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I

W każdej książce jest taka sytuacja, że od czegoś trzeba zacząć...

Nazywam się Mieczysław Zagor. Ojciec Józef. Matka Helena. Brat 
Jacek.

Zimy są zimne, lata gorące. W rzece są ryby. W lesie brzozy. Słońce 
wschodzi i zachodzi...

Czas upływa, świat się zmienia, a w mojej głowie wykluwa się 
pomysł na swobodny literacki galop po bezdrożach, krętych ścież
kach, ubitych traktach, wolnych przestrzeniach, kolorowych parku- 
rach, fantazyjnych przeszkodach terenowych i wymagających sku
pienia czworobokach. Galop między ludźmi i końmi, wśród których 
wyrastałem.

Zastanawiam się, z którego miejsca wyruszyć i dokąd dojechać.

Najprościej byłoby zacząć od nocy sylwestrowej z 31 grudnia 1969 
na 1 stycznia 1970 roku w szpitalu w Biłgoraju. Mama wspomina, że 
lekarz przyszedł taki wesolutki... Tej nocy pierworodny syn Heleny 
z Zabłotnich Zagorowej i Józefa Zagora, Mieczysław, znany jako 
Sławek, Mietek czy Zibi, ujrzał świat i odtąd patrzył, jak rodzice re
alizowali swoje marzenia. Mieszkaliśmy w różnych warunkach: a to 
w domku kempingowym, a to w piwnicy... byle stajnia była blisko.

A może zacząć od czasów, kiedy poznali się moi rodzice? Tata 
Józef pochodzi ze wsi Derło, leżącej w bliskim sąsiedztwie słynne
go Janowa Podlaskiego. Mama Helena - z Lubelszczyzny, ze wsi 
Dąbrówka. Poznali się w Lublinie. Tata był studentem zootechniki na 
Akademii Rolniczej. Mama studiowała polonistykę na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej. Podczas wakacji brała udział w studenc
kich obozach jeździeckich. Zainteresowanie końmi zaprowadziło 
oboje do Lubelskiego Klubu Jeździeckiego i tam połączyło.
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Może od roku 1976? Od tego roku nasza rodzina związała swo
je losy z jednym z najważniejszych ośrodków jeździeckich w Polsce: 
Państwowym Stadem Ogierów w Kwidzynie.

Czy może od roku 1979, od kiedy zacząłem regularnie jeździć kon
no? Mój tata osiągał wtedy szczyty swojej kariery sportowej, a start 
na olimpiadzie w Moskwie w 1980 roku był spełnieniem jego marzeń.

Czy punktem kulminacyjnym tych wspomnień miałby być rok 
1989, gdy skończyłem wiek juniora i poszedłem na studia? W do
datku w tymże roku 1989 aktorka Joanna Szczepkowska ogłosiła na 
antenie telewizyjnej koniec komunizmu w Polsce.

Może rok 1993? Zadebiutowałem w mistrzostwach Polski senio
rów. Tamtego roku były one wyjątkowe za sprawą głównej nagrody 
w postaci samochodu marki Renault 19. Wzbudzało to olbrzymie 
emocje, zarówno jeźdźców, jak i kibiców oraz decydowało o wysokim 
poziomie trudności przeszkód.

Czy może rok 1997? To był ważny rok w moim życiu. Stanąłem na 
najwyższym podium. Jako „świeżo upieczony” mistrz Polski senio
rów, ze złotym krążkiem na szyi słuchałem „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Niebawem znalazłem się w ścisłym składzie reprezentacji kraju na 
prestiżowych zawodach międzynarodowych w Poznaniu, na których 
po konkursie drużynowym świętowaliśmy zajęcie drugiego miejsca. 
Były to najważniejsze osiągnięcia w mojej dotychczasowej karierze 
jeździeckiej.

A może rok 2002? Wtedy to Dżungla, czyli mój młodszy brat 
Jacek, jako podopieczny trenera Huberta Szaszkiewicza a mój wycho
wanek, zwyciężył w bezpośredniej rywalizacji z najlepszymi jeźdźca
mi świata. Był to jeden z konkursów Finału Pucharu Świata w Lipsku. 
Dżungla postawił w tym starcie na jedną kartę. „Wykręcił” czas o kil
ka sekund lepszy od samego Ludgera Beerbauma, wielokrotnego me
dalisty olimpijskiego, który w tym konkursie był trzeci. Brawurowe 
zwycięstwo młodego Polaka stało się olbrzymią sensacją w prasie 
jeździeckiej. Mogłem wtedy powiedzieć: „Mój uczeń zadziwił świat”. 
Uczeń starszego o 8 lat brata, tak niedawno dzieciaka, któremu mama 
narzucała dyscyplinę treningu, syn olimpijczyka.
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Od lewej: Mieczysław Zagor na Sumie, 
Jacek Zagor na Szamanie, Józef Zagor na Heliosie.

Dziś najchętniej wracam myślami do tego świata, w którym się 
wychowywałem, bo to moje dzieciństwo „sielskie, anielskie” i „kraj 
lat dziecinnych, on zawsze zostanie piękny i czysty jak pierwsze ko
chanie”. Chciałbym wryte w moją pamięć ślady zachować od zapo
mnienia, więc ten mój literacki galop zacznę od dziadków.

Dziadkowie

Rodzice mojego taty, Waleria z Oksieńczuków i Mikołaj Zagor, 
gospodarzyli w małej, nadbużańskiej wsi Derło. Mieli czworo dzieci. 
Podobno w czasie porodu pierwszego z nich Mikołaj pojechał do 
Janowa Podlaskiego, sprzedał świnię i kupił akordeon. Gdy Waleria 
wracała z noworodkiem do domu, przywitał ją radosną muzyką. „Wże 
świni w domu nie ma” - domyśliła się głośno.
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Waleria Zagor. Mikołaj Zagor.

Rodzice mojej mamy, Aniela z Zielonków i Jan Zabłotni, byli na
uczycielami w Dąbrówce, niewielkiej wsi oddalonej o jakieś czterdzie
ści kilometrów od Biłgoraja.

Jan miał w okolicy wyjątkowe poważanie, nie tylko jako kie
rownik szkoły. W nagłych przypadkach zwracano się do niego po 
pierwszą pomoc medyczną. Zawód lekarza był jego niespełnionym 
ze względów finansowych marzeniem. Pewnego dnia, nie tracąc zim
nej krwi, przyszył chłopu obcięty palec, wiszący dosłownie na skórce 
(Jan przezornie miał w swoim gabinecie nie tylko podstawowe lekar
stwa i środki opatrunkowe, ale też nici chirurgiczne). Zrobił to zadzi
wiająco precyzyjnie, niczym doktor Wilczur. Palec został uratowany, 
a lekarze byli zadziwieni fachowością wiejskiego nauczyciela.

Inna anegdotka opowiada o tym, że któregoś razu tenże Jan obciął 
gałązkę jednego z kwiatów doniczkowych, bo jego zdaniem „rosła 
niesymetrycznie”. Aniela przekornie podcięła gałązkę z drugiej stro
ny. To pociągnęło za sobą spiralę dalszych cięć. W efekcie z kwiatka 
został badylek.
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Aniela i Jan Zabłotni byli nauczycielami w małej wiosce na Lubelszczyźnie.

Jan Zabłotni. Rok 1966.
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Jeden z pierwszych koniowozów w Polsce. 
Stara Miłosna, początek lat siedemdziesiątych.

Miałem może osiem lat, gdy do Kwidzyna zajechał luksusowy ko- 
mowoz zachodniej marki, który miał wieźć ekipę juniorów na mi
strzostwa Europy. Był to jeden z kilku takich w Polsce, jakimi dys
ponowały niektóre stada. Wraz z innymi dziećmi z zaciekawieniem 
zaglądałem we wszystkie jego zakamarki. W części oddzielonej od 
kom nasze zainteresowanie wzbudzała kuchenka gazowa, kran 
z wodą i duże, miękkie łóżka oraz słuchawka telefoniczna, za pomocą 
której można było porozumieć się z szoferką. Do koni przechodziło 
się przez zgrabne drzwiczki.

Jacek Daniluk

Wsrod juniorów trenowanych przez moich rodziców wyróżniał 
się Jacek Daniluk. Mama Jacka pracowała w biurze Stada. Tata był 
masztalerzem, czyli jednym z wielu pracowników sprawujących bez
pośrednią opiekę nad końmi. W swojej karierze Jacek zdobył kilka 
medali mistrzostw Polski juniorów. Był też w ekipie, która zdobyła
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Jacek Daniluk na Bakałarzu podczas krosu w Jaroszowce.

brązowy medal na mistrzostwach Europy w WKKW rozgrywanych 
w Fontainebleau w 1977 roku. Jako 19-latek wystartował na olimpia
dzie w Moskwie, gdzie po próbie ujeżdżenia zajmował drugie miejsce. 
Startował wtedy na koniu Len, dobrze galopującym w krosie. Miał 
realną szansę na medal. Niestety, próba terenowa skończyła się pe
chowo, na co duży wpływ miało mokre i śliskie podłoże. Jacek wpadł 
z koniem w przeszkodę w taki sposób, że Len nie mógł się z niej wy
dostać. Zanim udało się uwolnić konia, skończył się regulaminowy 
czas ukończenia przejazdu. Było to równoznaczne z eliminacją. Mimo 
tego Jacek stał się bohaterem. Był najmłodszym olimpijczykiem w hi
storii polskiego jeździectwa. Zaliczał się do słynnej kwidzyńskiej 
trójki jeźdźców, która wzięła udział w tych igrzyskach. Oprócz nie
go w skokach startował Wiesław Hartman, a w ujeżdżeniu mój tata. 
Wszyscy z jednego klubu.
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Wiesław Hartman i Norton

Wiesław Hartman, znany powszechnie jako Eryś, przez lata był 
czołowym skoczkiem „Nadwiślanina”. Jednocześnie miał swoje sta
łe miejsce w kadrze narodowej. Pracowicie przerabiał kolejne konie 
doszukując się w nich talentu. „Eryś to nawet na krowie by jeździł 
i sprawdzał, czy dobrze skacze” - powiedział kiedyś mój tata na ja
kimś zebraniu klubowym.

Najlepszym koniem w karierze Erysia był Norton, wałach peł
ne) krwi angielskiej hodowli SK Golejewko, na którym pokonywał 
najtrudniejsze parkury świata. Szóste miejsce w Wielkiej Nagrodzie 
Aachen to jeden z najlepszych wyników polskiego jeźdźca w historii 
tego prestiżowego konkursu, będącego w skokach tym, czym w teni
sie jest Wimbledon.

,,Celowo piszę z niemiecka „Aachen” zamiast polskiego „Akwizgra
nu , bo tak się mówi w gwarze jeździeckiej.

Eryś odkrył Nortona za czasów dyrektora Grabowskiego, gdy sam 
y jeszcze początkującym zawodnikiem, szukającym swojego miejsca 

w jeździectwie. Norton jako młody folblut po wyścigach nie od razu 
wykazywał talent do czegokolwiek. Kadrowicze testowali jego zdol
ności do WKKW, ale nie nadawał się. Nie chciał na przykład wsko- 
CZ.yC^° rzeczkL TrudnS nieprzyjemny w pracy, przechodził z rąk do 
rąk. Trener Grabowski polecił Erysiowi przygotować go do sprzedaży 
na jesiennej aukcji. Norton skakał jak pokraka. Wyskakiwał z czte
rech nog do góry ze strachem i bez baskilu, czyli elastycznej pracy 
szyi i grzbietu, właściwej dla poprawnego sposobu pokonywania 
przeszkód. Czasem zatrzymywał się przed drągiem leżącym na ziemi.

łus miał twardy, drepczący, a w czasie jazdy szarpał pyskiem
Kupcy nie zainteresowali się nim. Eryś natomiast poświęcał mu 

coraz więcej uwagi. Naskakiwał go cierpliwie po małych przeszko
dach, z zaciekawieniem obserwując jego rozwój jako konia ambitnego 
i skocznego. Po jakimś czasie rozpoczął starty w zawodach. Norton 
nabrał pewności siebie. Niewiele poprawił styl skoku, ale zaczął po
szywać swoje duże możliwości. Okazało się, że jest to koń wybitny. 
Wkrótce startował już systematycznie w zawodach międzynarodo- 
wycla; Jrzez kllka nast?Pnych lat wielokrotnie występował za grani
cą. W Rzymie był o włos od zwycięstwa w Grand Prix. Dwa nawroty 
konkursu przeszedł na zero. Do bezbłędnego wyniku w rozgrywce
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Wiesław Hartman na Nortonie podczas mistrzostw 
Europy w Hickstead (Anglia), rok 1981.

pozostał jeszcze tylko potrójny szereg. Obok niego stał samochód 
marki Lancia, główna nagroda konkursu. W trakcie najazdu Eryś rzu
cił okiem na Lancię. „Fajnie by było tak wygrać” - pomyślał. Chwila 
dekoncentracji kosztowała go zrzutkę na ostatniej przeszkodzie.

Innym razem wygrał konkurs na międzynarodowych zawodach 
w Szwajcarii (CSIO Lucerna). Startowali wtedy jeszcze legendarni 
bracia Piero i Raimondo D’Inzeo, znani z wyjątkowo szybkiej jazdy. 
Mówiono o nich „włoskie diabły”. Dosiadali niedużych koni i jeź
dzili w mundurach, podobnie jak nasz Jan Kowalczyk. „Wykręcali” 
takie czasy, że mało kto miał szansę ich dogonić. W Lucernie Erysiowi 
udała się ta sztuka. W końcówce rozgrywki stała wysoka stacjona- 
ta. Za nią w dość dalekiej odległości, pokonywanej w kilka sekund, 
rozciągał się potężny triplebar, mający metr sześćdziesiąt wysokości 
i około dwóch metrów szerokości. Potem była już tylko linia mety. 
Czasy były mocno wyśrubowane, trzeba było jechać wyjątkowo ryzy
kownie, żeby myśleć o zwycięstwie. Eryś startował jako ostatni. Na tej 
stacjonacie było sporo zrzutek. Norton pokonał ją bezbłędnie i Eryś 
poczuł, że jest o krok od zwycięstwa. Cmoknął, aż koń stulił uszy,
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„prując” ostro do trippelbaru. Eryś zobaczył, że odskok, czyli odbicie 
wypada niewłaściwie. Mógł przyregulować, wyhamować. Nie zro
bił tego. Zdążył tylko pomyśleć, że albo wygra, albo będzie karetka. 
Ludzie na trybunach wstali z miejsc. Napięcie sięgnęło zenitu. Nie 
wiadomo było, czy koń się wybije i co z tego wyniknie. Norton odbił 
się ze trzy metry przed triplebarem i szczęśliwie doleciał. Owacjom 
me było końca. „Tamte kobiety zaczęły mi dawać złote kolczyki” - 
wspomina Eryś.

Na olimpiadzie w Moskwie Norton pod Erysiem wchodził w skład 
drużyny, która zdobyła srebrny medal, indywidualnie zajął szóste 
miejsce.

Józef Zagor i Helios

Trzecim kwidzyńskim olimpijczykiem był mój tata, który po kilku 
latach startów w WKKW ostatecznie wyspecjalizował się w ujeżdże
niu. W tej karierze główne sukcesy osiągał na Heliosie, kasztanowa
tym wałachu rasy wielkopolskiej. Jeździł na nim już w Myślęcinku. 
Przechodząc do Kwidzyna, namówił dyrektora Misztala na zakupie
nie go wraz z kilkoma innymi interesującymi końmi. Helios znakomi
cie nadawał się do ujeżdżenia. Natura obdarzyła go dobrym ruchem. 
Szczególnie efektownie robił kłusy wyciągnięte. Wyhodowany przez 
PGR Wysoka Mała, poza systemem państwowych stadnin, był ko
niem jakby niższego stanu. Mimo to na czworoboku prezentował się 
elegancko. Był postawny i prawidłowo zbudowany. Przede wszystkim 
miał doskonałą psychikę i żelazną kondycję. To sprawiało, że wytrzy
mywał uporczywy trening mojego taty, który lubił szlifować poszcze
gólne elementy do perfekcji. Na przykład lotne zmiany nogi, które 
w zaawansowanych programach występują wielokrotnie.

Lotna zmiana nogi - na czym polega? Podczas galopu koń porusza się dłu
gimi, płaskimi skokami, przy których główny akcent odbicia przypada na jedną 
z przednich nóg, prawą lub lewą. W zależności od tego mówi się, że koń galopuje 
z prawej lub lewej nogi. Jeśli „przeskakuje” z jednej na drugą bez przejścia do 
niższego chodu, mówi się o lotnej zmianie nogi.
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Pamiętam taki obrazek z Łącka: przeddzień zawodów. Grupa 
jeźdźców na rozprężalni. Ostatnie treningi przed startami. Tata na 
Heliosie dopracowywał lotne zmiany, z których nie był zadowolony. 
Tymczasem na niebie pojawiły się ołowiane chmury i zaczęło padać. 
Wszyscy zjechali do stajni, tylko tata w strugach deszczu „mordował” 
te zmiany aż do skutku. Patrzyłem na to, podsłuchując żartobliwe 
komentarze innych i byłem z taty dumny.

Państwowe Stado Ogierów w Łącku położone w centralnej Polsce, nie
daleko Płocka, było częstym organizatorem zawodów ogólnokrajowych, w tym 
mistrzostw Polski. Powstało w 1923 roku na mocy decyzji Prezydenta RP jako 
jedno z pierwszych stad w niepodległej Polsce. Przez długie lata swojej działalno
ści utrzymywało ogiery różnych ras i typów.

Dzięki garstce pasjonatów takich jak on polskie ujeżdżenie na 
przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wyraźnie zmienia
ło swoje oblicze.

Jako wysoko wyspecjalizowana dyscyplina do tej pory w Polsce 
praktycznie nie istniało. Krajowe mistrzostwa rozgrywano na po
ziomie niewiele odbiegającym od poziomu wyszkolenia wukakawi- 
stów i skoczków. W 1977 roku tata wyjechał na miesięczny staż do 
Moskwy, gdzie poznał Iwana Kalitę, prowadzącego szkolenie radziec
kich ujeżdżeniowców. Byli to zawodnicy ścisłej czołówki światowej. 
Sam Kalita jako zawodnik był w składzie ekipy, która kilka lat wcze
śniej na olimpiadzie w Monachium zdobyła złoty medal.

Tata opowiedział mu o radzieckim filmie ze swojego dzieciństwa, 
którego bohaterem był koń wojskowy o imieniu Orlik. Podobnie jak 
polski Szarik z „Czterech pancernych” był on wyjątkowo inteligentny 
i miał niezwykłe umiejętności. Okazało się, że to właśnie Kalita wy
szkolił i przygotował do filmu konia występującego w tej roli.

Tata z zaciekawieniem obserwował treningi Rosjan. Najbardziej 
interesowały go piaffy i pasaże. W Polsce były one mało znane i owia
ne mgłą tajemniczości.

Pasaż i piaff. Pasaż jest jednym z najbardziej efektownych ruchów w ujeżdże
niu. Jest to rodzaj majestatycznego kłusa. Koń porusza się jakby w zwolnionym 
tempie, zawieszając nogi w powietrzu. Piaff jest podobny, ale bardziej w miejscu. 
Kroki są drobniejsze, a kopyta unoszone niewiele ponad podłoże.

67



Maciej Wróblewski

Radzieccy milicjanci byli śmiertelnie poważni. Często zastępowali 
drogę, mówiąc: „Nielzja! Nie nada!” (że nie wolno wchodzić). Maciej 
Wróblewski, trener z Sopotu, znany był z tupetu i nieprzeciętnego po
czucia humoru. Kiedy usłyszał kolejne „Nielzja! Nie nada!” z równie 
śmiertelnie poważną miną kazał zaprowadzić się do dowódcy. Stanął 
z nim oko w oko. Dyskretnie i sugestywnie ukazał mu odznakę, którą 
miał przy sobie. Był to znaczek Wojewódzkiej Federacji Sportu, czy 
coś w tym rodzaju. „Pasmatri! Ty kamandir, ja kamandir!” (Zobacz! 
Ty dowódca i ja dowódca!). W ten sposób zyskał poważanie moskiew
skiej ochrony.

Frak Kowalczyka

Czołowym zawodnikiem ekipy skoczków był Jan Kowalczyk. 
Była to jego trzecia olimpiada. Kowalczyk przez długie lata odnosił 
liczne sukcesy na świecie. Między innymi w 1967 roku zajął 4-5 miej
sce w Mistrzostwach Europy w Rotterdamie. W 1968 roku, w Aachen 
wygrał Konkurs Mistrzów, w którym startowali olimpijczycy, mi
strzowie świata i Europy oraz najlepsi jeźdźcy poszczególnych kra
jów. W restauracji niedaleko hipodromu, w której spotykali się za
wodnicy, widniało jego zdjęcie opatrzone podpisem: „Najszybszy 
z najlepszych”.

Zwykle startował w mundurze wojskowym. Przez długie lata był 
zawodnikiem warszawskiej „Legii”. Tymczasem w Moskwie miał wy
startować w cywilnym fraku. Taka była odgórna decyzja. Być może 
chodziło o to, aby polskim mundurem nie kłuć w oczy rosyjskiej pu
bliczności. I tak we fraku cywilnym Kowalczyk wystartował w kon
kursie treningowym, który rozgrywano na placu roboczym jeszcze 
przed rozpoczęciem właściwych zawodów. Atremor skakał wyjąt
kowo źle. Tak jakby brakowało mu tego munduru i „prawdziwego” 
Janka. Kowalczyk był wściekły. Pełen złych emocji jasno zakomuni
kował, że bez munduru on nie wystartuje. Sytuacja zrobiła się napię
ta. Skończyło się na tym, że na ostatnią chwilę dostarczono ten mun
dur samolotem transportującym kolejną grupę polskich sportowców. 
Przywiózł go Jacek Wszoła. Zmiana stroju rzeczywiście przyniosła
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szczęście. Złoty medal zdobyty w ostatnim dniu moskiewskiej olim
piady dał Kowalczykowi sławę bohatera narodowego, prawie takie
go, jak Kozakiewicz. Obaj w walce o złoto pokonali Rosjan. Miliony 
Polaków obejrzało to przed telewizorami.
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Andrzej Orłoś

Gdy stawałem się dorosłym zawodnikiem, moi rodzice pozwalali 
mi na coraz większą swobodę. Trenowałem samodzielnie lub korzy
stałem z pomocy innych trenerów.

Moje marzenia olimpijskie w szczególny sposób podsycał Andrzej 
Orłoś. Pod jego opiekę trafiłem między innymi na zimowym zgrupo
waniu kadry juniorów w 1988 roku.

Andrzej Orłoś - olimpijczyk (Rzym 1960), wielokrotny medalista 
mistrzostw Polski w skokach, WKKW i ujeżdżeniu, inspektor hodowli 
koni, wiceprezes Polskiego Związku Jeździeckiego, sędzia międzyna
rodowy, trener olimpijskiej ekipy WKKW na igrzyskach w Moskwie 
(1980), trener kadry narodowej w skokach, trener Jeździeckiego 
Ludowego Klubu Sportowego w Sopocie et cetera, et cetera... Trochę 
czasu spędził w Stanach, stąd przylgnęła do niego ksywka Endi. Mój 
tata najczęściej mówił o nim Szeryf. Orłoś obejmował mnóstwo sta
nowisk i funkcji. Często zachowywał się po dyktatorsku. Wszystko 
mierzył dużą miarą.
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Jacek Daniluk podczas treningu na hali. 
Zimowe zgrupowanie przedolimpijskie w Sopocie.

Co się nie da

Pierwsze, co się z nim kojarzy, to jego powiedzenie: „Co się me dal? .
Zasłynął między innymi wybudowaniem w hali w Sopocie prze

szkód imitujących skoki w terenie. Można było pokonywać je w roż
nych wariantach, korzystając z podskoku, zeskoku, zjazdu, podjaz
du, a także łączyć z normalnymi przeszkodami parkurowymi. Było 
to na zimowym zgrupowaniu kadry wukakawistow przed olimpiadą 
w Moskwie. Chodziło o to, by nie czekając na wiosnę wyrabiać rów
nowagę potrzebną na przeszkodach krosowych tego typu.

W 1985 roku jako trener kadry narodowej skoczków triumfowa 
na zawodach międzynarodowych w Sopocie. Prowadzona przez mego 
polska ekipa zwyciężyła w konkursie drużynowym. Pamiętam, jak po 
oficjalnej rundzie honorowej wsiadł w garniturze na je nego z oni. 
Nie zdejmując swoich okularów „musztardówek”, poprowadził ekipę 
do jeszcze jednego galopu przed trybuną główną.

Innym razem podczas treningu w Kwidzynie wsiadł na jednego 
z moich koni. Tak jak stał, w sztruksach. Demonstrował i tłumaczył, 
jak należy go rozluźnić. Uczył cofania bez użycia wodzy, wyłącznie 

na sygnał łydek.
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Szkoła Orłosia

Na co dzień Andrzej Orłoś był trenerem klubu jeździeckiego 
w Sopocie. Jako inspektor hodowli koni miał duże możliwości dobie
rania najzdolniejszych koni. Jego szkoła jazdy charakteryzowała się 
przede wszystkim tym, że trenowane przez niego konie galopowały ze 
swobodnie wypuszczonymi szyjami. Były doskonale wyćwiczone tysią
cami skokow gimnastycznych na dużych wysokościach. Na całą długość 
sopockiej hali, największej w Polsce, ustawiał wieloczłonowe szeregi. 
Jeździec siedział w siodle mocniej niż normalnie, w większym stopniu 
UZ1Q^'ąCiłydek niŻ W°dZy W t3kim StyIu iego Syn Marek> mistrz Polski 
z 1983 roku, jezdził i wygrywał konkursy międzynarodowe.
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Na wspomnianym wcześniej zimowym zgrupowaniu kadry junio
rów Endi zafundował nam skoki bez wodzy. Wzdłuż długiej ściany 
sopockiej hali postawił w kierunku wyjścia kilka przeszkód w odpo
wiednich odległościach. Daleko przed pierwszą z nich należało pu
ścić wodze, odstawić ręce w bok i tak skakać. Pierwsza przeszkoda 
miała z metr dwadzieścia, następne były wyższe, być może do metra 
czterdziestu. Poczułem, że chce z nas zrobić wojowników kamikadze. 
Rozpoczynałem z duszą na ramieniu. Co będzie, jak źle wypadme 
odskok na tej pierwszej? Na szczęście miałem pod sobą najlepszego 
z moich koni. Wejście jakoś pasowało, dalej trzeba było utrzymać 
ciąg do przodu i wszystko było w porządku. Z rękami odstawionymi 
w bok na jaskółkę czułem się jak prawdziwy ptak. „Taaak!” - rozlega 
się po wielkiej hali gromki, tubalny głos Orłosia. W ten sposob byc 
może naśladował swojego dawnego trenera z lat pięćdziesiątych, ma

jora Leona Kona.
Przetrwaliśmy wszyscy, a wrażenie „bycia ptakiem” mocno utkwi

ło mi w pamięci.
Za sprawą trenera Orłosia pojawiły się w naszym kraju konkur

sy z oceną stylu. Na zawodach ogólnopolskich były one rozgrywa
ne w najniższej klasie, na wysokościach do metra dwudziestu. Każdy 
z sędziów po zakończeniu przejazdu podnosił w górę tabliczkę z oceną 
w skali do dziesięciu punktów. Chodziło o to, aby jeźdźcy i trenerzy 
więcej uwagi zwracali na ujeżdżenie koni i wyszkolenie techniczne.

Jednym z przykładów władzy, jaką miał w tamtych czasach trener 
kadry, była tzw. lista RBF, którą Endi wywieszał w trakcie zawodow 
ogólnokrajowych. Była to lista koni wykluczonych z dalszych star
tów ze względu na Rażący Brak Formy. Obejmowała ona konie, które 
nie kończyły konkursów, były przepychane siłą albo robiły po kilka 

zrzutek
Orłoś monitorował praktycznie wszystkich. „Co się dzieje w klu

bach?!” - grzmiał podczas wieczornych spotkań z zawodnikami 

i trenerami. . ,
Nie zauważał przy tym, że również konie z jego klubu odma

wiały niekiedy posłuszeństwa albo odpadały z powodu kontuzji. 
Apodyktyczność oraz popadanie w skrajności sprawiały, ze oprocz 
zwolenników miał też cichych oponentów.
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Sopot 1b.1i.gj.

(lista rankingowa

w konkurencji skoków przez przeszkody
za sezon 193« r.

Eo rankingu zostały wliczone wyniki z następujących imprez i 
CSI Iwno, CSI Waldorf, CSI Eidhoven, CSIO Kopenhaga, CSI Cera, 
CSI Tpaja, CSI Welsburg, CSIO Sopot, CSIO Bratysława, CSI ft-^a, CSIC 
Plovdlv, ME MŁ J* - Belgia, CSI Wilno, CSI Wiedeń oraz wszystkie 
mistrzostwa polski i zawody oficjalne rozegrane w Polsce.

mc« w ¿un Jeździec klub Pk.

1.- Marian Kozicki Legia-e 249.
2. Rudolf Mrugała Moszna 204
3. Marek Orłod Sopot 151,54, i; Zygmunt Rozpleszcz /J/ Moszna 135,55. Zbigniew KoAcieńskl Legia 131
i. Jarosław Płatos Kozienice 123
7. Grzegorz Kubiak Bogusławlce 94,58/9. Bogdan Kubiak ■ 83

8/9. Krzysztof Ferensteln Liski 83
e- Wiesław Harta an Kwidzyn 79
11. Remigiusz Wierzbowski Łobez 74,5
12. Stanisław Jasiński ■ 69,5
13. Zbigniew Kaczorowski Legia 66
14. Robert Sydow Wrocław 59
15. 2. Bożena Jachlewska /J/ Sopot 57T5. Roman Ruolńskl Łobez 50
17. 3. Angelika Ojczenasz /J/ Bydgoszo? 47
1». Krzysztof Kordysz Moszna 44
19. Starisław Helak Iwn* 42
20. Mariusz Steclura Prudnik 38,5
21. Krzysztof Koziarowskl ■Krakus" 37<22, 4. Jacek Krukowski /J/ Kwidzyn 33,5
23. 5. Mieczysław Zagor /J/ 30,524. 6. . Zbigniew Płatos /J/ Kozienice 30
25. 7. Dariusz Carstka /J/ Łąck 2926. Andrzej Żejmo Braniewo- 28,5>27. Jan Kowalczyk Legia 28

Czołówka rankingu skoków z 1988 roku.
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Rok 1997 - „wojna światowa”

W dobie przemian ustrojowych losy państwowych jednostek ho
dowli koni stanęły pod znakiem zapytania, ale to, co pod koniec lat dzie
więćdziesiątych stało się z Kwidzynem, przechodziło wszelkie pojęcie.

Stado funkcjonowało prawidłowo, a nasz tata jako dyrektor robił 
wszystko, żeby utrzymać dobrą kondycję przedsiębiorstwa w trudnych 
latach. Tymczasem naciskiem z góry zmuszono go do odejścia ze sta
nowiska. Tak jakby komuś zależało na upadłości Kwidzyna. Było to 
w roku 1997. „Powystrzelają nas jak kaczki!” - skomentował tę sytu
ację Bogdan Kuchejda, dyrektor jednej ze stadnin na południu Polski.

Wypowiedzenie dostał również Adam Jończyk, kierownik zakładu 
treningowego (ojciec Łukasza). Oczywiście moja mama i ja zostaliśmy 
potraktowani podobnie. Życie naszych rodzin, dotąd stabilne, niespo
dziewanie wywróciło się do góry nogami. Po krótkim czasie markowania 
działalności stajnie na Miłosnej świeciły pustkami. Z sufitów sypał się 
tynk. Zapanował marazm i beznadzieja. „Nie ma co zajebać Wszystko 
już zajebane” - skwitował jeden z masztalerzy młodego pokolenia.

Na szczęście w nieszczęściu obiekt został przejęty przez władze 
miasta Kwidzyna, by rozpocząć nowy, optymistyczny rozdział swojej 
działalności, ale to już osobna historia...

Finał Pucharu Świata Lipsk 2002

W przypadku Dżungli nie było tego złego, co by nie wyszło na 
dobre. Z dwoma najlepszymi końmi, Burgundem i Elfem, wylądował 
w Poznaniu, w Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom-Wola, 
gdzie po raz kolejny w historii polskiego jeździectwa wskrzeszano 
ideę centralnego ośrodka szkoleniowego.

Pod opieką głównego menadżera Marka Zaleskiego oraz trenera 
kadry Huberta Szaszkiewicza Dżungla mógł szeroko rozwinąć skrzy
dła. Trenując w Poznaniu, dwukrotnie z rzędu zwyciężył w mistrzo
stwach Polski. Regularnie brał udział w Pucharach Narodów. W 2001 
roku znalazł się w składzie ekipy startującej na mistrzostwach Europy 
w Arnhem (Holandia). Elf był już wtedy dojrzałym, doświadczo
nym sportowcem, chociaż w dalszym ciągu pozostawał nieobliczalny 
w swoich poczynaniach.
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Jacek Zagor, Piotr Morsztyn, Krzysztof Prasek, Mieczysław Zagor.

Pewnego razu w Austrii, jadąc jako drugi na liście startowej, wyro- 
bił taki czas, że potem nikt już nie podejmował walki aby probo 
go przebić. Publiczność straciła dalsze widowisko. „Zepsułeś org 

zatorom konkurs” - żartował ktoś. , , .
W 2002 roku w Heilbronn (Niemcy) Elf wygrywał dzień po dni 

kolejne konkursy najwyższej klasy. Podczas oglądania trasy parkuru 
przed Grand Prix organizatorzy wręczyli Jackowi mikrofon bezprz 
wodowy. Jako faworyt przekazywał publiczności swoje uwag, na te
mat przeszkód, po czym znów zwyciężył. Rzadko zdarza się, zęby 
Polak „rządził” w Niemczech tak, jakby był u siebie na zawodach 

reS życtwyhm sukcesem Elfa okazały się następne zawody, rozgrywa

ne wYLipsku. Był to Finał Pucharu Świata, w którym Dżungla z |ą 
dwudzieste czwarte miejsce, będące jak dotąd najlepszym wynikiem 
polskiego jeźdźca w historii tej imprezy. Szczególnym wydarzeniem 
był pomyślny start w konkursie szybkości, który zapewnił mu na,wię- 

cej punktów.
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Jacek Zagor (z lewej) i Hubert Szaszkiewicz podczas 
oglądania trasy parkuru. Lipsk, 2002 rok.

Dżungla zdawał sobie sprawę z tego, że wśród najlepszych jeźdź
ców świata nie jest faworytem, ale wierzył w możliwości Elfa oraz 
swoje. Przygotowując się do tych zawodów od jakiegoś czasu, nawią
zał współpracę z Tomaszem Wieczorkiem z krakowskiego AWF-u. 
Tomek wnosił do jeździectwa to, co w innych sportach dawno było 
już odkryte i wprowadzone w życie, na przykład budowanie spraw
ności ogólnej oraz elementy psychologii. Przed zimowymi igrzyska
mi w Salt Lakę City Tomek przygotowywał naszą znaną snowboar- 
dzistkę, Jagnę Marczułajtis. Zajęła wtedy czwarte miejsce. Dżungla 
żartował, że Tomek jest dobrym konsultantem, bo nie zmienia jego 
„nawyków żywieniowych”. Mogli od czasu do czasu usiąść, napić się 
wódeczki i pogadać na każdy temat. Tomek oprócz fachowej wiedzy 
miał poczucie humoru. W Lipsku znakomicie potrafił rozładowywać 
napięcie, towarzyszące wielkiej imprezie.
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Jacek Zagor na Elfie pokonuje siódmą przeszkodę 
podczas zwycięskiego konkursu w Lipsku.

'''przemy pierwszych ^wodn^ówJ^azały,

kurze tkwił haczyk. Była to przesz o kolorze. Lewy najazd,
a pod nim imitacja rowu z wo ą w y stacjOnatą ustawioną
Można było skorzystać ze Okazało się jednak,
w tym miejscu jako jedna niejedno w życiu widziały, ska
żę nie jest to oczywiste, on , dziwnie spięte, z zawahaniem,
kały przez wspomma7n “^rdziej znanym zawodnikom. Utrata roz- 
Drągi sypały się nawet j najazdu wyraźnie dawała się
pędu następni jeźdźcy zaczęli jeździć
bardziej zachowawczo, wybierając bezpieczniejszą węrs.ę na.azdu, za 

stacjonatą. Trudny skrót odszedł w zapomntente.
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Jacek Zagor w akcji.

224



Dżungla rozpoczął swój przejazd śmiałym tempero. ..Zobacz. 
Zobacz' Idzie piecem!” - mówiło się czasami, widząc taką jazdę. E 
bez ogródek pokonywał przeszkodę za przeszkodą, me tracąc ani 
sekundy. W zakręcie za szóstką przechylił się na bok jak motocykl. 
Na siódemce niespodzianka. Dżungla postawił wszystko na jedną 
kartę i postanowił wykręcić najazd po skrócie przed stacjonatą Elf 
pokonał pechowy okser z taką lekkością, jak żaden inny kon dotąd. 
W dodatku na ukos. Przez halę przeszedł ogolny szmer zdz™len‘ . 
Publiczność wyraźnie ożywiła się. Po ósemce Dżungla wykonał drug 
kozacki manewr, ostry zwrot w prawo i skok na ukos przez stać,ona- 
tę Pokonując przeszkodę z impetem, Elf trącił drąg, który zakolysa 
się ale pozostał na miejscu. Napięcie wzrosło do najwyższych gra . 
Gołym okiem widać było, że czas w tym momencie jest najlepszy ale 
na końcówce były jeszcze cztery skoki w jednym crągu: ledenasto - 
stacjonata z desek, dwunastka - dwa oksery w szeregu i trzynastka 
- bramka na dziwacznych, ukośnych stojakach. Dżungla atakował do 
końca, nie odpuszczając ułamka sekundy. W celowniki końcowe wje
chał z gestem tnumfu. Publiczność szalała. Ktoś z organ,zarorow za
trzymał go przy zjeżdzie z parkuru i polecił objechać rundę galopem 

wzdłuż wiwatujących trybun. W dalszej części konkursu 
że żaden koń nawet nie zbliżył się swoim czasem do 
młodego studenta z Polski w tak brawurowym stylu było olbrzymią 

sensacją. Mój uczeń zadziwił świat.
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Nevados S pod Jackiem Zagorem jako młody koń trenowany w Kwidzynie. 
Na igrzyskach olimpijskich w Tokio (2021) Nevados S startował 
w barwach belgijskich, zdobywając brązowy medal zespołowo.
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1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Najważniejsze sukcesy jeździeckie Jacka Zagora:

I miejsce w mistrzostwach Polski juniorów w skokach (Zagłoba)

Udział w mistrzostwach Europy juniorów w ujeżdżeniu - Berno (Bat)

I miejsce w mistrzostwach Polski juniorów w ujeżdżeniu (Bat)_____

Udział w mistrzostwach Europy juniorów 
w skokach - Dallgow (Zagłoba)

j miejsce w mistrzostwach Polski juniorów w skokach (Burgund)___

Udział w mistrzostwach Europy juniorów 
w skokach - Predazzo (Burgund)

I miejsce w mistrzostwach Polski młodych jeźdźców 

w skokach (Burgund)

Udział w mistrzostwach Europy młodych jeźdźców 
w skokach — Moorsele (Burgund) ________

III miejsce w mistrzostwach Polski młodych jeźdźców w skokach (Agip)

Udział w mistrzostwach Europy młodych jeźdźców 
w skokach - Miinchwillen (Elf) ____

I miejsce w mistrzostwach Polski w skokach (Elf)

I miejsce w mistrzostwach Polski w skokach (Elf)_

Udział w mistrzostwach Europy w skokach ^Arnhem (Elf)

2002

II miejsce w mistrzostwach Polski w skokach (Luron)

I miejsce w Grand Prix Heilbronn (Elf) _______

Udział w finale Pucharu Świata, I miejsce w konkursie szybkości (Elf)

i miejsce w mistrzostwach Polski w skokach (Luron)_

Udział w cyklu Riders Tour w Hamburgu, 
Wiesbaden oraz Hanowerze (Luron)

III miejsce w mistrzostwach Polski w skokach (Kilian)

2001
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Zwycięstwo Jacka w Lipsku było niewątpliwie jednym z najbar
dziej spektakularnych wydarzeń w historii polskiego jeździectwa.

Tymczasem w moim życiu pojawiły się inne priorytety. Gdy pol
skie jeździectwo wkraczało w dwudziesty pierwszy wiek, ja stałem się 
właścicielem kilkunastu hektarów ziemi położonej w pięknej okolicy, 
w otoczeniu lasów, trochę na odludziu. Moją pasją stała się budowa 
domu. Wybrałem styl staropolskiego dworku, czerpiąc inspirację mię
dzy innymi z ekranizacji „Pana Tadeusza”. Wiele prac wykonałem 
własnoręcznie. Trwało to latami i pochłonęło mnóstwo mojego zaan
gażowania w pomysły, projekty oraz ich realizację.

Ważny rozdział w moim życiu rozpoczął się w 2011 roku, kiedy 
zostałem tatusiem. Ale o tym może w innej książce...
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