkiem transportu koni na dalsze zawody, jak na przykład zawody 

we Wrocławiu, Zakopanem czy w Sierakowie, były pociągi. Do wagonu 

ładowano 6 koni. Stały w dwóch rzędach po trzy głowami naprzeciwko siebie. 

Między nimi pakowano skrzynie ze sprzętem i paszą. Podróż taka trwała 

nieraz kilka dni. W czasie zawodów miejscem noclegu zawodników była 

zwykle stajnia lub koszary wojskowe. Zawody odbywały się najczęściej 

w połączeniu z pokazami i wystawami hodowlanymi albo dożynkami. 

Początkowo zawodnicy startowali w mundurach masztalerskich. Później 

dopiero (od połowy lat pięćdziesiątych) we frakach.

Pierwszy medal na Mistrzostwach Polski zdobył w 1957 r. skoczek - 

-Jan Kubiak na Erotyku [10, 25]. Z upływem lat dwaj młodzi zawodnicy, 

synowie masztalerza, Jan i Stanisław Kubiakowie znaleźli miejsce w ścisłej 

reprezentacji kraju w skokach [25], [fot. 1].

Pod koniec lat pięćdziesiątych zwiększyła się liczba imprez jeździeckich 

rozgrywanych w kraju oraz wyjazdów zagranicznych.

W 1958 r. Jan Kubiak na Krokoszu i Erotyku wystartował w Rzymie 

i Nicei na zawodach międzynarodowych. W tym samym, roku startując 

na Waregu wchodził w skład ekipy, która w Budapeszcie zajęła II miejsce 

w Pucharze Narodów.

Rok później Stanisław Kubiak na Waregu w Budapeszcie wygrał 

konkurs „szesnastu koni”, natomiast w Pucharze Narodów podobnie jak jego 

brat wcześniej, zajął II miejsce.

W ujeżdżaniu Andrzej Orłoś (na Krokoszu w 1959 i na Botwidzie 

w 1960 r.) zdobył dwa brązowe medale na Mistrzostwach Polski. Wymagania 

na czworoboku nie były wówczas duże. Do najtrudniejszych elementów 

należał kontrgalop. W WKKW ten sam zawodnik na Krokoszu (w 1959 r.) 

wystartował na ME w Harewood (Anglia) [10]. Był to pierwszy po wojnie 
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wyjazd polskich wukakawistów za granicę. Polska zajęła IV miejsce na 8 ekip 

mimo wyłączenia Krokosza z konkursu po stiplu. W miesiąc później para 

ta powetowała sobie to niepowodzenie zwyciężając w Mistrzostwach Polski 

w Poznaniu, gdzie jako jedyna ukończyła konkurs.

Zbliżała się olimpiada w Rzymie (1960 r.). Ośrodkiem przygotowań stał 

się Kwidzyn, gdzie pod okiem mjr. Kona trenowała kadra wukakawistów. 

Podczas eliminacji kros jako jedyny przejechał jego budowniczy - Andrzej 

Orłoś. Szczególną grozę budziła przeszkoda „okser nad przepaścią”, gdzie 

Marian Kowalczyk złamał rękę.

W Rzymie, po trzech tygodniach klimatyzacji, dwa dni przed 

zawodami, Krokosz dostał udaru słonecznego. Zdecydowano, by Orłoś dosiadł 

jedynego wolnego konia - pochodzącego z Poznania Klarysa, który był 

przywieziony głównie z myślą o sprzedaży. Olimpijski WKKW ukończyło 35 

koni na 73 startujących. Dwa konie padły. Wielu jeźdźców połamało się. 

Najlepszym z Polaków był Marian Babirecki na Volcie z Poznania zajmując 

VIII miejsce, zaś Orłoś na Klarysie zajął XVII pozycję [10, 25].

Jak twierdzi Orłoś był to pewien dowód na to, że aby wystartować 

w najwyższej rangi konkursie niekoniecznie trzeba się zgrywać z koniem 

miesiącami.

3.3.4. Lata 1960-63. Władysław Tomaszewski.

Po przejściu majora Kona do Racotu funkcję kierownika ZT przejął 

Andrzej Orłoś, zaś trenera Sekcji zastępca dyrektora Stada - rtm. Władysław 

Tomaszewski. Był on znanym jeźdźcem przedwojennym. Jako trener był 

szczególnie wymagający co do prawidłowości dosiadu, ustawienia ręki, 

działania łydką. O ile Kon obejmował zastęp ogółem, to Tomaszewski 
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zajmował się jeźdźcami indywidualnie. Do perfekcji wypracował technikę 

i styl jazdy. Robił to bardzo kulturalnie nigdy nie podnosząc głosu.

Po Rzymskiej olimpiadzie w szeregi Kwidzyniaków dołączył z Voltem 

Marian Babirecki - wybitny talent sportowy, który swoimi wyczynami 

zarówno na koniach jak i poza treningami na motorze (Jeździł po schodach 

tam i z powrotem”) niejednokrotnie budził podziw i sensację. Gdy oślepł Volt 

startował na koniach odstąpionych przez Orłosia. W 1961 r. zdobył 

na Krokoszu srebrny, a w 1962 złoty medal w MP. Orłoś na Klarysie 

wywalczył wówczas srebro.

W ujeżdżaniu w 1961 r. Orłoś na Botwidzie zdobył Mistrzostwo Polski 

zaś Babirecki na Dysprozie był drugi. Rok później również zdobyli medale 

zamieniając się jedynie miejscami. Byli jednymi z najwszechstronniejszych 

w historii jeździectwa polskiego zawodnikami, ponieważ z powodzeniem brali 

udział w zawodach skokowych startując wraz z braćmi Kubiakami. W 1961 r. 

Orłoś na Klarysie zajął VI , a w 1962 na Botwidzie IV miejsce na MP 

w skokach. W 1962 r. Babirecki na Dysprozie był VI, a mistrzostwo zdobył 

wówczas Stanisław Kubiak na Waregu. W 1963 r. Stanisław Kubiak tym 

razem na Botwidzie wywalczył srebro. W tym samym roku para ta zwyciężyła 

na OHIO (Międzynarodowe Oficjalne Zawody Konne) w Akwizgranie 

(Aachen) w konkursie o nagrodę Prezydenta Miasta, w którym startowały 

73 konie. Było to pierwsze indywidualne zwycięstwo polskiego jeźdźca 

na tym hipodromie uważanym za najbardziej prestiżowy na świecie [9].

Babirecki na Volcie i Orłoś na Dysprozie w 1963 r. znaleźli się 

w składzie reprezentacji, która zajęła II miejsce na CCI (Międzynarodowe 

Zawody w WKKW) w Monachium rywalizując z reprezentacjami Anglii, 

Francji, Niemiec, Włoch, Szwajcarii [9],



3.3.5. Lata 1963-70. Andrzej Orłoś.

Po odejściu Tomaszewskiego treningami zajął się pełen zapału i fantazji 

Andrzej Orłoś, pracując jednocześnie jako kierownik ZT. Nie zrezygnował 

przy tym z kariery zawodniczej. Dodatkowo zajmował się powożeniem tak, 

że nawet folbluta, Bao Day’a, nauczył chodzić w zaprzęgu.

Od 1963 roku dyrektorem Stada został Jerzy Grabowski znany jako 

wielokrotny reprezentant kraju w skokach. Miłośnik jeździectwa, miał 

poważne zamierzenia, które konsekwentnie realizował chcąc w Kwidzynie 

stworzyć ośrodek jeździecki z prawdziwego zdarzenia. Było to o tyle ważne, 

że w 1962 r. PZJ zlikwidował swoje centrum szkoleniowe w Poznaniu 

na Woli, gdzie trenowali jeźdźcy tworzący kadrę narodową.

Za sprawą Orłosia i Grabowskiego powstały nowe place treningowe, 

a w miejscu dawnego utworzono trawiasty hipodrom. Wybudowano większą 

liczbę przeszkód terenowych.

W 1964 roku Sekcja Jeździecka została włączona do Ludowego Klubu 

Sportowego „Nadwiślanin” Kwidzyn [30]. Był to rok owocny w sukcesy. 

W VI MP juniorów w skokach Jacek Goszczyński na Dysprozie zdobył 

pierwszy dla Kwidzyna medal w tej kategorii wiekowej. Na tym samym koniu 

Orłoś sięgnął po srebro w WKKW, a na Bao Day’u uzyskał tytuł Mistrza 

Polski w skokach.

Na pierwszych powojennych CHIO w Polsce, w Olsztynie nasza ekipa 

zwyciężyła w Pucharze Narodów. Startował w nich Kwidzyniak, Stanisław 

Kubiak na koniu Flis I [9]. Na Waregu wziął on udział również w CHIO 

rozegranych w Rzymie. W Olsztynie Orłoś z Demagogiem i Bao Day’em 

wygrywa „Konkurs na dwóch koniach”. Babirecki startował wówczas już w 

barwach Mosznej.
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W 1965 r. w Kwidzynie kadra wukakawistów przygotowywała się do 

ME w Moskwie. Pracę na czworoboku prowadził czeski szkoleniowiec 

płk Jandl, a skoki i treningi kondycyjne A. Orłoś.

Plan treningu Orłosia opierał się na metodach „ruskich” czyli mocnych 

obciążeniach. Szczególnie dotyczyło to Volta, który słabo galopował w stiplu 

i krosie. Treningi w galopie odbywały się na skłonach i górkach 

z dodatkowym obciążeniem w postaci czapraka z ołowiem. Na leśnej 

ujeżdżalni stały przeszkody krosowe oraz wysokie parkurowe, żeby u koni 

wyrobić „serce do skoku”. Czasami trzeba było jeździć na oklep, bo

konie odparzały się, ale ostatecznie wszystkie wytrzymały tę „robotę”. W 1965 

r. w Moskwie szefem ekipy był Grabowski. Orłoś na Dysprozie nie ukończył 

krosu ponieważ wpadł do rowu i zanim go uwolniono było za późno na 

kontynuację biegu. Przed skokami prowadził Volt pod Babireckim. Niestety, 

jego słabością, oprócz galopu w terenie, była mała dokładność w próbie 

skoków.

Na rozprężalni ciągle zrzucał. Grabowski wraz z całą ekipą z zapartym tchem 

śledzili jego przejazd. Volt opukał prawie wszystkie drągi, ale żadnego nie 

zrzucił zdobywając złoty medal dla Polski.

W tym samym roku Orłoś na Bao Day’u zajął IV , a w 1966 Jan Kubiak 

na Cirrusie V miejsce w MP w skokach.

W 1966 roku barwy „Nadwiślanina” na różnej rangi zawodach 

reprezentowali m.in.: Jerzy Grabowski - Bajan, Jan Kubiak - Cirrus, Tadeusz 

Pohl - Erb, Otto Brunakowski - Gładysz, Stanisław Kubiak - Flirt, Zygmut 

Klein - Montparnasse, Gerard Fróllich - Tenor oraz junior Adam Jończyk 

na Botwidzie.

W 1966 w MP startował tylko skoczek, Jan Kubiak na Cirrusie 

zajmując IX miejsce. Zawodnik ten jako jeden z ośmiu w kraju zdobył 

w tym roku czwarte kółko olimpijskie.
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Grabowski i Orłoś prowadzili 6-tygodniowe zgrupowanie kadry WKKW 

przed ME w Irlandii.

W 1968 r. najlepszymi wynikami zawodników z Kwidzyna były 

miejsca: V Fróllicha na Gładyszu i VII Kleina na Tenorze w WKKW.

Na Olimpiadzie w Meksyku (1968) wystartował Cirrus dosiadany 

uprzednio przez Kubiaka [fot. 1].

W 1969 r. po raz pierwszy MP w ujeżdżeniu i skokach odbyły 

się w Kwidzynie. Srebro w ujeżdżeniu zdobył Fróllich na Gładyszu. Fróllich 

dał się poznać jako talent ujeżdźeniowy. Miał długie nogi i dobrą rękę. Koń 

chodził pod nim jak zegarek. Rok później również na Gładyszu zdobył 

wicemistrzostwo w WKKW. Podobnie jak Brunakowski był autochtonem. 

Na początku lat siedemdziesiątych obaj wyemigrowali do Niemiec. Oprócz 

Fróllicha w ujeżdżeniu wystartowali: Goszczyński na Erbie - VII miejsce, 

Klein na Tenorze -IXm., Grabowski na Sopranie - XI m., Orłoś na Bristolu 

XV m. i Jończyk na Hermesie XVII m.. Udział w tych zawodach wzięło 18 

jeźdźców. W skokach „Nadwiślanina” nie reprezentował nikt. Parkury stawiał 

dyrektor Grabowski. W latach tych zaczynał swoją zawodniczą karierę junior 

Wiesław Roman Hartman na Erbie. Do znanych koni należały wtedy również: 

Goniometr [fot. 2], Babinicz oraz Bristol na którym w 1970 r. Orłoś 

wystartował w MP w WKKW.

Kwidzyniacy startowali w takich miejscach Polski jak np.: Olsztyn, 

Kadyny, Bartoszyce, Książ, Gniew, Radom, Poznań.

Stopniowo, jako coraz powszechniej stosowany środek transportu, 

pojawiają się koniowozy. O ile w 1960 r. na Igrzyska do Rzymu konie 

wieziono koleją, to w 1965 r. na ME do Moskwy podróżowały one 

„Starem” wypożyczonym ze Służewca.
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3.3.6. Lata 1970-75. Jerzy Grabowski.

Kolejnym trenerem Sekcji był ówczesny dyrektor Stada, Jerzy 

Grabowski, znany wcześniej jako dobry zawodnik.

Szczególną inspiracją pracy Grabowskiego była obserwacja treningów 

w niemieckim ośrodku szkoleniowym w Warendorfie. Mocno zaangażował 

się w pracę aby polskie WKKW postawić na wysokim poziomie. Spośród 

masztalerzy dobierał starannie jeźdźców i luzaków. Mimo, że niewiele mówił, 

był surowy i konsekwentny. Był główną osobą zajmującą się przygotowaniem 

kadry narodowej. Jako szef ekipy i trener wielokrotnie uczestniczył 

w imprezach rangi ME, MŚ, 10. Rolę asystenta pełnił pełen temperamentu 

Zbigniew Markowicz.

Przed Monachijskimi Igrzyskami na 2,5 letnim zgrupowaniu trenowali 

w Kwidzynie najlepsi wukakawiści z całego kraju: Zbigniew Ciesielski, Jan 

Kłym, Andrzej Kubiak, Marek Małecki, Wojciech Mickunas, Piotr Piasecki, 

Jan Skoczylas, Jacek Wierzchowiecki. Kadrowicze brali również udział 

w treningach i próbach dzielności młodych ogierów.

W 1972 r. polska ekipa uczestniczyła w Igrzyskach Olimpijskich 

zajmując X miejsce [23].

W tym samym roku nastąpiła likwidacja ogierów punktowych 

w Stadzie, co umożliwiło dalsze rozszerzenie działalności sportowej opartej 

na bazie ogierów pozostawionych do dalszego treningu po przebyciu ZT.

W 1972 r. Jan Skoczylas na Cyriaku zdobył brązowy medal na MP 

w WKKW. W 1973 r. młody, obiecujący zawodnik, Jerzy Pawłowski 

na Wiganie zajął IV miejsce . Na CCI w Kalmthout (Belgia) para ta, 

jak również Skoczylas na Cyriaku weszli w skład ekipy, która po raz pierwszy 

po wojnie zwyciężyła w tej rangi imprezie [43].



Następnego roku (1974) na MP w Kwidzynie Pawłowski zajął

V miejsce, a w niższych konkursach startowali m.in.: Jan Przybyła, Wiesław 

Hartman, Konstanty Fras, Bolesław Wyszatycki.

Na MŚ w Burghley (Anglia) polska ekipa pod wodzą Grabowskiego 

zajęła VI miejsce na 12 zespołów.

W 1975 r. Przybyła na Diogenesie wygrał CCI w Białym Borze, 

zaś Wyszatycki na Sumie wszedł w skład ekipy, która po raz trzeci z rzędu 

zwyciężyła w Kalmthout.

W Mistrzostwach Polski (1975) Skoczylas na Efrieku był V, a w MP 

juniorów startował Waldemar Piotrowicz na Burnusie.

W tym samym roku przygotowująca się w Kwidzynie ekipa zajęła

VI m. na ME w Luhmühlen (RFN).

W dyscyplinie ujeżdżenia niski poziom MP pozwolił na zdobywanie 

medali jeźdźcom i koniom niekoniecznie specjalizującym się w tej 

konkurencji. W latach 1972-1973 Diogenes pod Jerzym Pawłowskim (wśród 

seniorów) i pod Markiem Zalewskim (wśród juniorów) zdobył dwa tytuły 

mistrzowskie i jeden wicemistrzowski. W 1974 r. w MP jun. Waldemar 

Piotrowicz na Burnusie zdobył brąz. W skokach od 1968 roku, po odejściu 

Kubiaków Kwidzyn nie miał swojego reprezentanta w krajowej czołówce 

aż do czasu powrotu z wojska, gdyż służył w „Legii”, Wiesława Hartmana. 

Mimo, iż nie uchodził on za wielki talent, jego ambicja i pracowitość sprawiły, 

że powoli zaczynał się liczyć jako zawodnik kadry narodowej.

W 1973 r. na Milionie wszedł w skład oficjalnej ekipy jeźdźców, która 

na CHI (Międzynarodowe Zawody Konne) w Berlinie zajęła II miejsce 

pokonując m.in. Anglię, Francję, Belgię, RFN. W 1974 r. zajął X miejsce, 

a w 1975r. ex aequo IV-V w MP. Poza składem oficjalnym startował na CSIO 

(Międzynarodowe Oficjalne Zawody w Skokach) w Olsztynie.
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Pierwsze sukcesy umożliwiły mu takie konie jak: Milion, Cyriak, Brennus, 

Newmarket. Jesienią 1975 roku jako rezerwowy wyjechał na miting 

do Ameryki, gdzie w Toronto zastąpił A. Pacyńskiego z Lisek dosiadając 

jego koni [20],

Wiosną 1975 roku zdarzył się tragiczny w skutkach wypadek w wyniku 

którego śmierć ponieśli wracający samochodem osobowym z zawodów 

bogusławickich: Jerzy Grabowski, Jerzy Pawłowski oraz zawodnik 

z Bogusławie Andrzej Kubiak. Jako jedyny wypadek przeżył Jan Skoczylas.

3.3.7. Lata 1976-87. Józef Zagor, Helena Zagor

W okresie tym Józef Zagor, główny specjalista ds. sportu, a od 1978 r. 

dyrektor Stada pełnił funkcję trenera kadry narodowej juniorów w WKKW. 

Corocznie latem Kwidzyn stawał się ośrodkiem przygotowań do ME 

juniorów, na których Polacy kilkakrotnie zdobywali medale. Juniorzy 

z Kwidzyna tworzyli trzon reprezentacji kraju. Stopniowo seniorzy Konstanty 

Fras, Jan Przybyła, Bolesław Wyszatycki ustępowali miejsca juniorom takim 

jak Jacek Daniluk, Włodzimierz Rudasz, Zbigniew Kościeński, Andrzej 

Gałecki, Jacek Flont, Andrzej Słowiński.

W 1977 r. Kwidzyn był gospodarzem MP jun. w WKKW i skokach. 

Tego samego roku Daniluk na pożyczonym przez Frasa Promie startował 

w składzie drużyny, która na ME jun. w Fontaineblau we Francji zdobyła 

brązowy medal. Później brał udział w ME jeszcze dwukrotnie: na Promie 

w Burghley (w 1978 r.) i na Lnie w Punchestown (w 1979 r.) [17].

W 1980 r. udział w ME wzięli Rudasz na koniu Hippies i Kościeński 

na Oktanie.

W 1981 r. w Saint Fargeau we Francji wystartowała trójka 

Kwidzyniaków: Kościeński na Hippiesie jadąc w zespole zajął IV miejsce 
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drużynowo. Indywidualnie startowali Słowiński na Celebesie i Flont na 

Sabacie.

W tym samym roku Włodzimierz Rudasz zajął III miejsce zespołowo 

na I ME młodych jeźdźców (do lat 21) rozgrywanych w Achselchwangu [61], 

Równie dużym sukcesem zakończył się wyjazd do Rotherfield w Anglii 

w 1982 r. gdzie indywidualnie zawodnik z Łącka - Arkadiusz Osica na Helu 

zdobył brązowy medal, a drużyna zajęła II miejsce. W jej skład wchodzili 

dwaj Kwidzyniacy - Gałecki na Mierniku i Kościeński na Hippiesie [35].

Rok później w Pratoni we Włoszech Kościeński na Hippiesie zajmował 

II miejsce po krosie. Pechowa zrzutka na parkurze pozbawiła go medalu 

spychając na i tak wysokie IV miejsce. Józef Zagor wspomina: „To była 

niewysoka stacjonata przy płocie. Było dużo miejsca na najazd. Ustawienie 

przeszkód prowokowało do ścięcia zakrętu. Przestrzegałem zawodników, żeby 

„odbili” od płotu i na stacjonatę najeżdżali prostopadle. Zbyszek świetnie 

skoczył dwa oksery, których najbardziej się obawiałem. Na stacjonacie zrobił 

jednak błąd, przed którym przestrzegałem. Najechał krótko z ukosa. Koń 

widząc w tle za przeszkodą płot przyhamował nieco i przytupnął strącając 

drąg przednimi nogami. Mimo to był to najlepszy indywidualny wynik jeźdźca 

z Kwidzyna na ME”. Kościeński na Deuterze wystartował również na ME 

w skokach.

W następnych latach startowało już przygotowane przez Helenę Zagor 

młodsze pokolenie juniorów, którzy zaczęli jeździć konno od 1979 r. 

(Jarosław Pawłowski, Mieczysław Zagor) lub po Olimpiadzie w Moskwie 

(Jacek i Jerzy Krukowscy, Zbigniew Talarczyk, Tomasz Klein, Jarosław 

Tryc). Startowali oni stopniowo w coraz większej rangi zawodach. 

Czterokrotnie w ME udział wziął Jacek Krukowski na Czersku (1984-87). 

W 1985 r. w Rotherfield zajmował on II miejsce po ujeżdżaniu, jednak upadek 

na krosie pozbawił go możliwości zdobycia złotego medalu. W ME 
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wystartowali również: Jerzy Krukowski na Psychologu oraz Jarosław 

Pawłowski na Celebesie, a rok później na tym samym koniu Tomasz Klein.

W latach 1985-87 miały miejsce pierwsze wyjazdy ujeżdżeni owco w 

na ME młodych jeźdźców. We wszystkich trzech udział wziął autor niniejszej 

pracy, Mieczysław Zagor na Heliosie. W 1987 r. we włoskiej miejscowości 

Cervia w skład ekipy wchodził również na Welurze Jarosław Tryc, któremu 

przy upalnej pogodzie dotkliwa kontuzja nie pozwoliła wystartować.

Ogółem w MP jun. zawodnicy z Kwidzyna zdobyli w latach 1976-87 

rekordową ilość 32 medali (tab. 4.) co średnio daje 2 medale każdego roku. 

W tej liczbie 15 medali zdobyto w ujeżdżeniu, co jest zasługą trenerki 

specjalizującej się w tej dyscyplinie - Heleny Zagor. 4 medale w tym 3 złote 

zdobyła Małgorzata Daniluk na Sumie. Obok niej w ujeżdżeniu specjalizował 

się Mariusz Szerszeń, w 1983 r. Mistrz Polski juniorów na Szamanie.

W skokach juniorzy kwidzyńscy w tym czasie zdobyli 6, a w WKKW 

11 medali.

Jeżeli chodzi o seniorów to głównymi reprezentantami Kwidzyna 

w kadrze narodowej byli: Konstanty Fras w WKKW, Wiesław Hartman 

w skokach [fot. 5] i Józef Zagor w ujeżdżeniu [fot. 3].

Ujeżdżeniem zajmował się również w latach 1976-78 Bogusław Misztal, 

ówczesny dyrektor oraz od 1979 r. trenujący wcześniej w Nowej Wiosce 

Adam Jończyk - kierownik ZT.

W 1978 r. medale dla klubu zdobyli: Józef Zagor na Heliosie (złoty 

w ujeżdżeniu), Hartman na Nortonie (srebrny w skokach) oraz członek kadry 

olimpijskiej przed Moskwą - Konstanty Fras na Promie (brązowy w WKKW).

Fras wielokrotnie brał udział w zawodach międzynarodowych CCI, 

a nawet w Mistrzostwach Europy (w Luhmühlen w 1979 r.) [38]. Lubiany 

jako przyjacielski optymista. Widząc, że młodsi mają przed sobą większe 

perspektywy chętnie odstępował swoje konie juniorom.



Kulminacyjnym momentem była Olimpiada w Moskwie w 1980 r., 

gdzie Polskę reprezentowało trzech Kwidzyniaków: Daniluk na Lnie, Hartman 

na Nortonie i Zagor na Heliosie. [1, 52].

Hartman znany był zawsze jako niezmordowany poszukiwacz końskich 

talentów. Dzięki temu dopracował się takich koni jak Norton, na którym 

trzykrotnie zdobył medal w MP i wystartował w ME. Przez szereg lat para ta 

była trzonem reprezentacji kraju w Pucharze Narodów na najwyższej rangi 

imprezach [1, 4, 5],

Hartman zasłynął również z udanych występów na szczególnie trudnych 

koniach, takich jak np. Hart.

19-letni Jacek Daniluk był w Moskwie najmłodszym zawodnikiem 

w ekipie. W latach 1985-86 dwukrotnie zdobywał srebro w MP. Wielokrotnie 

startował za granicą. Osiąganie wyników najwyższej klasy nie przeszkodziło 

mu być koleżeńskim i łubianym w towarzystwie. Dla młodych kolegów był 

wzorem do naśladowania jako prawdziwy sportowiec.

Karierę zakończył tragicznie ginąc w siodle podczas upadku 

na przeszkodzie krosowej na zawodach w Poznaniu w 1986 r.

Józef Zagor i Helios była to najbardziej utytułowana para na przełomie 

lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych [tab. 4.]. Zagor znany był 

z uporczywości w pracy na czworoboku. Jednocześnie umiał podejść 

do rywalizacji w sposób, którym zasługiwał sobie na miano prawdziwego 

sportowca.

W 1976 r. Kwidzyn organizował MP w WKKW - kwalifikacje do 

Olimpiady w Montrealu, na którą ostatecznie ekipa nie pojechała. 

Budowniczymi trasy krosu byli Józef Zagor oraz kierownik ZT - Andrzej 

Guzik. Do najciekawszych należały przeszkody nr 19 i 20 (stacjonata a za nią 

okser z lądowaniem na skarpie 10-metrowego wąwozu o stromych trawiastych 
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zboczach). Zanotowano tam 3 upadki. Jako reprezentant Kwidzyna V miejsce 

zajął Jan Przybyła [37].

Kilkakrotnie organizowało Stado Kwidzyńskie zawody ogólnopolskie 

w skokach. Gwoździem programu był zawsze konkurs o Memoriał Majora 

Kona, w którym startowało czterech najlepszych jeźdźców zawodów. Był to 

konkurs przesiadany, w którym każdy z jeźdźców pokonywał parkur na 

każdym z czterech koni. Najczęstszym uczestnikiem tego finału był Wiesław 

Hartman.

Zawodnicy klubu regularnie brali udział w próbach dzielności ogierów 

ZT oraz aukcjach koni walnie przyczyniając się do efektywnej i.efektownej 

działalności przedsiębiorstwa.

3.3.8. Lata 1988-95. Józef Zagor, Helena Zagor

W wyniku przemian polityczno-ekonomicznych kraju los państwowych 

jednostek hodowli zarodowej oraz sportu stał się niepewny.

Nadeszły czasy, w których przede wszystkim trzeba było myśleć 

o przetrwaniu. Jeździectwo w Kwidzynie zeszło na dalszy plan, choć nie 

zanikło do tego stopnia jak stało się to przy wielu innych Stadach czy 

Stadninach.

Z czasem dyrektor Józef Zagor zmniejszył swoje zaangażowanie jako 

trener na rzecz działalności gospodarczej związanej z utrzymaniem 

przedsiębiorstwa. Większość obowiązków trenerskich przejęła Helena Zagor - 

- główny specjalista ds. sportu oraz prowadząca szkółkę jeździecką Marta 

Głuchowska. W 1988 r. pracę szkoleniową prowadziła również Ewa Husarska 

zajmując się przede wszystkim indywidualnym treningiem Mieczysława 

Zagora.
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W 1988 r. Kwidzyn organizował Mistrzostwa Polski juniorów 

w WKKW. Niestety, wcześniejsze zniszczenie lasu spowodowane 

przeprowadzaniem przezeń kanalizacji dla budowanego na przedmieściu 

szpitala (budowę i tak później zawieszono) zdecydowanie obniżyło walory 

trasy krosu. Zwyciężył kończący wiek juniora faworyt, Jacek Krukowski 

na Gradusie, która to para kilka tygodni wcześniej zajęła IV miejsce w MP 

jun. w skokach.

W roku 1989 juniorzy Kwidzyńscy dokonali unikalnego osiągnięcia - 

zdobyli 6 medali w trzech Mistrzostwach Polski.

Jednym z twórców tego wyczynu był Mieczysław Zagor, który zdobył 

dwa tytuły mistrzowskie. Na kończącym już karierę Heliosie zwyciężył 

w ujeżdżeniu a na młodszym, obiecującym Mikronie wygrał MP juniorów 

w skokach. Jarosław Pawłowski na Bon Tonie został Mistrzem Polski 

juniorów w WKKW, a na pożyczonym od Jacka Krukowskiego Gradusie 

Wicemistrzem Polski w skokach. Mariusz Klonecki na Migu zdobył srebro 

w skokach. Drugi medal w ujeżdżeniu wywalczyła na Welurze Dorota 

Paśkiewicz [40]. W kolejnych latach zawodniczka ta powtórzyła ten sukces 

jeszcze dwukrotnie startując na Splendorze.

Lata 1990 - 92 należały do ubogich w medale. Wprawdzie zawodnicy 

tacy jak Robert Kroplewski, Grzegorz Kubiak, Piotr Sawicki, Sławomir 

i Krzysztof Hartmanowie brali udział w MP jun. w WKKW i skokach, 

zajmowali jednak miejsca poza podium. Jedynie w 1992 r. Łukasz Jończyk, 

Jacek Zagor i Sylwia Danielak zdobyli medale w pierwszych MP juniorów 

młodszych (do lat 15).

W 1990 roku rozegrano pierwsze MP młodych jeźdźców w skokach. 

Organizowane były w Kwidzynie. Startujący na Mikronie Mieczysław Zagor 

zajął II miejsce. Ten sam zawodnik zdobył również drugi medal, złoty w MP 
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młodych jeźdźców w ujeżdżeniu kwalifikując się do udziału w ME 

w tej kategorii wiekowej.

W 1991 r. startujący już jako senior Jacek Krukowski (fot. 6) ukończył 

Mistrzostwa Polski na zakupionym przez siebie ze Starogardu Ibisie. 

Miał on upadek w krosie, co poważnie osłabiło jego szanse jako kandydata 

na udział w zbliżającej się Olimpiadzie w Barcelonie. Jacek to zapalony 

wukakawista konsekwentnie realizujący swoje życiowe cele. Już od 

najmłodszych lat z pieczołowitą starannością i zacięciem dążył w obranym 

celu, którym był udział w Olimpiadzie.

Jednak na zimowe zgrupowanie przedolimpijskie powołano innych 

zawodników. W ostatnich miesiącach przed Igrzyskami wystartował na CCI 

w Luhmühlen, gdzie spełnił olimpijską normę kwalifikacyjną będąc 

jednocześnie najlepszym z Polaków. Wiara w powodzenie sprawiła, 

że jego marzenie olimpijskie spełniło się - wystartował w Barcelonie zajmując 

najlepsze z Polaków XXXIII miejsce .

Rok 1992 oprócz wspomnianego udziału Krukowskiego w Igrzyskach 

był owocny w inne jeszcze, mniejszej rangi sukcesy na arenie 

międzynarodowej. Tym razem w zawodach amatorskich Jarosław Pawłowski 

na Grey’u zdobył tytuł Mistrza Europy Rolników natomiast Mieczysław Zagor 

drużynowo wywalczył złoty medal w Akademickich Mistrzostwach Świata 

indywidualnie zajmując III miejsce.

W 1993 r. obydwaj ci zawodnicy udanie zadebiutowali w MP seniorów. 

Jarosław Pawłowski na Grey’u zajął V miejsce w WKKW, zaś Mieczysław 

Zagor na Mikronie IV w skokach. Były to najlepsze wyniki od 7 lat uzyskane 

w kategorii seniorów.

Lata 1993 - 1995 to okres bogaty w sukcesy juniorów: Łukasza 

Jończyka i Jacka Zagora. Podstawą osiągnięć tych obiecujących zawodników 

były konie użyczone przez starszych kolegów: Grey przez Pawłowskiego 
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i Zagłoba przez Mieczysława Zagora. Również Piotr Sawicki na Futorze 

zdobył medal brązowy w skokach (1993 r.). Przez 3 lata z rzędu kwidzyńscy 

juniorzy zdobyli w skokach łącznie 5 medali, w tym 3 złote. Łukasz Jończyk 

i Jacek Zagor byli trzonem reprezentacji na CSIO juniorów w Iwnie, CSIO 

w Warszawie oraz ME jun. w Dallgow (Niemcy) w 1995 r.

Łukasza Jończyka charakteryzuje silna wola walki i wyczucie w jeździe 

na zawodach. Nie brak mu też chęci do treningu w domu gdzie dosiada po 

kilka koni dziennie. Mocna strona Jacka to technika jazdy i prawidłowy styl. 

Podobnie jak Łukasz nabierał rutyny często startując w zawodach zarówno 

w skokach jak i w ujeżdżeniu. Obaj młodzi zawodnicy objęci zostali 

przygotowaniami olimpijskimi pod hasłem „Sydney 2000 ”.
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3.4. Charakterystyka osiągnięć jeźdźców kwidzyńskich w Mistrzostwach

Polski

Zawodnicy kwidzyńskiej Sekcji Jeździeckiej zdobyli dotychczas 

(1995r.) 95 medali Mistrzostw Polski, w tym 34 w kategorii seniorów, 

3 młodych jeźdźców (19-21 lat), 53 juniorów (do 18 lat) i 5 juniorów 

młodszych (do 15 lat). MP młodych jeźdźców zaczęto rozgrywać z końcem lat 

osiemdziesiątych, zaś pierwsze MP juniorów młodszych rozegrano w 1992 r. 

Nadmienić należy, że na przestrzeni lat zmieniały się przepisy Polskiego 

Związku Jeździeckiego dotyczące uczestnictwa w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. Szczegółowy wykaz medali przedstawia tabela 4.

W podstawowych kategoriach wiekowych tj. seniorów i juniorów 

zdobyto ogółem 87 medali, w tym 31 złotych, 32 srebrne i 24 brązowe. 

Najwięcej (39 medali) zdobyto w ujeżdżeniu. W skokach i w WKKW po 24. 

W kategorii seniorów z ogólnej liczby 34 medali zdobyto 14 w ujeżdżeniu, 

10 w skokach, 10 w WKKW. W kategorii juniorów z ogólnej liczby 53 medali 

zdobyto 25 w ujeżdżeniu, 14 w skokach i 14 w WKKW (tab. 5).

Najlepszym pod względem liczby zdobytych medali i jednocześnie 

najwszechstronniejszym wśród seniorów okazał się Andrzej Orłoś. Zdobył 

on 8 medali, w tym 4 w ujeżdżeniu, 3 w WKKW i 1 w skokach. Drugie 

miejsce w tej klasyfikacji zajął ujeżdżeniowiec, Józef Zagor (6 medali), 

a trzecie skoczek, Wiesław Hartman (5 medali). Dalsze miejsca zajęli: Marian 

Babirecki (4), Stanisław Kubiak (3), Jacek Daniluk (2), Gerard Fróllich (2), 

Jan Kubiak (1), Jan Skoczylas (1), Konstanty Fras (1), Jerzy Pawłowski (1) 

(tab. 6).

W Mistrzostwach Polski juniorów najwięcej, 7 medali (w tym 5 w ujeżdżaniu 

i 2 w skokach) zdobył Mieczysław Zagor. Drugie i trzecie miejsce w tej 

klasyfikacji zajęło rodzeństwo, Małgorzata i Jacek Danilukowie, którzy 
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zdobyli po 5 medali. Po 4 medale zdobyli: Włodzimierz Rudasz, Jacek 

Krukowski, Jarosław Pawłowski i Łukasz Jończyk. Włodzimierz Rudasz jako 

jedyny spośród juniorów zdobył medale we wszystkich trzech konkurencjach. 

Po 3 medale zdobyli Zbigniew Kościeński i Dorota Paśkiewicz. Po 2 medale 

zdobyli Marek Zalewski, Jacek Flont, Mariusz Szerszeń, Jacek Zagor. 

Po 1 medalu zdobyli Jacek Goszczyński, Waldemar Piotrowicz, Zbigniew 

Tatarczyk, Tomasz Klein, Mariusz Klonecki, Piotr Sawicki (tab. 7).
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3.5. Krótka charakterystyka wybitnych koni sportowych użytkowanych 

w ośrodku kwidzyńskim

W dotychczasowej historii Sekcji Jeździeckiej przy Stadzie Ogierów 

w Kwidzynie 37 koni zdobyło medale w MP seniorów i juniorów.

Najwięcej medali zdobywały konie ujeżdżeniowe: Helios (13), Szaman 

(6 w tym 1 w WKKW) i Sum (5). Jako jedyny we wszystkich trzech 

konkurencjach medale zdobył Dysproz (2 w ujeżdżaniu, 1 w skokach, 

1 w WKKW). Ponadto po 4 medale zdobyły Krokosz (3 w WKKW, 

1 w ujeżdżaniu) i Botwid (3 w ujeżdżaniu, 1 w skokach). 3 medale 

w ujeżdżaniu zdobył Diogenes. Spośród skoczków najwięcej (po 3 medale) 

zdobyły Norton i Grey zaś spośród wukakawistów (również po 3) wymieniony 

już wyżej Krokosz oraz Czersk. 3 medale, w tym 2 w WKKW i 1 w skokach 

zdobył Celebes zaś 2 w skokach i 1 w WKKW zdobył Cyriak. Po 2 medale 

zdobyły następujące konie: Gładysz, Bakałarz, Sabat, Bat, Gradus, Splendor. 

Po 1 medalu zdobyły: Erotyk, Klarys, Bao Day, Burnus, Prom, Herbatnik, 

Durian, Deuter, Arianin, Bon Ton, Mig, Welur, Mikron, Rancouver, Futor, 

Zagłoba (tab. 8)

Wykaz przedstawiający ich charakterystykę w kolejności roku urodzenia, 

przedstawiono poniżej.

1. Erotyk x wschpr. ur. 1943, ciemnogniady, po Wotansbruder wschpr. od 

Erie po Erhord. Zdobywca pierwszego medalu MP dla klubu. 

Był trudnym koniem. Potrafił wywieźć za szranki nawet koniuszego 

Piętkowskiego - dawnego wachmistrza kawalerii. Wyjątkowo Major 

Kon zezwolił Józefowi Mioduszewskiemu ujeżdżać go na tzw. 

czarnej wodzy kombinowanej.
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2. Wareg x wlkp. ur. 1950, kary, hod. SK Liski po Jamajka wschpr.

od Wełtawa wschpr. po Welenschaun. Czołowy koń Stanisława 

Kubiaka na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. 

W 1959 r. zwycięzca w „konkursie 16 koni” na CHIO 

w Budapeszcie. Dwukrotny Mistrz Polski.

3. Krokosz x włkp. ur. 1951, skarogniady, hod. SK Liski po Caprivi trk.

od Cornelia wschpr. po Cornelius. Wukakawista. Podstawowy koń 

Orłosia w pierwszych latach kariery. Faworyt w Rzymie w 1960 r. 

gdzie nie wystartował z powodu udaru słonecznego. Później 

dosiadany również przez Babireckiego.

4. Botwid x wlkp. ur. 1951, gniady, hod. SK Liski po Caprivi trk. od Botin

wschpr. po Alibaba. W latach 1960-62 pod Orłosiem trzykrotny 

medalista MP w ujeżdżeniu. Również brał udział w konkursach 

skoków w 1963 r. pod Stanisławem Kubiakiem. Wicemistrz Polski.

5. Klarys x wlkp. ur. 1953, gniady, hod. SK Żołędnica po Diadem trk. od

Klara pozn. po Znicz wschpr. Olimpijczyk z Rzymu. Charakter 

straszny, przy tym sztywny w krzyżu. Kros czy stipl należało na nim 

zacząć delikatnie stępem, bo zbyt mocno przyciśnięty stawiał opór 

nie chcąc ruszyć z miejsca. Na zgrupowaniu przedolimpijskim nikt 

nie chciał na nim jeździć. Za to miał olbrzymie możliwości. W 

Rzymie zajął 17. miejsce na 73 konie.
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6. Dysproz x wlkp. ur. 1955, gniady, hod. SK Liski po Fortunatus xx

od Drętwa wlkp. po Polarstem trk. Medalista MP sen. w ujeżdżeniu 

pod Babireckim i w WKKW pod Orłosiem. W skokach zdobył 

pierwszy dla Kwidzyna medal juniorski startując w 1964 roku pod 

Jackiem Goszczyńskim.

7. Bao Day xx ur. 1956, kasztan, hod. SK Golejewko po Aquino od Burma II

po Pilade. Koń rzadko spotykany. Wybitny skoczek. Również 

chodził w zaprzęgu. „Mówić nie umiał, poza tym rozumiał 

wszystko” - wspomina Orłoś. Po śmierci okazało się, że miał 

zwyrodnienie mięśnia sercowego.

8. Gładysz x wlkp. ur. 1960, kasztan, hod. SK Liski po Celsius trk. od

Glazura po Garibaldi trk. U schyłku lat sześćdziesiątych najlepszy 

ujeżdżeniowo koń w Kwidzynie. Elastyczny i regularny w ruchu. 

Plasował się wysoko zarówno w ujeżdżeniu jak i w WKKW.

9. Cyriak xx ur. 1966, ciemnogniady, hod. SK Rzeczna po Deer Leap

od Celerima po Raufbold. Świetny skoczek. Sprawdził się również 

w WKKW. Niespokojny głową. Rwący do przodu nerwus. 

Po zakończeniu kariery wyczynowej oddał nieocenione usługi jako 

„profesor”.

10. Burnus xo ur. 1966, gniady, hod. SK Pruchna po Dzięgiel xx od

Burgundia xo po Marten xxoo. Szczupłej budowy, średniej klasy 

koń, na którym w początkach kariery startował Hartman, a później, 

na średnim poziomie juniorzy Michał Przybylak i Waldemar 

Piotrowicz we wszystkich trzech dyscyplinach.
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11. Diogenes x wlkp. ur. 1967, kasztan, hod. SK Rzeczna po Elew wlkp. od

Digesta wlkp. po Dreibund wschpr. Na początku lat 

siedemdziesiątych czołowy kwidzyński ujeżdżeniowiec. Pod Jerzym 

Pawłowskim i Markiem Zalewskim zdobył trzy medale Mistrzostw 

Polski.

12. Norton xx ur. 1969, ciemnogniady, hod. SK Gołejewko po Effort

od Nekanda po Good bye. Jeden z najwybitniejszych skoczków 

polskich. Trudny w prowadzeniu. O słabej technice skoku. 

Nieprawdopodobne możliwości skokowe i ambicja. W 1980 r. pod 

Hartmanem zwyciężył na CS 10 w Lucernie w rozgrywce wśród 

26 koni, gdzie startowała cała czołówka świata.

13. Sum xo ur. 1969, gniady, hod. SK Pruchna po Dzięgiel xx od Sumka xo

po Kanton xo. Początkowo startujący w WKKW pod Wyszatyckim. 

Największe sukcesy osiągnął w ujeżdżeniu pod Małgorzatą Daniluk. 

W swoim czasie jeden z najlepiej piaffujących koni w Polsce. 

Dobrej budowy, posłuszny i regularny w ruchu.

14. Helios wlkp. ur. 1970, kasztan, hod. PGR Wysoka Mała, po Halifax wlkp.

od Roksana wlkp. po Kasjusz wlkp. Na poziomie lat 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych uważany za „Króla polskiego 

ujeżdżenia”. Odznaczał się efektownymi choć kontrowersyjnymi 

kłusami wyciągniętymi.
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15. Prom wlkp. ur. 1970, siwy, hod. SK Kadyny po Montparnasse xx

od Piratka wlkp. po Tiroler han. Jeden z pierwszych ogierów 

zostawionych w Kwidzynie do dalszego treningu sportowego 

po ukończeniu Zakładu Treningowego. Uczestnik ME w WKKW 

pod Frasem (seniorów) i pod Danilukiem (juniorów). Koń 

o wspaniałym charakterze. Stanowił przez dwa sezony w SK 

Kadyny.

16. Szaman wlkp. ur. 1971, siwy, hod. SK Kadyny po Montparnasse xx

od Szarfa I wlkp. po Traum wschpr. Początkowo wukakawista, 

później przez wiele lat ujeżdżeniowiec i „profesor”. Jako młody 

bywał pobudliwy i potrafił wierzgnąć zrzucając jeźdźca na ziemię 

nawet podczas pracy na czworoboku.

17. Hart wlkp. ur. 1972, gniady, hod. SK Liski po Kondeusz wlkp. od Haga

wlkp. po Horyzont wlkp.. Jeden z najtrudniejszych wierzchowców 

Wiesława Hartmana. Ciężki do opanowania nawet na ostrych 

kiełznach, o żywym temperamencie i dużej potędze skoku. 

Dwukrotny medalista MP seniorów.

18. Hippies xo ur. 1973, gniady, hod. SK Walewice po Jongleur xx od

Hippika po Delfinat xo. Jeden z najwszechstronniejszych koni 

początku lat osiemdziesiątych. Bardzo dobry ruchowo, dzielny w 

krosie. Największe sukcesy m.in. IV m. ind. na ME jun. osiągał na 

nim Zbigniew Kościeński. Po ukończeniu kariery zasłużył się dla 

hodowli stanowiąc w SK Walewice.
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19. Herbatnik wlkp. ur. 1974, skarogniady, hod. SK Liski po Surmacz xx

od Herbata wlkp. po Moranek. Koń Jacka Daniluka przygotowany 

przez niego już od Zakładu Treningowego. W 1979 r. Jacek zdobył 

na nim złoty medal w MP juniorów w WKKW kończąc swoje starty 

w tej kategorii wiekowej.

20. Durian wlkp. ur. 1975, gniady, hod. SK Liski po Karkas wlkp. od

Damura wlkp. Wukakawista. Pod Włodzimierzem Rudaszem 

zdobył Mistrzostwo Polski juniorów w 1980 r. Szczery i odważny. 

Słaby ruchowo. Miał duże uszy, których czasami nie pozwalał 

dotykać. Stąd brały się kłopoty z założeniem ogłowia. W starszych 

latach startował głównie w skokach.

21. Sabat wlkp. ur. 1975, skarogniady, hod. SK Plękity po Bard wlkp. od

Saba wlkp. po Harbin wlkp.. Wielokrotny bohater Mistrzostw 

Polski juniorów i podobnych imprez przeznaczonych dla 

najmłodszych zawodników. Typowy „samograj” na którym uczył 

się prawie każdy z Kwidzyńskich juniorów. Najbardziej zasłużony 

„profesor” wszechczasów.

22. Celebes wlkp. ur. 1975, siwy, hod. SK Plękity po Leszek od Cerazyna xx

po Caruso . Wukakwista. Uczestnik ME jun. i ME mł. j. Dwukrotny 

Mistrz Polski Juniorów pod Zbigniewem Kościeńskim i Jarosławem 

Pawłowskim. Dobry charakter. Odważny i czysty w skokach. 

Kłopotem podczas próby ujeżdżenia była jego wrażliwość 

na muchy. Wraz z Bakałarzem w ostatnich latach kariery był 

dosiadany za granicą przez zawodniczkę z Finlandii.
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23. Bakałarz xo ur. 1975, skarogniady, hod. SK Walewice po Fordon xx

od Belinda xo po Walezjusz xo. Karierę rozpoczął jako skoczek 

w warszawskiej „Legii”. Później stał się czołowym koniem Jacka 

Daniluka. Cechowała go szybkość i zwinność oraz dobre zdrowie. 

Sprzedany za granicę osiągał sukcesy pod zawodniczką fińską.

24. Deuter wlkp. ur. 1977, kasztan, hod. SK Liski po Kobryń wlkp. od Detra

wlkp.. Skoczek Wiesława Hartmana. Wysoki, duży i silny. Nieco 

ciągnący do przodu. Ze względu na nadmierną pobudliwość 

poddany kastracji. Pod Zbigniewem Kościeńskim wziął udział w 

ME juniorów.

25. Czersk wlkp. ur. 1977, kasztan, hod. SK Liski po Arrigle Valley xx

od Czesanka wlkp. po Colombo wlkp.. Czołowy koń Jacka 

łCrukowskiego. Czterokrotny uczestnik ME jun. Pięknej budowy. 

Potrafił dobrze pokazać się na czworoboku. Dobry w skokach. 

W krosie rzadko zatrzymywał się, ale miewał kłopoty 

z wygalopowaniem normy czasu. Ogier czołowy.

26. Welur wlkp. ur. 1979, kary, hod. SK Nowa Wioska po Dialekt han.

od Wideta xx po Issos . Koń o świetnym mchu. Już w Zakładzie 

Treningowym płynnie robił zmiany nogi w galopie. Jeden 

z pierwszych koni od początku trenowanych w kierunku ujeżdżenia. 

Do WKKW ani skoków nie mógł być wykorzystany ze względu na 

słabe nogi.
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Tl. Splendor wlkp. ur. 1979, gniady, hod. SK Liski po Labirynt xx od Sparta 

II po Colombo. Dobrze zapowiadający się wukakawista. Stał 

się jednak ofiarą kontuzji, w wyniku której jako niezdolny 

do większych wysiłków rozpoczął karierę ujeżdżeniowca. Często 

płochliwy i trudny zwłaszcza dla początkujących jeźdźców.

28. Bat xo ur. 1988, kasztan, hod. SK Pruchna po Saroyan xx od Batalia xo

po Saint Lovp xx oo. Początkowo dobrze zapowiadający się choć 

mało odważny wukakawista. Później ujeżdżeniowiec na poziomie 

juniorskim. Wybitny ruchowo ale jednocześnie pobudliwy i 

płochliwy. W 1986 r. pod Tomaszem Kleinem brązowy medalista 

MP jun. w WKKW, a w 1995 r. zwycięzca MP jun. w ujeżdżeniu.

29. Arianin wlkp. ur. 1980, skarogniady, hod. SK Plękity po Sopran wlkp.

od Ariete wlkp. po Bard wlkp.. Skoczek o predyspozycjach 

do ujeżdżenia. Startował głównie pod Wiesławem Hartmanem oraz 

juniorami. Dobry, łagodny charakter. Niedostateczna praca szyi 

i kręgosłupa w skoku - miał problemy w szerokich kombinacjach. 

Ogier czołowy.

30. Gradus xo ur. 1982, gniady, hod. SK Pruchna po Jantar wlkp. od Gracja

xo po Bawar xo. Wukakawista i skoczek. Łagodny charakter. 

Na parkurze spokojny, ale nieco ciężki i napierający na wędzidło. 

Najwięcej startował na nim Jacek Krukowski pod którym w 1988 r. 

zwyciężył w MP jun. w WKKW.
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31. Mikron xo ur. 1982, siwy, hod. SK Walewice po Fordon xx od Miki xo

po Łoś xo. Bardzo pobudliwy. Wrażliwy na wszystko co się wokół 

niego dzieje. O dobrej technice skoku. Szybki i ambitny. Przez kilka 

lat podstawowy skoczek Mieczysława Zagora. Ogier czołowy 

w SK Walewice.

32. Bon Ton xo ur. 1983, gniady, hod. SK Pruchna po Cynik xx od Bonanza

xo po Ronceval xo. W 1989 r. pod Jarosławem Pawłowskim zdobył 

Mistrzostwo Polski Juniorów w WKKW. Wszechstronny 

o łagodnym charakterze. Mimo młodego wieku był dobry jako 

„profesor” dla początkujących zawodników.

33. Mig xo ur. 1983, siwy, hod. SK Walewice po Amok xo od Migotka xo po

Akwen xo. W 1989 r. Wicemistrz Polski Juniorów w WKKW pod 

Mariuszem Kloneckim. Koń wszechstronny. W międzyczasie 

kariery sportowej stanowił w SK Skrzydlów.

34. Rancouver WPN ur. 1983, gniady, hod. Holandia po Romadour westf.

od Porta WPN po Porter holst. Udostępniony Łukaszowi 

Jończykowi dzięki uprzejmości dyrektora SO w Klikowej. Koń 

o predyspozycjach ujeżdżeniowca. Jako ogier pozostawił potomstwo 

o dobrym ruchu i zazwyczaj niedużym wzroście.
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35. Grey xo ur. 1984, gniady, hod. SK Pruchna po Cynik xx od Gracja xo

po Bawar xo. Odważny i szczery wukakawista, świetny skoczek 

na poziomie konkursów juniorskich. Bardzo dobry charakter. 

Jego słaba strona to rowy z wodą na parkurze, które traktował 

„po wukakawowsku” wskakując do środka.

36. Futor x s.p. ur. 1986, kary, hod. SK Kadyny po Rewir wlkp.. od Fuzja

po Jucker han. Charakterystyczne dla niego jest silne wyciągnięcia 

długiej szyi w skoku. Mocnej budowy. Nieco pobudliwy. Zrobił 

krótką karierę w konkursach juniorskich i w stosunkowo młodym 

wieku został sprzedany za granicę.

37. Zagłoba wlkp. ur. 1987, gniady, hod. SK Nowa Wioska po Piołun wlkp.

od Zegarynka wlkp. po Pikant wlkp.. Champion Zakładu 

Treningowego. Koń dobry w zaprzęgu, o wzorowej technice skoku, 

poprawnej budowie, niezłym ruchu. Może być uważany za model 

konia typu wszechstronnie użytkowego.

43



4. WNIOSKI

1. Dynamika rozwoju jeździectwa polskiego była ściśle zależna od sytuacji 

polityczno-ekonomicznej kraju.

2. Postęp techniczny jak np. coraz lepsze środki transportu umożliwił 

z biegiem czasu udział w coraz większej ilości imprez jeździeckich 

w danym sezonie.

3. W hodowli koni zaobserwowano zmianę ukierunkowania jej na typ konia 

sportowego, przy wykorzystaniu ogierów po lub w trakcie trwania kariery.

4. W początkowych latach grupę jeździecką sekcji kwidzyńskiej stanowili 

głównie pracownicy Stada. Z biegiem czasu trenowało coraz więcej 

młodzieży i amatorów.

5. Najwszechstronniejszym jeźdźcem w historii kwidzyńskiej Sekcji 

Jeździeckiej był Andrzej Orłoś, który zdobył 8 medali MP we wszystkich 

trzech konkurencj ach jeździeckich.

6. Wśród koni używanych sportowo w ośrodku Kwidzyńskim początkowo 

zdecydowanie przeważały konie rasy wielkopolskiej (np. Wareg, Krokosz, 

Klarys, Botwid, Dysproz). Z czasem w latach siedemdziesiątych doszły 

angloaraby (np. Sum, Hippies, Bakałarz, Mikron, Grey). Sporadycznie, 

aczkolwiek z dużym powodzeniem dosiadano folblutów (np. Bao Day, 

Cyriak, Norton).

7. Okresami najbogatszymi w sukcesy seniorów były lata 1957-1964, kiedy 

jeźdźcy z Kwidzyna zdobyli na MP 16 medali. Podobnie w latach 1976- 

1986 zdobyli 14 medali.

8. Pasmo sukcesów juniorów we wszystkich trzech dyscyplinach rozpoczęło 

się w połowie lat siedemdziesiątych. Z końcem lat osiemdziesiątych 

ze względów ekonomicznych stopniowo zaniechano treningu w kierunku 
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WKKW, zaś w skokach i ujeżdżeniu kwidzyńscy juniorzy do dnia 

dzisiejszego wiodą prym w kraju.

9. Najwięcej medali MP jun. zdobył startujący głównie w ujeżdżeniu 

Mieczysław Zagor. Najwszechstronniejszym juniorem uznać można 

Włodzimierza Rudasza, który jako jedyny zdobył medale we wszystkich 

konkurencjach.

10. W klasyfikacji koni pod względem liczby medali zdobytych w MP sen. 

i jun. wyróżniły się : w ujeżdżeniu Helios (13 medali), Szaman (6) i Sum 

(5), w skokach Norton i Grey (po 3) zaś w WKKW Krokosz i Czersk 

(po 3). Najwszechstronniejszym w tej klasyfikacji okazał się Dysproz.

11. Biorąc pod uwagę osiągnięcia sportowe ośrodka kwidzyńskiego można 

stwierdzić, że odegrał on i nadal odgrywa ogromną rolę w tworzeniu 

sukcesów polskiego jeździectwa.
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6. TABELE.



Tabela 1. Dyrektorzy Stada Ogierów w Kwidzynie.

Lp. Lata Dyrektor

1. 1946-50 mgr inż.. Adam Sosnowski

2. 1950-51 Kajetan Nowosielski

3. 1951-55 Jan Andraszek

4. 1955-56 inż.. Zbigniew Wierzbicki

5. 1956-62 Ludwik Stawiński

6. 1963-75 mgr inż.. Jerzy Grabowski

7. 1975-78 mgr inż.. Bogusław Misztal

8. od 1978 mgr inż.. Józef Zagor

Tabela 2. Kierownicy Zakładu Treningowego w Kwidzynie.

Lp. Lata Kierownik

1. 1950-52 ppłk Mieczysław Nesterowicz

2. 1952-60 mjr Leon Kon

3. 1960-70 inż.. Andrzej Orłoś

4. 1970-72 Józef Mioduszewski

5. 1972-79 inż.. Andrzej Guziuk

6. od 1979 lek. wet. Adam Jończyk



Tabela 3. Trenerzy Sekcji Jeździeckiej przy Stadzie Ogierów w Kwidzynie.

Lp. Lata Trener

1. 1952-60 mjr Leon Kon

2. 1960-63 inż.. Władysław Tomaszewski
o
3. 1963-70 inż.. Andrzej Orłoś

4. 1970-75 mgr inż.. Jerzy Grabowski

5. od 1976 mgr inż.. Józef Zagor

mgr inż.. Helena Zagor



Tabela 4. Szczegółowy wykaz medali zdobytych w Mistrzostwach Polski 

przez zawodników kwidzyńskiej Sekcji Jeździeckiej.

Lp. Rok M-ce Dyscyplina Kategoria 

wiekowa

Zawodnik Koń

1. 1957 III skoki sen. Jan Kubiak Erotyk

2. 1959 I WKKW sen. Andrzej Orłoś Krokosz

3. 1959 III ujeźdź. sen. Andrzej Orłoś Krokosz

4. 1960 I skoki sen. Stanisław Kubiak Wareg

5. 1960 III ujeźdź. sen. Andrzej Orłoś Botwid

6. 1961 I ujeźdź. sen. Andrzej Orłoś Botwid

7. 1961 II ujeźdź. sen. Marian Babirecki Dysproz

8. 1961 II WKKW sen. Marian Babirecki Krokosz

9. 1962 I ujeźdź. sen. Marian Babirecki Dysproz

10. 1962 I skoki sen. Stanisław Kubiak Wareg

11. 1962 I WKKW sen. Marian Babirecki Krokosz

12. 1962 II ujeźdź. sen. Andrzej Orłoś Botwid

13. 1962 II WKKW ' sen. Andrzej Orłoś Klarys

14. 1963 II skoki sen. Stanisław Kubiak Botwid

15. 1964 I skoki sen. Andrzej Orłoś Bao Day

16. 1964 II WKKW sen. Andrzej Orłoś Dysproz

17. 1964 III skoki jun. Jacek Goszczyński Dysproz

18. 1969 II ujeźdź. sen. Gerard Fróllich Gładysz

19. 1970 II WKKW sen. Gerard Fróllich Gładysz

20. 1972 II ujeźdź. jun. Marek Zalewski Diogenes

21. 1972 II WKKW sen. Jan Skoczylas Cyriak

22. 1973 I ujeźdź. sen. Jerzy Pawłowski Diogenes

23. 1973 I ujeźdź. jun. Marek Zalewski Diogenes



24. 1974 III ujeźdź. jun. Waldemar Piotrowicz Burnus

25. 1976 II skoki sen. Wiesław Hartman Norton

26. 1976 ni ujeźdź. jun. Włodzimierz Rudasz Helios

27. 1977 II ujeźdź. sen. Józef Zagor Helios

28. 1977 II ujeźdź. jun. Jacek Daniluk Helios

29. 1978 I ujeźdź. sen. Józef Zagor Helios

30. 1978 II skoki sen. Wiesław Hartman Norton

31. 1978 m WKKW sen. Konstanty Frans Prom

32. 1978 i ujeźdź. jun. Jacek Daniluk Szaman

33. 1978 u WKKW jun. Jacek Daniluk Szaman

34. 1978 m ujeźdź. jun. Małgorzata Daniluk Sum

35. 1979 i ujeźdź. jun. Małgorzata Daniluk Sum

36. 1979 i WKKW jun. Jacek Daniluk Herbatnik

37. 1979 u ujeźdź. jun. Jacek Daniluk Szaman

38. 1980 i skoki sen. Józef Zagor Helios

39. 1980 ii skoki sen. Wiesław Hartman Norton

40. 1980 i ujeźdź. jun. Małgorzata Daniluk Sum

41. 1980 i WKKW jun. Włodzimierz Rudasz Durian

42. 1980 ii ujeźdź. jun. Włodzimierz Rudasz Szaman

43. 1980 in skoki jun. Włodzimierz Rudasz Cyriak

44. 1981 m ujeźdź. sen. Józef Zagor Helios

45. 1981 i ujeźdź. jun. Małgorzata Daniluk Sum

46. 1981 ii skoki jun. Jacek Flont Cyriak

47. 1981 ii WKKW jun. Zbigniew Kościeński Hippies

48. 1981 iii WKKW jun. Jacek Flont Sabat

49. 1982 iii ujeźdź. sen. Józef Zagor Helios

50. 1982 i 'WKKW jun. Zbigniew Kościeński Celebes

51. 1983 iii ujeźdź. sen. Józef Zagor Helios



52. 1983 III skoki sen. Wiesław Hartman Hart

53. 1983 I ujeźdź. jun. Mariusz Szerszeń Szaman

54. 1983 II ujeźdź. jun. Małgorzata Daniluk Sum

55. 1983 III skoki jun. Zbigniew Kościeński Deuter

56. 1984 II ujeźdź. jun. Mariusz Szerszeń Szaman

57. 1984 I skoki jun. Zbigniew Tatarczyk Sabat

58. 1984 III WKKW jun. Jacek Krukowski Czersk

59. 1985 II WKKW sen. Jacek Daniluk Bakałarz

60. 1985 I ujeźdź. jun. Mieczysław Zagor Helios

61. 1985 I WKKW jun. Jarosław Pawłowski Celebes

62. 1985 III WKKW jun. Jacek Krukowski Czersk

63. 1986 III skoki sen. Wiesław Hartman Hart

64. 1986 II WKKW sen. Jacek Daniluk Bakałarz

65. 1986 II ujeźdź. jun. Mieczysław Zagor Helios

66. 1986 II skoki jun. Jarosław Pawłowski Celebes

67. 1986 III skoki jun. Mieczysław Zagor Arianin

68. 1986 I WKKW jun. Jacek Krukowski Czersk

69. 1986 in WKKW jun. Tomasz Klein Bat

70. 1987 II ujeźdź. jun. Mieczysław Zagor Helios

71. 1988 II ujeźdź. jun. Mieczysław Zagor Helios

72. 1988 I WKKW jun. Jacek Krukowski Gradus

73. 1989 I ujeźdź. jun. Mieczysław Zagor Helios

74. 1989 I skoki jun. Mieczysław Zagor Mikron

75. 1989 I WKKW jun. Jarosław Pawłowski Bon Ton

76. 1989 II skoki jun. Jarosław Pawłowski Gradus

77. 1989 II WKKW jun. Mariusz Klonecki Mig

78. 1989 III ujeźdź. jun. Dorota Paśkiewicz Welur

79. 1990 I ujeźdź. mł. j. Mieczysław Zagor Welur



80. 1990 II skoki mł. j. Mieczysław Zagor Mikron

81. 1990 m ujeźdź. jun. Dorota Paśkiewicz Splendor

82. 1991 m ujeźdź. jun. Dorota Paśkiewicz Splendor

83. 1992 I ujeźdź. jun. mł. Łukasz Jończyk Dorian

84. 1992 III ujeźdź. jun. mł. Jacek Zagor Splendor

85. 1992 III skoki jun. mł. Sylwia Danielak Bon Ton

86. 1993 III ujeźdź. mł. j. Justyna Jaranowska Welur

87. 1993 I skoki jun. Łukasz Jończyk Grey

88. 1993 II ujeźdź. jun. Łukasz Jończyk Rancouver

89. 1993 III skoki jun. Piotr Sawicki Futor

90. 1993 I ujeźdź. jun. mł. Jacek Zagor Bat

91. 1993 II ujeźdź. jun. mł. Katarzyna Danielak Akant

92. 1994 I skoki jun. Jacek Zagor Zagłoba

93. 1994 II skoki jun. Łukasz Jończyk Grey

94. 1995 I ujeźdź. jun. Jacek Zagor Bat

95. 1995 I skoki jun. Łukasz Jończyk Grey


