
Śniadanie w kucki
Piotr Dzięciołowski

Kowalczyków są zapewne tysiące. Janów Kowalczyków pewnie setki. Z tego grona przynajmniej dwóch
miało coś wspólnego z przeszkodami, choć... kompletnie różnymi. Jeden to astronom, żył na przełomie
XIX i XX wieku. Zajmował się sposobami obliczania przeszkód biegu ciał niebieskich. Drugi urodził się
w 1941 r., trzydzieści lat po śmierci tamtego i nie dość, że nijak miał się do „niebieskości”, to nawet nie
musiał niczego obliczać. Wystarczyło, że spojrzał na przeszkodę, a już wiedział, jak ją pokonać.

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

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

„Dawaj mi tego konia, pokażę ci, jak to się robi.”
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Machalica bez słowa zsiadł, mistrz zajął jego miejsce i ruszył z impetem przed siebie. Już wydawało się,
że w przepięknym stylu przefrunie ponad drągami... i rzeczywiście przefrunął, tyle, że sam. Koń znów
się zatrzymał. Na szczęście jeździec wyszedł z opresji bez szwanku.

Kowalczyk nie zawsze jednak lądował tak miękko. Jego szaleństwa w siodle kończyły się kilkakrotnie
poważnymi kontuzjami. Miał połamane ręce, nogi, żebra, obojczyki...

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

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

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

Ludowe  Wojsko  Polskie  miało  sprawdzone  metody...  Ciekawe  jednak,  jakby  zakończył  się  start
Kowalczyka. Czy miał szansę na wygraną? Na miejsce w czołówce na pewno. Z jego podejściem... 

W Sopocie zdarzało mu się wyprzedzać rywali o 500 metrów. Pewnie, że gonitwa to bez porównania
łatwiejsza,  ale  umiejętność  odskoku  na  pół  kilometra  to,  jakby  nie  patrzeć,  wyczyn.  Pardubicka
z przeszkodami  mrożącymi  krew  w żyłach  to  oczywiście  zupełnie  inna  bajka.  Kowalczyk,  słysząc
jednak opinie, jaka straszna, tylko się uśmiecha i wzrusza ramionami.

Byłem  w  stanie  przeskoczyć  wszystko,  co  człowiek  jeźdźcowi  wymyślił.  Tajemnica  sukcesu  tkwi
zawsze w umiejętności dogadywania się z koniem.

Przede  wszystkim  nie  siłą  a  marchewką,  nie  hakamore  a  łagodnym  wędzidłem,  nie  krzykiem
a spokojnym głosem.

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

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

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

A gdzie  ja  bym znalazł  czas  na  swojego!  Dzień  w  dzień  dosiadałem przynajmniej  pięciu,  sześciu
wierzchowców. A pan chciałby mi jeszcze wlepić siódmego? - uśmiecha się Kowalczyk. - Miałem za to

2/4



inne zwierzaki. Psa i rysia imieniem Ryś.  Serio,  najprawdziwszego, prosto z Bieszczad. Jego matkę
ustrzelili kłusownicy, sam by nie przeżył. Znalazł go w lesie kolega i sprezentował mi.
 
Półtora roku mieszkaliśmy pod jednym dachem. Obłęd! Skakał po ścianach, niszczył wszystko, co miał
na  drodze,  ale  jakoś  to  znosiłem.  Najgorsze,  że  zaczął  do  mnie  startować  z  łapami,  zrobiło  się
niebezpiecznie, musiałem oddać go do ZOO. Chojrak to ja jestem w siodle, a nie oko w oko z rysiem
Rysiem.  Z  dzikim  zwierzęciem nie  mam  śmiałości  się  zdawać.  Z  koniem  każdym,  wszędzie,  bez
względu na porę. Dzień, noc, lato, zima - bez różnicy. I zawsze sobie poradzę!

To prawda, „takich predyspozycji do pracy z końmi, jakie ma Janek, nie ma nikt” - mawiał mjr Wiktor
Olędzki. Dodawał też: „to bardzo trudny charakter, potrzebuje mocnej ręki trenera. Mnie słuchał jak
świętego, ale stale mu- siałem go kontrolować. Kiedy tylko zostaje sam, ponosi go energia, brawura
i ambicja”.

Takiego stróża Kowalczyk powinien mieć od najmłodszych lat,  może wówczas nie narażałby swojej
mamy na tyle przykrości... Musiała pracą przy żniwach lub wykopkach u obcych gospodarzy spłacać
winy synka, który wciąż pożyczał sobie z pastwisk zimnokrwiste koniki, wkładał im do pyska jakiś
sznurek i galopował po wsi w tę i z powrotem. Chłopi mieli stanowczo dość takiego rozrabiaki, ale
pociąg Jasia do koni był na tyle silny, że nic sobie z tego nie robił.

W końcu, jak długo można ujeżdżać rodzicielską krowę? Piekielnie niewygodna – żartuje.

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

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

I  tak Kowalczyk wjechał na jeździecką ścieżkę.  Ledwie skończył  czternaście  lat,  a już wystartował
w swoich pierwszych zawodach. Na Daprzyku w Żywcu. Które zajął miejsce? - jak w ogóle można
zadawać tak nietaktowne pytanie? Oczywiście, że pierwsze!

Od tamtej pory minęło przeszło pół wieku. Od dziewięciu lat Mistrz jest na emeryturze, ale do dziś służy
radą tym mniej i bardziej wprawnym jeźdźcom. Robi to społecznie, bo...

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

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

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

Medale w Mistrzostwach Polski w Skokach 
Przez Przeszkody

rok miejsce nazwa konia

1965 I Roncewal

1966 I Drobnica

1967 I Drobnica

1969 I Blekot

1970 I Blekot

1972 II Blekot

1973 I Blekot

1974 I Blekot

1975 I Darlet

1977 I Darlet

1978 I Darlet

1979 I Artemor

1980 I Artemor

1981 II Artemor

1982 I Artemor

1984 I Festyn

1986 I Harlem

Medale w Mistrzostwach Polski w WKKW

rok miejsce nazwa konia

1958 I Dotti

1966 I Orbis

Igrzyska Olimpijskie

Igrzyska
Olimpijskie

rok dyscyplina miejsce nazwa
konia

Meksyk 1968 skoki przez
przeszkody

Ind. Nie
wystartował;

10 puchar
narodów

Drobnica

Monachium 1972 skoki przez
przeszkody

ind. nie
ukończył; 

Jastarnia

Moskwa 1980 skoki przez
przeszkody

1 – ind,
2 – druż.

Artemor

Pochodzenie koni

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

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

Blekot xx 1960 gn. Dar es Salam Blume/Jawor II SK Kozienice

Darlet xo m 1966 gn. Arlet xo Dayalla xo/Valentino xx SK Pruchna

Dotti xx 1950 gn. Salut Ottilia/Teleferique SK Moszna

Drobnica xwlkp. 1958 c. kaszt. Dreibund x wschpr. Druchinia x wlkp./Tamerlan x trk. SK Rzeczna

Festyn wlkp. 1976 siwa Arlet xo Fermata wlkp./ Eliop p.t/w SK Pępowo

Harlem xo 1976 gn. Sekwestr xxoo Hala xo/Cekwart xo SK Walewice

Orbis xx 1959 kaszt. Aquino Oriana/Sickingen SK Iwno

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