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Sport Wyścigowy

125  lat  wyścigów  konnych  to  szmat  czasu,  w  którym wiele  się
dokonało  i  dlatego  nad  niejedną  sprawą  warto  podumać.
Zastanawiam  się  na  przykład  często,  czemu  wyścigi  nie  są
włączone w orbitę sportu i czy może przez to właśnie nie toczą się
tym torem, którym powinny. 

Cofnijmy się w zaranie dziejów współżycia  człowieka z koniem.
Przez całe wieki do ostatniego dwudziestolecia historia człowieka
była ściśle związana z historią konia. Mity greckie, słowiańskie czy
germańskie często przypisują koniowi boskie pochodzenie. Postęp
cywilizacji  ludów  mierzył  się  wartością  konia  w  boju,  pracy
i zabawie.  Powiedzenie  chińskie  "grzbiet  konia  tworzy  państwo”
potwierdza  się  w  dziejach  narodów  wszystkich  kontynentów.
Przykładem może służyć  choćby podbój  Meksyku przez  Corteza
w 1521  r.,  gdzie  niemałą  rolę  odegrały  andaluzyjskie  dzianety
Hiszpanów. Nam dobrze znane są bitewne laury polskiej kawalerii.

Koń był także partnerem człowieka w sporcie.  Zabawy konne są
najstarszym  i  najwyżej  cenionym  sportem  narodów
indoeuropejskich.  Olimpiady  greckie,  gdzie  zwycięstwo  na
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rydwanie  lub  koniu  było  tak  wysoko  cenione,  wystawiają  autentyczny  pomnik  szybkonogiemu
przyjacielowi człowieka. Jak dużą wagę przypisywano wówczas tym osiągnięciom, może nam służyć
wyjątek z życiorysu Aleksandra Macedońskiego. Plutarch po- daje, że „Ojciec jego, Filip, otrzymał tego
dnia trzy radosne wieści: że Parmenion zwyciężył Ilirów, że koń jego zwyciężył w Olimpii, że urodził
mu  się  syn...”  Zwycięstwo  konia  w  wyścigu  wymienione  jest  więc  przed  wieścią  o  narodzinach
Aleksandra. Pindar w pierwszych 14 pieśniach olimpijskich z roku 476 przed naszą erą, sześć poświęca
zwycięzcom w wyścigach konnych, między innymi królowi Heronowi z Syrakuz na koniu Pherenikos.  

Dyscypliny jeździeckie włączone w 1912 roku do nowoczesnych Olimpiad są niewątpliwie dalszym
ogniwem tradycji  starogreckich, mają jednak trochę odmienny charakter.  Wymagają talentu i-dużych
umiejętności jeździeckich, wielkiego samozaparcia w żmudnym doprowadzaniu konia do formy, która
pozwoli później jeźdźcowi w samotnej walce we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, na
torze przeszkód w Pucharze Narodów, wreszcie na czworoboku w konkursie ujeżdżania osiągnąć, wraz
ze swym współpartnerem-koniem, pełną indywidualności istotą, rezultaty lepsze niż przeciwnicy. Brak
jednak w tych konkurencjach niezmiernie cenionego w sporcie momentu bezpośredniej, utrudniającej
zwycięstwo walki, wymagającej szybkich decyzji, w zmieniających się jak w kalejdoskopie sytuacjach.
Brak momentu napięcia, szczególnie na finiszu, kiedy przeciwnik w ostatniej sekundzie może wydrzeć
pewne  zdawałoby  się  już  zwycięstwo.  Dyscypliny  te  pozbawiają  również  widzów,  którymi
w przeważającej  mierze  są  zapaleni  wielbiciele  sportu  jeździeckiego,  obserwowania  i  przeżywania
bezpośredniej  rywalizacji  przeciwników  w  czasie  pojedynku,  a  następnie  najbardziej  atrakcyjnego
i pełnego dramatycznego napięcia momentu walki na finiszu. 

Sztafetę  helleńskich olimpijskich  wyścigów przejęła  Anglia.  Cezar,  lądując  na wyspach brytyjskich,
zetknął się z ludem używającym wozów bojowych, zaprzężonych w dzielne i szybkie rodzime konie.
Brytowie organizowali  wyścigi tych pojazdów. Pierwsze doniesienia o wyścigach konnych w Anglii
pochodzą  z  roku około  210,  za  panowania  cesarza  rzymskiego  Severa  Aleksandra;  odbyły się  one
wówczas  w  Wetherby  w  Yorkshire.  Udział  w  nich  brały  konie  orientalne,  co  dowodzi  o  bardzo
wczesnym  wpływie  krwi  arabskiej  na  hodowlę  angielską.  W roku  957  w  Londynie  arabski  ogier
Arundel,  pochodzący  ze  stad  króla  Armony,  zwyciężył  klacz  Truneefice,  zakupioną  ze  stad  króla
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Damaszku Brandmonda, na dystansie około siedmiu mil o nagrodę 1 000 funtów. Są to dwie pierwsze
nazwy  koni  w  historii  angielskiej.  Nie  wiadomo,  kto  ich  dosiadał.  Karol  II  wprowadził  nagrody
pieniężne.  Był  to  pierwszy sygnał  skomercjalizowania  wyścigów.  Koni  zaczęli  dosiadać  zawodowi
jeźdźcy, którzy poza sukcesami sportowymi zabiegali o czysto materialne korzyści. Podobnie dzieje się
z hodowcami i właścicielami koni. 

Wzrost  ilości  dni  wyścigowych  i  podniesienie  nagród  do  „astronomicznych”  wysokości  w  naszym
stuleciu  przeobraziły  sport  wyścigowy  w  imprezę  wybitnie  finansową.  Dla  przykładu  —  wartość
nagrody King George VI and Queen Elisabeth w Ascot, wynosi ponad 30 tys. funtów. Prix de L’Arc de
Triomphe ponad 1 milion franków. W USA kilkanaście wyścigów dotowanych jest sumą ok. 150 tys.
dolarów. Champion stulecia Kelso wygrał prawie dwa miliony dolarów. Niebywałe są również ceny
wybitnych zwycięzców. Pięcioletnia dzierżawa słynnego ogiera Ribot, włoskiej hodowli Tesio, opiewa
na sumę miliona dolarów.

Gonitwa płotowa na Polu Mokotowskim w latach trzydziestych Zenon Lipowicz na Manilli w Wielkiej Pardubickiej

Niemały  wpływ  na  spaczenie  sportowego  charakteru  wyścigów  miało  wprowadzenie  totalizatora.
Olbrzymie obroty totalizatora stworzyły bazę finansową, na której wprawdzie szeroko rozwinęła się
hodowla  konia  pełnej  krwi  i  jego  próby  dzielności,  przysłoniły  jednak  właściwą  rolę  tej  hodowli
i wyścigów. Wytworzyło się błędne pojęcie, że wyścigi organizuje się dla totalizatora a nie, jak jest
w rzeczywistości,  że  totalizator  jest  jedynie  źródłem  finansowym,  środkiem,  który  umożliwia
prowadzenie  hodowli  i  przeprowadzanie  prób dzielności  koni,  niezbędnych  do podniesienia  jakości
hodowli. Uważam za zbędne udowadnianie wartości prób wyścigowych. Nieodpartym argumentem jest
powstanie dzięki tym próbom najdoskonalszej rasy zwierząt. 

Równocześnie z  wyścigami  płaskimi  rozwijały się  wyścigi  przeszkodowe.  Zachowały one  po dzień
dzisiejszy charakter sportowy i widowiskowy. Wymagają od jeźdźca tych samych walorów, co wyścigi
płaskie oraz naprawdę lwiej odwagi. W życiu wyścigowym odgrywają one nieocenioną, niezmiernie
ważną  rolę.  Dzięki  temu,  że  nie  ograniczają  one  wagi  jeźdźca,  dostępne  są  dla  szerszych  kręgów
amatorów  tego  sportu.  Przeglądając  szeregi  specjalistów wyścigowych  na  świecie,  dostrzegamy,  że
większość  z  nich  rekrutuje  się  z  byłych  jeźdźców  przeszkodowych.  Dotyczy  to  przede  wszystkim
specjalistów z przygotowaniem teoretycznym, których wielki brak odczuwamy w Polsce. 

Praca  na  Wyścigach  wymaga  zamiłowania  do  konia,  poświęcenia,  cierpliwości  i  systematyczności.
Wymaga również wielkich ambicji  i  wysokiego morale.  Sportowiec,  który nie waha się  pod groźbą
utraty zdrowia,  a  nawet  życia,  walczyć  o  zwycięstwo w wyścigu  przeszkodowym,  jest  najlepszym
materiałem  na  przyszłego  trenera  czy  pracownika  selekcji.  Przechodzi  wszystkie  stopnie
wtajemniczenia,  a  podbudowany  wiedzą  i  wysokim  sportowym  morale,  staje  się  z  czasem
wartościowszym pracownikiem toru, nauczycielem młodego pokolenia. Klasycznym tego przykładem
jest  najlepszy trener  Francji  François  Mathet,  champion jeźdźców amatorów w latach  1935—1937.
W swej karierze jeździeckiej wygrał 208 wyścigów. Od roku 1957 jest bez przerwy pierwszy na liście
trenerów. 
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O włos (ściśle o łeb) od fantastycznego sukcesu w Wielkiej Pardubickiej w 1957 r. był jeździec-amator Marian Babirecki na Baraczu. Przegrał ten słynny
steeplechase w zaciętej walce z czechosłowackim koniem Letec

Rejwach zwycięża w 1939 r. pod dżokejem M. Kobiłowiczem gonitwę
pierwszej kategorii. Za nim Effor

A. Falewicz na Dżaffarze w Wielkiej Pardubickiej. Aleksander Falewicz jest
kierownikiem selekcji PTWK i znanym społecznym działaczem Polskiego

Związku Jeździeckiego

Wypadek na jednej z pardubickich przeszkód. Jeździec-amator Strzałkowski
rozstał się z koniem (Senioriną)

Doskonały przeszkodowiec Iladrian (San II i Hybla) pod jeźdźcem-amatorem
Leonem Chatizowem (obecnie trenerem stajni Golejewko) 
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W Polsce  trenerem w większości  wypadków  zostaje  pracownik,  który  w  wieku  kilkunastu  lat,  po
ukończeniu szkoły podstawowej, przychodzi na tor i zaczyna karierę od chłopca stajennego. Obdarzony
talentem jeździeckim, po kilku latach zostaje dżokejem, a następnie, u schyłku lat męskich, trenerem.
Niewątpliwie poznaje on konia, jego możliwości i zalety, instynktownie wyczuwa jego potrzeby, ale
pracuje  po  omacku,  gubiąc  się  często  w  labiryncie  wszelkiego  rodzaju  problemów  technicznych,
biologicznych  itp.  Wskutek  zepchnięcia  wyścigów  na  tory  łączące  je  ściśle  z  totalizatorem,  trener
narażony  jest  na  pokusy  różnych  „czarnych  charakterów”.  Nie  podbudowany  duchem  sportowym,
ulegając  słabościom  ludzkim,  staje  się  nieraz  ofiarą  niebezpiecznej  atmosfery,  otaczającej  piękny
w założeniach i pożyteczny sport wyścigowy. Czy nie ma wyjścia z tego labiryntu? Jestem pewien, że
wyjście takie istnieje. Może trochę późno zaczynamy o tym myśleć i mówić, ale podobno „lepiej późno
niż wcale”.

Jest prawdą bezsporną, że wyścigi konne w Polsce Ludowej spełniają te same zadania hodowlane co
kiedyś. Natomiast kardynalnie różnią się pod względem społecznym, ekonomicznym i organizacyjnym.
Do  roku  1944  podstawą  organizacyjną  wyścigów  były  stajnie  prywatnych  właścicieli,  oparte  na
wygrywaniu  nagród  pieniężnych.  Towarzystwa  wyścigowe  były  jedynie  organizatorami  mitingów
i gospodarzami torów.  Hodowca,  właściciel,  trener  i  dżokej  kierowali  się  przede wszystkim w swej
pracy i dążeniach chęcią zdobycia najwyższych sum pieniężnych. Dzisiaj konie są własnością państwa,
dla którego w zasadzie jest obojętne, który koń lub stajnia wygra największe sumy nagród. Zależy nam
jedynie na przekonaniu się, który koń jest najlepszy. Gospodarzem na torach i właścicielem stajni są
Państwowe  Tory  Wyścigów  Konnych,  dla  których  nagrody  pieniężne  są  tylko  jakby  „symbolem”
osiągnięć poszczególnych stajni. Gospodaruje całą ich pulą hodowla, myśląc o korzyściach selekcyjnych
i dochodzie skarbu państwa. 

Zadaniem hodowcy i jegp sportową ambicją jest wyhodowanie najlepszego konia. Zadaniem trenera —
doprowadzenie konia do szczytowej kondycji fizycznej, potrzebnej do biegania w wyścigu. Zadanie zaś
dżokeja,  to  wykorzystanie  właściwości  i  formy konia,  dla  zajęcia  najlepszego  miejsca  w  wyścigu.
Oczywiście, godziwe zarobki, materialne bodźce pracowników hodowli, trenerów i dżokejów odgrywają
tu ważną i pozytywną rolę. W naszych warunkach hodowca, trener i dżokej winni być sportowcami,
sięgającymi po najwyższe laury w swej dyscyplinie. Połączenie ambicji sportowych i zawodowych jest
tu prawidłowością, korzystną dla obu stron. 

Jednym z  ważnych  zadań  dyrekcji  PTWK powinno  być  rozbudzenie  ducha  sportowego  w kadrach
wyścigowych, podniesienie morale i  pogłębianie wiadomości fachowych, wychowywanie młodzieży,
angażowanej po zakończeniu szkoły podstawowej, stworzenie jej kulturalnych warunków życia. W roku
przyszłym wybudowany zostanie na Służewcu wzorowy internat, wyposażony we wszystkie urządzenia
niezbędne  dla  socjalistycznego  wychowania  młodzieży.  Młodzież  kształcić  się  będzie  w istniejącej
dwuletniej  przyzakładowej  szkole  jeździecko-hodowlanej,  a  następnie  na  studiach  zaocznych.
Nieodzowna  jest  również  rekrutacja  młodzieży  z  ukończonymi  studiami  wyższymi  na  stanowiska
kierownicze w stajniach wyścigowych i  dziale selekcji.  Musi to być młodzież,  która zna konia,  jest
z nim  zżyta  od  młodości  i  dla  której  sprawy hippologiczne  i  organizacyjne  wyścigów  są  chlebem
powszednim. 

Łatwiej to wszystko możemy osiągnąć przez aktywizację sportu przeszkodowego. Młody adept sztuki
wyścigowej winien zacząć od „abecadła”, cd udziału w wyścigach przeszkodowych, a jeśli mu pozwoli
waga, to i w gonitwach płaskich. Po wykazaniu się wybitnymi walorami, przechodzić będzie kolejno
stopnie  „wtajemniczenia  wyścigowego”  do  stanowiska  trenera  czy  pracownika  selekcji  włącznie.
Możemy być  pewni,  że  wyposażony  w  wiedzę  teoretyczną,  posiadający  szerokie  horyzonty  dzięki
wyższym studiom, podbudowany wszechstronną praktyką jeździecko-trenerską, owiany duchem sportu
i ambicją zawodową, będzie wartościowym, o wysokim morale członkiem rodziny wyścigowej. 

Zaniedbany u nas w ostatnim dwudziestoleciu wyścigowy sport przeszkodowy należy odbudować, by
stał  on  się  szkołą  dla  przyszłych  pracowników  hodowli  i  wyścigów.  Sport  przeszkodowy posiada
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przecież w Polsce tradycje, cieszył się dużym powodzeniem. Dość powiedzieć, że w roku 1930 gonitwy
z płotami i przeszkodami rozgrywane były na siedemnastu torach wyścigowych. W roku 1930 rozegrano
242  gonitwy  z  płotami,  184  gonitwy z  przeszkodami  oraz  28  gonitw  dla  włościan.  W roku  1926
w wyścigach brało udział 146 jeżdżców-amatorów, w tej liczbie 30, którzy przejechali co najmniej 10
gonitw. W 1927 — 175 jeźdźców-amatorów, w tej liczbie 44 jeźdźców, którzy brali udział co najmniej
w 10 gonitwach. W 1928 takich jeźdźców-amatorów było 42. W późniejszych latach nastąpiła pewna
supremacja  konkursów  hippicznych  nad  gonitwami  przeszkodowymi,  a  ciężki  kryzys  ekonomiczny
uniemożliwił wielu amatorom kupno koni wyścigowych, gdyż do wyścigów nie wolno było używać
koni  pułkowych,  tak  jak  to  przeprowadzano  z  końmi  konkursowymi.  Zapomniano  o  słynnym
powiedzeniu, że „konkursy hippiczne — to manewry, steeple-chase — to prawdziwa bitwa”. 

Jak wielkie możliwości tkwią w naszych jeźdźcach i koniach dowodzą poważne stosunkowo sukcesy,
osiągnięte  garstką  zawodników,  w  słabiutkim  u  nas  po  drugiej  wojnie  światowej  sporcie
przeszkodowym. Wbrew jak by generalnej zasadzie, że z ilości wyłania się jakość, kilka trenowanych
koni,  pod  minimalną  liczbą  jeźdźców,  potrafiło  w  silnej  konkurencji  międzynarodowęj  zdobyć
w Pardubicach pierwszych miejsc — 4, drugich — 8, trzecich — 6, czwartych — 3, piątych — 13.
Zwyciężyli: w roku 1955 — A. Fale- wicz na Vale w nagrodzie Kladrub, w roku 1956 W. Grzanka na
Burbitonie w Memoriale kpt. Popiera, w roku 1957 J. Napierała na Sotni w nagrodzie Dunaju i K. Bocer
na Kastorze w nagrodzie Wełtawy. Dużym sukcesem było zajęcie drugiego miejsca (w walce, o pół
długości) pirzez M. Babireckiego na Baraczu w Wielkiej Pardubickiej (1956) i ukończenie tego wyścigu
w roku 1957 przez A. Falewicza na Dżaffarze oraz Z. Lipowicza na Manilli.
 
Rozbudowywane  obecnie  gonitwy  przeszkodowe  w  Sopocie,  w  których  biorą  udział  Zakłady
Treningowe Kwidzynia i Białego Boru oraz sekcje sportowe stadnin, zapewniają postęp w tej dziedzinie.
Włączenie Służewoa i Wrocławia stworzy mocny fundament dla tej dyscypliny. 

Jestem głęboko przekonany, że rozwój sportu przeszkodowego w Polsce będzie lekarstwem na wiele
bolączek  wyścigowych.  Wraz  z  szeregiem  innych  reform  przyczyni  się  do  stworzenia  sportowej
atmosfery na naszych torach wyścigowych i zaludni je sportowcami, dla których celem startów będą
zwycięstwa.
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