
Pierwszy redaktor naczelny 'Konia Polskiego' nie żyje
Lesław Kukawski

12 VI 1989 r. zmarł mgr inż. Antoni Julian Święcki. Urodził się 15 VI 1913 r. w Kiełkach w Ziemi
Mazowieckiej  jako  syn  Kajetana  i  Stefanii  z  Sowińskich.  W 1932  r.  ukończył  gimnazjum  księży
Marianów  na  Bielanach  w  Warszawie  rozpoczął  studia  na  Wydziale  Rolnym  Szkoły  Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolutorium uzyskał w 1938 r. Jako student był działaczem
narodowo-katolickich organizacji  akademickich i  członkiem korporacji  „Patria”.  W 1936 r.  przerwał
studia,  aby  odbyć  służbę  wojskową  w  Szkole  Podchorążych  Rezerwy  Artylerii  we  Włodzimierzu
Wołyńskim.  W  szkole  tej  od  początku  nauki  była  specjalizacja,  przygotowywano  przyszłych
podchorążych rezerwy do poszczególnych rodzajów artylerii. Brano przy tym pod uwagę predyspozycje
psychiczne i fizyczne kandydatów. Antoni Święcki dostał przydział do 1 baterii, szkolącej artylerzystów
konnych — tego rodzaju broni, który łączył fantazję i brawurę kawaleryjską z artyleryjską pedanterią.
Wychowanie na wsi, gdzie na co dzień stykał się z końmi, a potem służba w baterii konnej nie mogły
pozostać  bez  wpływu  na  ukształtowanie  zainteresowań  młodego  człowieka.  Włodzimierską
podchorążówkę Antoni  Święcki  ukończył  w 1937 r.  w stopniu  plutonowego podchorążego rezerwy
z przydziałem do 7. Wielkopolskiego Dywizjonu Artylerii Konnej w Poznaniu. Po zakończeniu studiów
rolniczych,  na razie  bez dyplomu,  rozpoczął  pracę zawodową zarządzając majątkiem rolnym swego
brata, Rzewień koło Pińska, o obszarze ok. 800 ha.

Zmobilizowany w sierpniu  1939 roku,  został  skierowany wraz  z  nadwyżkami  7.  DAK do  ośrodka
zapasowego artylerii konnej w Mińsku Mazowieckim, skąd ochotniczo zgłosił się do obrony Warszawy.
Po  kapitulacji  Stolicy,  pozostał  w  niej  przez  całą  okupację  niemiecką.  Odnowił  swoje  kontakty
organizacyjne z czasów studenckich i rozpoczął podwójną działalność konspiracyjno-polityczną w ONR
(Obóz Narodowo Radykalny) i wojskową w NO W (Narodowa Organizacja Wojskowa), której część
przekształciła się w NSZ (Narodowe Siły Zbrojne) i w tych oddziałach pozostał do 1944 r. 
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Jego  pseudonim  był  „Długosz”.  Tylko  dzięki  zbiegowi  okoliczności  uniknął  aresztowania  przez
Niemców.

W 1945 r. uzyskał w SGGW tytuł magistra inżyniera rolnictwa ze specjalizacją w produkcji zwierzęcej,
z  datą  25  marca  tegoż  roku,  na  podstawie  pracy  dyplomowej  „Próba  oceny  wartości  handlowej
buhajów”  w  Katedrze  Hodowli  Szczegółowej  i  Żywienia  Zwierząt  Domowych  u  profesora  Jana
Rostafińskiego.

Jego okupacyjna przeszłość groziła mu po wyzwoleniu najgorszymi konsekwencjami, co było przyczyną
ukrywania się przez parę lat pod przybranym nazwiskiem Lewandowski i parokrotnymi zmianami pracy.
W marcu 1945 r. krótko pracował w Pomorskiej Izbie Rolniczej w Starogardzie, skąd przeniósł się na
Śląsk  do  Państwowych Nieruchomości  Ziemskich  i  dwa lata  administrował  majątkiem Łabędy pod
Gliwicami.

Ściślejsza praca z końmi rozpoczęła się w końcu 1947 r. w dziale obrotu zwierzętami „Społem”, kiedy to
rozprowadzał konie importowane ze Skandynawii na terenach północnych Ziem Odzyskanych. W lutym
1950 r.  rozpoczął  pracę  w Centrali  Obrotu  Zwierzętami  w dziale  obrotu  końmi.  W 1954 r.  krótko
pracował w Centralnym Inspektoracie Ministerstwa Handlu Zagranicznego, też zajmując się końmi.

Od stycznia 1954 r. rozpoczął pracę w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym, redagując
m.in. wszystkie książki o tematyce końskiej, a wśród nich większość prac prof. dr. Witolda Pruskiego.

W 1956 r. ukazała się w Wydawnictwie Komunikacyjnym nowość w polskiej literaturze hipologicznej
— książka Andrzeja Prądzyńskiego i Antoniego Święckiego, z jednym rozdziałem lek. wet. Aleksandra
Antychowicza  „Transport  konny”,  wyczerpująco  omawiająca,  tak  jeszcze  wówczas  aktualną,
problematykę transportu towarowego.

W 1958  r.  reaktywowany  rok  wcześniej,  Polski  Związek  Hodowców  Koni,  w  osobie  wiceprezesa
Stanisława  Gościńskiego,  zlecił  redaktorowi  Święckiemu  redagowanie  działu  hodowli  koni
w „Przeglądzie Hodowlanym”. Od likwidacji w 1948 r. krakowskiego „Hodowcy Koni” redagowanego
przez  dr  Edwarda  Skorkowskiego,  problematyka  końska  nie  miała  swego  czasopisma.  Dzięki
inicjatywie  gen.  bryg,  w  stanie  spoczynku  Ksawerego  Floryanowicza,  ostatniego  dowódcy
1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii, w 1965 r. ukazała się jednodniówka „Koń Polski”, której jednym
z redaktorów był Antoni Święcki. Ten tzw. później numer zerowy „Konia Polskiego” został przychylnie
przyjęty i w rezultacie w styczniu 1966 r. dyrekcja PWRiL zaproponowała mgr. Święckiemu objęcie
funkcji redaktora naczelnego nowego czasopisma „Koń Polski”.

Od tego momentu nieprzerwanie przez 16 lat Antoni Święcki redagował to nowe polskie czasopismo
hipologiczne,  starając  się  zawsze  przestrzegać  programu,  jaki  przedstawił  w  artykule  wstępnym
w numerze 1.

Dziś, gdy mamy już w ręku 103 numery „Konia Polskiego”, kiedy dobiega 24 rok jego edycji, możemy
docenić to, co zdziałał dla „sprawy końskiej” w Polsce śp. Antoni Święcki. A tak niewiele brakowało by
mógł  pobić  „rekord”  Stanisława  Wotowskiego  w  25-letnim  redagowaniu  „Jeźdźca  i  Myśliwego”
w latach 1891—1915.

Mgr Święcki był naczelnym redaktorem w latach 1966—1981, dając nam 64 numery „Konia”. Jeszcze
do  nr  72  (4  z  1983  r.)  pozostawał  w  Komitecie  Redakcyjnym,  do  momentu  mianowania  nowego
redaktora naczelnego. W tym czasie ukazało się 110 artykułów Antoniego Święckiego, w tym 21 jako
redakcyjnych, bez podpisu; zamieszczono również 239 fotografii  jego autorstwa. Ostatnie spod jego
pióra  na  łamach  „Konia  Polskiego”  było  wspomnienie  o  płk.  Pawle  Dąbskim-Nerlichu,  oficerze
macierzystego,  7.  Wielkopolskiego Dywizjonu Artylerii  Konnej.  Uważny czytelnik znajdzie  tam nie
tylko dowód pamięci o byłym dowódcy i starszym koledze, ale także wyraz przywiązania doznanego do
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swego oddziału i nutę żalu, że zerwano nić tradycji armii, która na to nie zasłużyła. Niestety redaktor
Święcki więcej niczego w „swoim” czasopiśmie nie opublikował. Statystyczne przedstawienie liczby
artykułów nie odzwierciedla ich wartości ani nie daje pojęcia o problemach i trudnościach, z jakimi na
co dzień stykał się redaktor naczelny pisma w tamtych latach. Red. Święcki wspominał niejednokrotnie,
że najwięcej satysfakcji sprawił mu numer „Konia” z artykułem gen. dr. Romana Abrahama o kawalerii
w kampanii wrześniowej. Było to w 1969 r. To nie były czasy, kiedy w ogólnodostępnych czasopismach
można było pisać rzetelną prawdę o przedwojennym Wojsku Polskim. To, że taki temat się wówczas
ukazał,  jest  bezsprzeczną zasługą śp.  red.  Święckiego, a jest  to dowód Jego szczerego patriotyzmu,
umiłowania prawdy, uporu i dużej odwagi. Te cechy wpajano mu w rodzinnym domu i w szkole, potem
w wojsku, a także nabył je przez samokształcenie i samowychowanie w organizacjach młodzieżowych.
Pozostały one na całe życie. Był on człowiekiem dużej wiedzy i kultury osobistej. Niezwykle taktowny.
Do końca pozostał wierny swoim ideałom. Gorliwy katolik i prawy Polak. Organizator „Solidarności”
w PWRiL. Kiedy na kilkanaście dni przed śmiercią rozmawiałem z nim, był w pełni świadom tego, co
go czeka i wyrok ten przyjmował ze spokojem.

W 1984  r.,  po  śmierci  prof.  Pruskiego,  z  którym łączyła  go  nie  tylko  wieloletnia  współpraca,  ale
i wzajemna sympatia, uważał za swój obowiązek opublikowanie wspomnienia o zmarłym. Ukazało się
ono na łamach „Przeglądu Hodowlanego” (nr 5/1984). Nieco zmienione i rozszerzone zostało odczytane
przez autora na Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Poznaniu we wrześniu
1984 r. i następnie ogłoszone drukiem w „Przeglądzie Naukowej Literatury Zootechnicznej” w 1985 r.
(zeszyt 120).

Po przejściu na emeryturę mgr Święcki przystąpił do realizacji swych zamierzeń opracowania i wydania
książki  pod  szeroko  pojętym  tytułem „Konie  w  Polsce”,  mającej  być  szczegółowym  dokumentem
o hodowli koni w okresie międzywojennym. W 1987 r., kiedy to ujawniła się jego ciężka i nieuleczalna
choroba, a jednocześnie choroba żony, miał już gotowych ok. 600 stron maszynopisu na temat hodowli
półkrwi.  Brakowało  jeszcze  ok.  200  stron.  Niestety  tego  nie  dokończył.  Śmierć  żony  w  1988  r.
i pogarszający się stan zdrowia nie pozwoliły na absorbującą pracę. Jeżeli testament zmarłego zostanie
zrealizowany, to część tego bogatego materiału ukaże się w formie książkowej. Za swoją pracę został
wyróżniony Złotą Odznaką NOT, odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa (1972 r.), Złotym Krzyżem
Zasługi (1977 r.), Złotą Odznaką PZHK (1965 r.), Honorową Złotą Polską Odznaką Jeździecką (z okazji
50-lecia PZJ w 1987 r.), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1980). Zmarły był też członkiem Zarządu
Głównego Towarzystwa Miłośników Konia w Polsce, jego aktualnej, pierwszej kadencji.

Pogrzeb  mgr  inż.  Antoniego  Święckiego  odbył  się  w  dniu  16  czerwca  1989  r.  na  Cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie, gdzie po mszy świętej w kościele św. Karola Boromeusza trumnę złożono
w grobie rodzinnym. Wśród żegnających zmarłego — rodziny i przyjaciół były też delegacje ze stadnin
państwowych z wieńcami. W imieniu „koniarzy” przemawiał prof, dr Jerzy Chachuła, przewodniczący
Rady Programowej „Konia Polskiego”. W imieniu przyjaciół pożegnał „Patrytę” korporanta „Patrii” —
p. Kazimierz Kutowski.

Pamięć  o  zmarłym,  wbrew zapewnieniom autorów wspomnień,  wcale  nie  jest  tak  długotrwała.  Jej
trwałość zależy od rodzaju spuścizny po zmarłym. Dziełem życia redaktora Święckiego jest tych 16
roczników „Konia Polskiego”. I jak długo będą one brane do ręki przez czytelników i przechowywane
w zaciszach bibliotek, tak długo osoba ich twórcy i pierwszego redaktora będzie znana.
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