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ps. „Eryś”, instruktor jeździectwa z Kwidzyna, olimpijczyk i srebrny medalista olimpijski
z Moskwy (1980).
Urodzony 23 października 1950 w Kwidzynie, syn Jana i Heleny Wójcik, wykształcenie podstawowe,
instruktor jeździectwa o którym mówiono, że „zamiast do szkoły, chodził do Państwowego Stada
Ogierów w swym mieście”, by stać się wreszcie jego pracownikiem (masztalerz). Kochał konie, które
stały się pasją jego życia. Sport jeździecki zaczął uprawiać dopiero podczas służby wojskowej – w Starej
Miłosnej gdzie szybko stał się „prawą ręką” trenerów Sołtysika i Roycewicza.
Zawodnik (179 cm, 74 kg) stołecznej Legii i Nadwiślanina Kwidzyn (1970-1986), dzięki ciężkiej
i systematycznej pracy przez 15 lat utrzymywał się w pierwszej „piątce” najlepszych jeźdźców –
skoczków w kraju. Był w tej specjalności 3-krotnym I wicemistrzem Polski (1976, 1978, 1980)
i dwukrotnie II wicemistrzem kraju (1983, 1986).
W latach 1975-1981 aż 29 razy startował w Pucharze Narodów odnosząc 2 zwycięstwa. Największy
sukces odniósł podczas IO w Moskwie (1980), ale ceni sobie równie wysoko 6 m. w Grand Prix
Akwizgranu (1981), gdzie znalazł się w gronie wszystkich aktualnie najlepszych jeźdźców świata
(największy po IO i MŚ prestiż tych zawodów i tej nagrody).
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Był niezmordowanym poszukiwaczem końskich talentów. Dosiadał wielu koni (Cyriak, Markus, Hart,
Zygzak), ale najukochańszym był Norton. Kiedy już nikt go nie chciał (wałach nieprzydatny do sportu
na torze wyścigowym może pójść tylko na rzeź), Hartman znalazł jego miejsce w skokach. – Był
koniem mojego życia – mówił o swoim wychowanku. Nigdy nie odmówił skoku. Przeżywał upadki.
Wstawał jednak natychmiast i potrząsał głową. Skakał z ledwie wyczuwalnym przez jeźdźca lękiem. Ale
i to minęło. Kwidzynianin wyrabiając w Nortonie coraz lepszą płynność skoku osiągnął z nim (na nim)
wszystkie najcenniejsze zwycięstwa i sukcesy (po zakończeniu kariery w Polsce w 1983 Norton został
sprzedany do RFN za 10.500 USD, gdzie przy mniejszych obciążeniach odnosił dalsze sukcesy z 14letnią juniorką z którą zdobył nawet tytuł mistrzyni Europy. Dożył 22 lat). Mistrz Sportu.
Zmarł 24 listopada 2021 roku.
*1980 Moskwa: jeździectwo, konkurs skoków ind. – 6. msc na 14 start. z wynikiem 16.00 p.k. (zw.
J. Kowalczyk Polska – 8.00 p.k.); konkurs skoków druż. – 2. msc na 6 start. druż. z wynikiem 56.00 p.k.
zdobywając srebrny medal (zw. ZSRR – 20.25 p.k.). Partnerami Hartmana, który dosiadał Nortona
w drużynie byli: J. Bobik, J. Kowalczyk i M. Kozicki.
Bibl.: Głuszek, Leksykon 1999, s. 207; Pawlak, Olimpijczycy, s. 93; Habinowska, Ludzie i konie, s. 330,
404-405; Jeźdźcy olimpijscy, s. 77-81; Baza danych Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa; Duński, Od
Paryża, s. 250-251; Wywiad z zawodnikiem.
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