
Początki wyścigów konnych w Polsce 
Witold Pruski

Ppłk Karol Rómmel wygrywa o łeb na Caraibie, w latach dwudziestych

Szlachetne odmiany koni angielskich zaczęto sprowadzać do Polski już z początkiem XVIII stulecia
(Sieniawscy). Pierwszy natomiast wyścig na koniach angielskich odbył się w Warszawie dnia 17 lutego
1777 r. na trasie pomiędzy Ujazdowem a Wolą, kiedy to pisarz koronny Kazimierz Rzewuski założył się
z  posłem  angielskim  w  Polsce,  Whitworthem,  czyj  koń  okaże  się  lepszy.  Zwyciężyła  klacz
K. Rzewuskiego, pokonując tę przestrzeń w 11 minut. („Gazeta Warszawska” 1777 r. Nr 5). Na razie nie
doszło  jednak  u  nas  do  zapoczątkowania  systematycznie  urządzanych  wyścigów.  Później  przyszły
rozbiory Polski i wojny napoleońskie, w czasie których kraj został ogołocony z koni. Gdy po Kongresie
Wiedeńskim  w  1815  r.  utworzone  zostało  Królestwo  Polskie,  rząd  jego  niezwłocznie  przystąpił
do odbudowy zniszczonej hodowli koni. W 1817 r. utworzono pierwszą w Polsce państwową stadninę
i stado ogierów w Janowie Podlaskim, skąd ogiery w sezonie rozpłodowym rozsyłane były na stacje
kopulacyjne, rozsiane po kraju dla pomnażania i ulepszania pogłowia koni.

Dyrektorem  Stad  i  Stacyj  Stadnych  w  Królestwie  Polskim  mianowany  został  Aleksander  Potocki
z Wilanowa z siedzibą w Warszawie, w pałacu Mostowskich. Na miejscu zaś w Janowie zatrudniono
fachowy personel.  Począwszy od 1823 r. dyrektor Stad i  Stacyj  Stadnych i  jego pomocnicy jeździli
wielokrotnie do Anglii  po zakupy cennego materiału zarodowego.  Zwiedzając różne stadniny i  tory
wyścigowe,  zapoznawali  się  z  postępowymi  metodami  hodowania  koni  i  ich  doskonalenia  przez
intensywne żywienie, racjonalny trening, wypróbowywanie dzielności na wyścigach, a następnie dobór
do  rozpłodu  najdzielniejszych  okazów.  Szczególnie  przejęli  się  angielskimi  metodami  prowadzenia
hodowli  inspektor  Józef  Dulewski  i  lekarz  weterynaryjny z  Janowa Filip  Eberhard.  Zaczęli  też  oni
agitować, by założyć w Warszawie wyścigi konne.
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Ogólna sytuacja polityczna i  gospodarcza w latach 1815—1831 nie sprzyjały jednak zaprowadzeniu
wyścigów  w  Królestwie.  Kraj  pozostawał  w  trudnych  warunkach  gospodarczych,  a  rząd  carski
prowadził  politykę  nierozbudowywania  rodzimej  hodowli  koni,  aby nie  stwarzać  lokalnych  rezerw
mobilizacyjnych na wypadek zbrojnego powstania.  Na terenie  Królestwa rząd nie  kupował koni do
remontowania ani dla szczupłej armii polskiej, ani też wojsk rosyjskich, stacjonowanych w Królestwie.
Potrzebne konie kupowano na Wołyniu, Podolu i Ukrainie, jak też w głębi Rosji i przypędzano je do
Królestwa.

Po zdławieniu powstania 1831 r. nastąpiły autokratyczne rządy namiestnika carskiego I. Paskiewicza.
Aczkolwiek  był  on  oficerem piechoty,  to  jednak  bardzo  lubił  konie  i  otoczył  stadninę  w  Janowie
szczególną  opieką,  wyłączył  ją  nawet  spod  dotychczasowej  władzy  Komisji  Rządowej  Spraw
Wewnętrznych i  podporządkował  bezpośrednio  sobie.  Pracownicy stadniny w Janowie,  a  zwłaszcza
J. Dulewski  i  F.  Eberhard,  zaczęli  skwapliwie  wykorzystywać  zamiłowanie  Paskiewicza  do  koni
i przedkładać mu potrzebę założenia wyścigów konnych w Warszawie. Sprzyjającą w tym względzie
okolicznością  stało  się  zezwolenie  władz  pruskich  w  1839  r.  na  założenie  towarzystwa  wyścigów
w Poznaniu i zapoczątkowanie tam dorocznych gonitw.

POLE MOKOTOWSKIE

23 marca 1841 r. Rada Administracyjna Królestwa Polskiego (ówczesny odpowiednik Radjr Ministrów)
uchwaliła  powołanie  „Towarzystwa  Wyścigów  Konnych  i  Wystawy  Zwierząt  Gospodarskich
w Królestwie Polskim”. Prezesem Towarzystwa mianowany został generał jazdy Zygmunt Kurnatowski.
Na  tor  wyścigowy  kazał  Paskiewicz  wydzielić  część  Wojennego  Pola  Mokotowskiego,
rozpościerającego  się  wówczas  na  wielkiej  przestrzeni,  mniej  więcej  między  obecnymi  ulicami
Puławską,  Rakowiecką,  Aleją  Żwirki  i  Wigury,  Filtrową,  Nowowiejską  i  Polną.  Początkowo  tor
urządzony został tuż za rogatką mokotowską, z,a dzisiejszym placem Unii Lubelskiej.

Pierwsze wyścigi odbyły się dnia 20 i 21 czerwca 1841 r. W programie przewidziano po 4 gonitwy
każdego dnia. Do zapasów stanęło ogółem 19 koni. Spośród nich 7 z państwowej stadniny

Brama wejścia głównego na Wyścigi Konne od pl. Politechniki. Zdjęcie z 1902 r.
Starzy bywalcy toru dostrzegą różnice w budowie tej bramy w porównaniu

z późniejszą, którą dobrze już pamiętają z lat międzywojennych. Znikły z początkowej
budowli wieżyczki, widoczne dobrze na tym historycznym zdjęciu

Tak wyglądał oficjalny program
wyścigów konnych na dzień 19

czerwca 1843 roku
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w  Janowie  Podlaskim,  3  stanowiły  własność  I.  Pąskiewicza,  3
należały do oficerów z eskorty „muzułmańskiej” namiestnika, 2 do
B.  Dąbrowskiego  z  Winnogóry  w  Poznańskiem,  syna  twórcy
legionów polskich we Włoszech, gen. Dąbrowskiego, i zaledwie 4
do miejscowych obywateli Królestwa Polskiego. W całej tej stawce
znalazły  się  tylko  2  konie  pełnej  krwi,  należące  do
B. Dąbrowskiego: Katchen i Vera. 

On  też  jedyny  utrzymywał  stajnię  na  pewnym  poziomie,  gdyż
wysyłał swe konie na wyścigi do Poznania, Wrocławia i Berlina
oraz  posiadał  zawodowego  dżokeja  i  trenera,  Anglika  Johna
Jacobsa. Jak z tego widać, kraj nie był jeszcze przygotowany do
wyścigów.

Bilet wstępu na uroczyste otwarcie toru
mokotowskiego p. Marii Kalergis,

słynnej postaci w życiu towarzyskim
stolicy w połowie XIX stulecia

Zgodnie ze zwyczajami panującymi na europejskich torach wyścigowych, niektórzy widzowie zakładali
się pomiędzy sobą, który koń zwycięży w gonitwie, lecz zakłady te nosiły' charakter całkiem prywatny.
Nie  było  jeszcze  w  Warszawie,  jak  zresztą  i  na  Zachodzie,  oficjalnego  totalizatora,  ani  wzorem
angielskim  —  bookmacherów.  Nie  istniały  też  jeszcze  żadne  przepisy  o  wzajemnych  zakładach.
Towarzystwo Wyścigów nie pobierało obliczeń od zakładów i była to rozrywka uprawiana tylko przez
nieliczne osoby ze sfer zamożnych.

Jednocześnie  z  wyścigami  urządzona  została  pierwsza  w  Królestwie  Polskim  wystawa  zwierząt
gospodarskich  na  sąsiadującym  terenie.  W oficjalnym  sprawozdaniu  nie  została  wymieniona  ilość
doprowadzonych zwierząt. Z pobocznych danych wynika wszakże, że było ich co najwyżej kilkanaście.
Po  zakończonych  wyścigach  prowizoryczne  drewniane  trybuny  rozebrano  i  złożono  na  skład  do
przyszłego roku.

Widok pierwszego w Warszawie toru wyścigów konnych, pędzla J. Głowackiego, zamieszczony został
na  okładce  nut  galopady,  skomponowanej  na  otwarcie  wyścigów  przez  Józefa  Damse.  Galopada
ta „przerobiona na piano-forte” wydana została pt. „Pierwsze wyścigi konne w Królestwie Polskim”
przez  „skład  muzyki  I.  Klukowskiego”.  Jak  dotąd,  oryginału  tego  obrazu  nie  udało  się  odnaleźć.
Najstarszym  znanym  obecnie  widokiem  dawnych  wyścigów  w  Warszawie  jest  obraz  Januarego
Suchodolskiego,  wyobrażający  tor  po  przeniesieniu  go  około  1845  r.  na  północno-zachodnią  część
Wojennego Pola Mokotowskiego w okolice obecnej Al. Niepodległości, mniej więcej tam, gdzie wznosi
się dziś gmach Głównego Urzędu Statystycznego; obraz ten wyobraża wyścigi w 1849 roku.

Wyścigi i wystawy zwierząt gospodarskich odbywały się w Warszawie co roku w czerwcu aż do 1860 r.
włącznie,  za  wyjątkiem  burzliwego  roku  1848  zwiastującego  „Wiosnę  Ludów”,  kiedy  to  wyścigi
i wystawę  odwołano.  Wystawy  skupiały  wciąż  małe  ilości  zwierząt  i  w  życiu  hodowlanym  kraju
większej  roli  nie  odgrywały.  Wyścigi  rozwijały się  także bardzo powoli  i  w okresie  1841—1860 r.
urządzano je zaledwie przez 2—3

dni w roku, w czasie których rozgrywano 9—19 gonitw, przy 11—32 startujących koniach, nie licząc
gonitw włościańskich. Suma nagród wynosiła 750 do 5.505 rubli; najwyższe nagrody w roku sięgały
3.000 rubli. Co najmniej połowę nagród doręczano w postaci pamiątkowych przedmiotów, jak srebrne
Duchary,  wazy,  tace  itp.  Przy  takich  nagrodach,  oczywiście,  nie  mogło  być  mowy o  opłacalności
utrzymywania stajen wyścigowych i stadnin. Stajnie prowadzili wyłącznie ludzie bogaci, należący do
wyższych sfer towarzyskich, którzy oddawali się sportowi i hodowli z zamiłowania lub ze snobizmu,
a nie dla interesu.

Gonitwy ówczesne można było podzielić na trzy kategorie: dla koni „krwi czystej” i takich bywało
początkowo po jednej w roku, a następnie do dziesięciu; gonitwy dla koni „rodu poprawnego”, które
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stanowiły rdzeń programu i wreszcie gonitwy „włościańskie”. Od 1843 r.. zaczęły pojawiać się gonitwy
„gentlemeńskie”,  czysto sportowe,  w których brali  udział  wyłącznie jeźdźcy-amatorzy,  a  od 1857 r.
zaczęto urządzać również i steeplechase.
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Obraz Januarego Suchodolskiego przedstawiający wyścigi konne w Warszawie z 1849 r.

Juliusz Kossak — wyjazd na wyścigi, rok 1870

Pod koniec lat pięćdziesiątych nastąpiło nieco większe zainteresowanie wyścigami i niektórzy hodowcy
sprowadzać zaczęli cenny materiał zarodowy z Niemiec, Francji i Anglii. Zwłaszcza duże nakłady na
stajnię i stadninę poczynił Ludwik Krasiński z Krasnego pod Ciechanowem, zakupując w Anglii wysoko
wartościowy  materiał.  Powstały  też  znane  z  czasem  stajnie  i  stadniny  Ludwika  Grabowskiego
w Sernikach  w  Lubelskiem,  Jana  Ursyn-Niemcewicza  w  Skokach  pod  Brześciem  Litewskim,
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Władysława Wodzińskiego w Kierach pod Kutnem i inne.

W 1861 r. na skutek zaburzeń politycznych w Warszawie, rząd zakazał urządzania wyścigów i wystaw
zwierząt. Zakaz ten prolongowano na lata 1862 i 1863 (powstanie styczniowe). Wznowiono wyścigi
w dniach  1  i  2  września  1864  r.  Odtąd  też  zaczął  się  napływ  na  tor  mokotowski  koni  rosyjskich,
należących przeważnie do oficerów. Począwszy od tegoż roku polscy właściciele stajen zaczęli wysyłać
swe konie na wyścigi do Rosji. Pierwszy zainicjował taką wyprawę Jan Ursyn-Niemcewicz, wysyłając
do Carskiego Sioła klacz Złotówkę. Na większą skalę podjął podobne wyprawy, począwszy od 1867 r.,
Ludwik Grabowski, który święcił w Rosji duże sukcesy. W 1865 r. po raz pierwszy odbyły się dwa
sezony wyścigów, w czerwcu i we wrześniu, co trwało do 1870 r. Następnie powrócono znów tylko do
sezonu wiosennego, a jesienne wyścigi wznowiono dopiero od 1891 r.

Po stłumieniu powstania 1863 r. rząd carski zniósł w 1867 r. resztki autonomii Królestwa Polskiego
i podporządkował kraj  całkowicie administracji rosyjskiej.  Sprawy hodowli koni oraz wyścigi konne
powierzone zostały ukazem cara Aleksandra II z dnia 6 kwietnia 1867 r. Głównemu Zarządowi Hodowli
Koni  w  Petersburgu,  który  to  urząd  pozostawał  w  randze  ministerstwa.  Towarzystwu  Wyścigów
w Warszawie odjęto prawo urządzania wystaw zwierząt. Godność prezesa miał odtąd piastować z urzędu
namiestnik carski w. Królestwie Polskim, a od 1874 r., gdy to stanowisko zostało zniesione, generał-
gubernator;  Polak  mógł  być  tylko  wiceprezesem.  Stanowisko  to  objął  w  1868  r.  Maurycy Potocki
z Jabłonny.

W latach 1867—1880 wyścigi rozwijały się nadal bardzo powoli. Odbywały się 3—4 dni wyścigowe w
roku, w czasie których rozgrywano 12— 21 gonitw na sumę 8.700 — 21.560 rubli. Koni biegało 20—39
rocznie, wśród nich około 3/4 pełnej krwi.

NAGRODY - TRENING -TAJEMNICE

Począwszy od 1865 r.  zaczęto wprowadzać tzw.  gonitwy klasyczne,  oparte  na wzorach angielskich.
Najdawniejsza  z  nich  ustanowiona  w  1865  r.,  to  „Produce”,  czyli  gonitwa  przychówku,  do  której
obowiązywały  wczesne  meldunki  źrebiąt.  Nazwa  „Produce”  wprowadzona  została  do  programów
dopiero od 1867 r. Następnie, w 1868 r., ustanowiona została gonitwa o nagrodę „Cesarśką” — 2.000
rubli na dystansie 5 wiorst (5.334 m), dla 4-letnich i starszych ogierów i klaczy wszystkich krajów. Była
to najwyżej uposażona gonitwa, inne sięgały zaledwie 300—800 rubli. Nagroda ta, łącznie z nagrodą
„Produce”, należy do najstarszych i nieprzerwanie rozgrywanych tzw. gonitw klasycznych w Warszawie,
zmieniając jedynie z biegiem czasu nazwę. Z biegiem lat skracano też jej dystans, obecnie wynosi on
3.200 m. Inne klasyczne gonitwy wprowadzone zostały już później: Oaks — w 1887 r., St. Leger —
w 1895 r., Derby — w 1896 r. i Rulera — w 1911 r.

Wzajemne zakłady nadal miały charakter tylko prywatny i nie były regulowane żadnymi przepisami.
Uprawiano je na małą skalę, raczej dla rozrywki i Towarzystwo Wyścigów nie czerpało z nich żadnych
zysków. Budżet Towarzystwa opierał  się  przede wszystkim na składkach członkowskich,  dochodach
z biletów wstępu i sprzedaży programów. Od 1868 r. poważną pozycję przychodową stanowiły dotacje
Głównego  Zarządu Hodowli  Koni  w Petersburgu na  nagrody — w wysokości  6.000 rubli  rocznie,
powiększane w miarę czasu.

Trenowaniem koni zajmowali się wówczas wyłącznie cudzoziemcy. Sam trening otoczony był ścisłą
tajemnicą.  Panowało  wówczas  niepodzielnie  przekonanie,  że  tylko  Anglik  potrafi  należycie
przygotowywać konie do wyścigów. Pochodziło to stąd, że trenerami byli prawie wyłącznie Anglicy,
w znacznej  części  nie  rozumiejący języka polskiego,  którzy dopiero po dłuższym pobycie w Polsce
mogli się z trudnością porozumieć. 
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Chłopski wyścig w Warszawie. Obraz Ksawerego Pillatiego. znajdujący się w jednej z sal Państwowych Torów Wyścigów
Konnych na Służewcu

Fragment starego toru na Polu Mokotowskim
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Strzegli  oni  zazdrośnie  tajemnic  swego zawodu,  wiadomościami
z nikim się nie dzielili i nawet przy kieliszku niełatwo było od nich
coś wydobyć. 

Ich  egzotyczne  postacie,  ogolone  wąsy  i  ulubione  bokobrody,
dziwaczny  cudzoziemski  strój  i niezrozumiała  mowa  dodawały
tajemniczości i wyłączności ich zawodowi. Sportsmen warszawski
Stanisław Wotowski (1848—1931), który znał osobiście większość
trenerów, począwszy od końca szęstego dziesiątka lat XIX w., takie
pozostawił o nich wspomnienie: „Pierwsi trenerzy, którzy do nas
przybyli,  byli  wszyscy  Anglikami  i  były  to  w  swoim  rodzaju
typowe postacie. Takim był Palmer, Chilcot, Newman, Fitch i dwaj
bracia  Jacobsy.  Wszyscy chudzi,  sztywni,  wygoleni,  uosabiający
typ  Jankesów  i  przypominający  szkice  Gavarniego  z  czasów
Ludwika  Filipa.  Palmera  nie  miałem  już  sposobności  widzieć,
czterech ostatnich pamiętam. Chilcot był pewien czas publicznym
trenerem  w Warszawie  i  służył  też  u  p.  J.  U.  Niemcewicza.
Newman  był  trenerem  w  Sernikach,  Fitch  służył  u  p. Sohna,
a później  miał  stajnię  trenerską  w  Wilnie,  starszy  Jacobs  był
w Janowie  w  rządowej  stajni,  a  następnie  przez  długie  lata
pozostawał  w  Krasnem,  dopóki  nie  zastąpił  go  Bray.  Do
późniejszych należą już dwaj bracia Guillamowie. Z tych trenerów
najzdolniejszy  był  Newman”.  (S. Wotowski:  „Nasi  trenerzy”.
Jeździec i Myśliwy, 1912 r., nr 15).

Metody stosowane przy trenowaniu  były nader  sztuczne.  Ciągłe
pocenie  koni  pod  grubymi  derami,  nakładanie  kapturów,
bandażowanie  nóg,  stosowanie  środków  przeczyszczających,
szczelne  zamykanie  stajen,  surowy  zakaz  wstępu  do  nich  bez
trenera, wszystko to dla miejscowej ludności, a nawet i właścicieli
stajen,  było  niezmiernie  skomplikowane,  pełne  tajemnic,
na których  polski  personel  stajenny  nie  znał  się  oczywiście
zupełnie. Sezon był krótki, trwał kilka zaledwie dni, należało więc
konie  dociągać  w  treningu  tak,  aby przybyły  do  Warszawy już
w pełni  kondycji.  Nie  można  ich  było  doprawiać  stopniowo
mniejszymi wyścigami, jak to praktykuje się obecnie. 

Dlatego też trening, który odbywał się z reguły na wsi, a nie na
torze  warszawskich,  był  ostrzejszy  aniżeli  dziś.  Konie  biegały
wówczas na dłuższych dystansach, które wynosiły od 2 do 5 wiorst
(2.133 — 5.334 m), a na torach rosyjskich bywały jeszcze dłuższe. 

Obraz Pillatiego z 1886 r.: prezes
Towarzystwa Wyścigów Konnych August
Potocki, w powozie ze swą siostrą, mija

plac Aleksandra (obecnie Trzech Krzyży)
w drodze na wyścigi

Elegantki na torze w 1888 r. Rysunek S.
Wolskiego

Toteż konie musiano odpowiednio przygotowywać, czasem nawet do „biegów podwójnych” (heat), czyli
powtarzanych  kilkakrotnie  z małą  przerwą,  zanim  zwycięstwo  ostatecznie  zostało  zdecydowane.
Trenerzy lubili też „wysuszać” bardzo konie i w ogóle hołdowali surowej metodzie treningu. Odznaczali
się tym zwłaszcza Newman oraz uczeń jego Szumiłło, a także bracia Guillamowie, dlatego też wiele
koni odpadało podczas roboty.

Wszyscy ówcześni trenerzy rozpoczynali karierę od zawodu dżokeja. W pierwszym okresie istnienia
naszych wyścigów funkcje dżokeja i trenera spełniała zwykle jedna osoba. Dopiero 
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z biegiem czasu nastąpił podział funkcji; gdy’ dżokeje w starszym wieku nie mogli już jeździć, zostawali
wówczas trenerami, a na dżokejów brali wyszkolonych u siebie chłopców stajennych. 

Pierwszymi  trenerami  byli  u  nas  bracia  John  i  Fryderyk
Jacobsowie,  którzy przybyli  do Warszawy ze  stajnią  Bronisława
Dąbrowskiego  z  Wielkopolski  w  1841  r.  i  z  czasem  osiedli
w Królestwie  na  stałe.  John  Jacobs  większą  część  życia  spędził
u Ludwika  Krasińskiego  w  Krasnem,  wyuczywszy  doskonałego
następcę  w  osobie  dawnego  swego  ucznia,  a  potem  i  zięcia,
Fryderyka  Braya.  Zmarł  w  sędziwym  wieku  w  Warszawie
14 grudnia 1906 r. Do najstarszych naszych dżokejów i trenerów
należał również Chilcot (Shelcote). Już w 1844 r. był on dżokejem
u G. Keudlla, potem pracował u J. Ursyn-Niemcewicza i był także
trenerem publicznym w Warszawie. J. Newman przybył do Polski
prawdopodobnie  w  latach  pięćdziesiątych.  Jeździł  i  trenował
u L. Grabowskiego.  Stanowił  typową  postać  dawnego  trenera
angielskiego. Był zamknięty w sobie, opryskliwy i do zwierzeń czy
też dzielenia się zdaniem nieskory. 

Bywalcy wyścigów z 1883 r. widziani
okiem Józefa Ejsmonda

Konie przygotowywał jednak dobrze i pod jego opieką święciły one największe sukcesy. Wyszkolił też
dwóch  doskonałych  krajowych  jeźdźców,  a  z  czasem  i  trenerów:  J.  Szumiłłę  (1844—1908)
i Kwiatkowskiego vel Puncha. Do starszej generacji trenerów, lecz wyszkolonych już w Polsce, należał
Fryderyk  Bray (1845—1898).  Przybył  on  do  Warszawy z  końmi  G.  Lehndorffa  w 1866 r.  i  został
zaangażowany  jako  dżokej  do  stajni  L.  Krasińskiego.  Niebawem  okazało  się  jednak,  że  jeździł
nieszczególnie,  natomiast  wykazywał  upodobanie  i  talent  do  trenowania  koni.  W  latach
osiemdziesiątych zdobył sobie opinię jednego z najlepszych trenerów w Królestwie Polskim.

Wkrótce po reformie uwłaszczeniowej 1864 r. hodowla koni pełnej krwi przestała być tylko rozrywką
sportowo-towarzyską,  lecz  zaczęła  nabierać  cech  pracy  zawodowej.  Prócz  upodobania  wymagała
również znajomości rzeczy, jeśli nie samego właściciela, to przynajmniej personelu. Przodować i liczyć
na sukcesy mogły już tylko stajnie i stadniny prowadzone racjonalnie, z nakładem kapitału, właściwym
doborem materiału zarodowego, intensywnym wychowem młodzieży i umiejętnym treningiem. 

Stały  napływ  dżokejów  i  trenerów  z  zagranicy  powodował  stopniowe  zaszczepianie  w  kraju
umiejętności i wiedzy zawodowej, skutkiem czego zarówno w technice trenowania, jak i w metodach
prowadzenia stajen, a nawet i stadnin, nastąpił wyraźny postęp. Hodowcy zaczęli się interesować przede
wszystkim zjawiskami  dziedziczności,  które  w  hodowli  koni  pełnej  krwi  odgrywają  tak  dużą  rolę.
Zaczęto studiować rodowody koni i dążyć do świadomego doboru osobników do kojarzenia. Poprawiła
się też bardzo umiejętność wychowywania młodzieży oraz racjonalnego żywienia koni.

W kilka lat po powstaniu 1863 r. i reformie uwłaszczeniowej postępowi hodowcy zaczęli wysyłać za
granicę cenniejsze klacze pełnej krwi celem stanowienia ich reproduktorami wysokiej klasy,  których
w kraju brakowało. Akcję tę zainicjował L. Grabowski, wysyłając na początku 1866 r. klacze Mariettę
i Sławiankę  do  głośnego  wówczas  ogiera  Fazzoletto,  zwycięzcy  gonitwy  2.000  gwinei  w  Anglii,
zakupionego przez rząd pruski do Graditz. Od tego czasu hodowcy z Królestwa Polskiego prawie co
roku,  aż  do  wybuchu  pierwszej  wojny  światowej,  wysyłali  po  kilka  lub  kilkanaście  klaczy  do
znakomitych reproduktorów, stacjonowanych w Niemczech,  Węgrzech,  Austrii,  Czechach,  a  później
także we Francji, Anglii, a nawet i Włoszech. Z kojarzeń tych uzyskali cenne potomstwo i późniejszych
zwycięzców w największych gonitwach. Tym sposobem wprowadzono cenną krew znakomitych koni
zachodnioeuropejskich  do  naszych  stadnin.  W Niemczech,  Francji  i  Anglii  zakupywano  też  coraz
częściej ogiery i klacze do polskich stadnin.
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TOTALIZATOR

Ważne zmiany w dziejach naszych wyścigów nastąpiły w 1880 r. W 1879 r. wiceprezesem wybrany
został młody i energiczny August Potocki z Jabłonny. Z zapałem wziął się on do ożywienia martwej
dotąd instytucji. Wkrótce przeprowadził uchwałę walnego zebrania wprowadzenia od 1880 r. totalizatora
oraz urządzenia dużej wystawy koni.

Wzajemne  zakłady na  torach  wyścigowych  upowszechniły się  najpierw w Anglii,  jeszcze  w XVIII
stuleciu, gdzie stawki przyjmowali zawodowi bookmacherzy; oni też wypłacali wygrane i robili na tym
dobre interesy. Lecz za właściwego wynalazcę totalizatora uważany jest Joseph Oller, który wprowadził
go,  jako  prywatne  przedsiębiorstwo  w Paryżu  w 1865  r.,  a  z  czasem udoskonalił  znacznie  system
zakładów.

Od niego, jak twierdzą znawcy, zaczęło się wszystko... Ruler, syn Isonomy i Reate urodził się w 1884 r. w Krasnem. Był
doskonałym koniem wyścigowym i rewelacyjnym reproduktorem. Właściciele stajen toczyli święte boje o jego przychówek.

Klasyczna nagroda dla 3-latków — poprzedzająca Produce i Derby — nazwana została imieniem tego wielkiego konia
i rozgrywana jest rok rocznic na dystansie 1 600 m.

Do 1886 r. włącznie wyścigi odbywały się, za miastem na północno-zachodniej części Wojennego Pola
Mokotowskiego około obecnego skrzyżowania Alei Niepodległości z ul. Wawelską. W 1885 r. władze
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wojskowe,  urządzające  na  Polu  Mokotowskim letnie  obozy  wojenne  w  namiotach  oraz  ćwiczenia,
zażądały przeniesienia toru na inne miejsce i po naleganiach zgodziły się wreszcie na ulokowanie go
wzdłuż „okopów”, które ciągnęły się równolegle z obecną ul. Polną. Przenosiny nastąpiły w 1887 r. i na
tym miejscu tor wyścigów konnych przetrwał aż do końca 1938 r. kiedy to wyścigi przeniesione zostały
na  Służewiec.  Przeniesienie  toru  bliżej  śródmieścia  zaważyło  na  ogólnym  charakterze  wyścigów
i dalszym ich losie.

Tor wyścigowy, otwarty w r. 1887 przy ul. Przyokopowej (później Polna), rys. S. Wolskiego.

Pod  wpływem  dogodnej  komunikacji  i  funkcjonowania  totalizatora  zaczęły  się  one  szybko
demokratyzować. Dawniej,  gdy dojazd do toru był  utrudniony i  kosztowny,  na wyścigi uczęszczały
głównie sfery majętniejsze. Elegancki świat przyjeżdżał własnymi powozami, błyszczał wystawnością,
elegancją  pojazdów,  strojów  i  liberii.  Szersze  rzesze  mieszkańców  Warszawy  na  wyścigi  nie
uczęszczały,  zadowalając  się  podziwianiem corso  w  Alejach  Ujazdowskich,  przez  które  tradycyjnie
przeciągały  w  bafwnym  korowodzie  pojazdy,  zwłaszcza  po  powrocie  z  wyścigów,  przebywając
kilkakrotnie  Aleje  od  placu  Trzech  Krzyży  do  Belwederu  i  z  powrotem.  Po  przeniesieniu  toru
komunikacja stała się łatwiejsza i tańsza, napływ publiczności rosnąć zaczął gwałtownie i po ośmiu już
latach należało przebudować zupełnie trybuny, które nie mogły pomieścić tłumów widzów.

PRZEMIANY

Jednocześnie wyścigi zaczęły zatracać dawny charakter eleganckiego corso. Coraz mniej widywało się
breków,  koczów  i  land,  zaprzężonych  w  czwórki  i  piątki  w  lejc,  w  angielskich  lub  krakowskich
uprzężach, coraz więcej natomiast było „drynd” i przychodzących pieszo. W 1899 r. skasowano zwyczaj
wychodzenia i wjeżdżania powozami na środek toru, gdzie gromadziły się szykowne zaprzęgi i jeźdźcy
konno i gdzie odbywały się cercie towarzyskie, a mieszczanie całymi rodzinami rozkładali się na trawie
z tradycyjnymi podwieczorkami w koszykach, jak na majówkach. Ten barwny, sielankowy charakter
wyścigów zanikł .zupełnie z nastaniem wieku XX.
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Wyścigi  zmieniały się  stopniowo i  pod innym względem.  Dawniej  stajnie  wyścigowe utrzymywane
bywały w majątkach swych właścicieli, gdzie konie trenowano i przygotowywano do gonitw. Trenerzy,
dżokeje i  cały personel stajenny mieszkał stale na wsi.  Dopiero na tydzień przed wyścigami stajnie
przybywały do Warszawy, konie i obsługę rozlokowywano po różnych stajniach i kwaterach w mieście,
możliwie  nie  opodal  toru.  Trening,  po  przybyciu  do  Warszawy,odbywał  się  na  tej  samej  bieżni,
co i właściwe  wyścigi.  Po  skończonym  sezonie,  który  trwał  w  latach  osiemdziesiątych  jedynie
w czerwcu  w ciągu  4—9  dni,  stajnie  powracały  na  wieś  i  tam  pozostawały  do  następnego  lata.
Stopniowo jednak zaczęto urządzać specjalny tor treningowy wewnątrz toru głównego i udostępniać go
do użytkowania coraz wcześniej przed terminem rozpoczęcia wyścigów. W miarę jak rozbudowywano
wyścigi i brało w nich udział coraz więcej koni, duże wygrane stajen zaczęły pokrywać całkowicie koszt
utrzymania koni i służby, a nawet zapewniały pewne zyski, niekiedy całkiem wysokie. Utrzymywaniem
stajen zaczęto zajmować się wówczas nie tylko dla sportu, pozycji towarzyskiej i snobizmu, ale również
i  dla  interesu.  Stajnie  wyścigowe  odrywały  się  stopniowo  od  majątków  ziemskich,  które  dotąd  je
utrzymywały i stawały się  samodzielnymi  przedsiębiorstwami,  egzystującymi  z  własnych dochodów.
Stopniowo też zaczęli  zajmować się wyścigami również ludzie  nie posiadający własnych majątków,
a lokujący konie i służbę w dzierżawionych na ten cel stajniach i izbach w cudzych folwarkach.

Z czasem niektórzy właściciele koni zaczęli budować prowizoryczne stajnie przy torze wyścigowym
i przeprowadzać  konie  ze  wsi  na  miesiąc  i  wcześniej  przed  rozpoczęciem  wyścigów,  aby  trening
prowadzić na miejscu; nie zabierali  ich też do domu w przerwie pomiędzy wiosennym a jesiennym
sezonem, lecz dopiero na zimę. Wreszcie zaczął wchodzić zwyczaj pozostawiania koni na torze przez
okrągły rok, zwłaszcza przez właścicieli, którzy w swoich majątkach nie mieli dogodnych warunków do
trenowania koni oraz tych, którzy w ogóle majątków ziemskich nie posiadali, a wyścigami zajmowali się
dla spekulacji.  Proces ten datować się zaczął mniej więcej od 1893 r. i przybierał z czasem na sile.
Jeszcze  w 1890 r.  wyścigi  warszawskie  można było  uważać  za  zupełny partykularz.  Odbywało  się
zaledwie  8  dni  wyścigowych  w jednym tylko  sezonie  wiosennym,  w  czasie  którego  rozegrano  44
gonitwy, a udział w nich wzięło 70 koni. Ogólna suma wypłaconych nagród wyniosła skromną kwotę 28
016 rubli, a najwyższa nagroda „Cesarska” sięgała 4 000 rubli. 

Tymczasem  w  10  lat  później  odbyły  się  już  dwa  sezony
wyścigowe: wiosenny i jesienny z 16 i 15 dniami wyścigowymi,
z liczbą 257 gonitw, w których współzawodniczyło 307 koni. Suma
wypłaconych nagród dosięgła  377 144 rubli,  a  najwyższa z nich
wynosiła  20  000  rubli.  Jak  widzimy,  rozwój  wyścigów  szedł
w nader szybkim tempie, a dotacje pieniężne na nagrody wzrosły
w ciągu dziesięciolecia 17-kronie.

Błyskawiczna  poprawa  materialnych  podstaw  egzystencji
wyścigów  pociągnęła  za  sobą  głęboko  sięgające  przeobrażenia
w całym ustroju życia sportowo-hodowlanego i przekształciła jego
byt  i  oblicze  nie  do  poznania.  Wyścigi  z  małych  sportowo-
towarzyskich  mitingów  stały  się  szeroko  rozbudowanym
przedsiębiorstwem,  poddającym  próbom  na  torze  setki  koni
i obracającym  kapitałem  ponad  pół  miliona  rubli  rocznie.
Naturalnie w takich warunkach całkiem już inne życie zawrzało na
Polu Mokotowskim i wyścigi nabrały innego charakteru i  treści.
Żywiołowy  rozwój  wyścigów  zmusił  Towarzystwo  do  ciągłego
poszerzania trybun, a w 1895 r. w przerwie pomiędzy wiosennym
a jesiennym sezonem wystawiono duże płatne trybuny dla zwykłej
publiczności. Elewacja opracowana została przez J. Dietricha, a za
wzór  posłużyły  trybuny  w  Karlshorst  pod  Berlinem.  Trybuny
te użytkowane były aż do końca 1938 r.

Człowiek, który pierwszy w Warszawie
„stanął w siodle”. 

Dżokej Cassius Sloap w 1901 r.
wprowadził u nas i w Rosji rewelacyjny

w skutkach amerykański styl jazdy
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Jeden z najsłynniejszych koni polskiej hodowli przed I wojną światową — Mości Książę — po Sac a papier Zwyciężał WJ
latach 1908—1910 w wielkich gonitwach zagranicznych w Baden-Baden, Budapeszcie i Wiedniu

TRIUMFY

W Rosji,  jak  wspomniałem,  totalizator  założony został  wcześniej  aniżeli  w Warszawie,  a  w latach
osiemdziesiątych rozwinął się o wiele silniej niż u nas. Z tego powodu rosyjskie towarzystwa wyścigów,
a  zwłaszcza  moskiewskie,  ciągnąc  wielkie  dochody  z'  gry,  rozbudowywały  programy  wyścigów
i podnosiły  wciąż  dotacje  na  nagrody.  Sprawiło  to,  że  nasze  stajnie  zaczęły  brać  żywy  udział
w wyścigach w Moskwie i Carskim Siole, a tor warszawski traktowały marginesowo. Szczególnie duże
sukcesy święciły w Rosji stajnie L. Krasińskiego, L. Grabowskiego, A. Potockiego, L. Kronenberga, Wł.
Mysyrowicza,  J. U. Niemcewicza, jak też kilka pomniejszych. Osiągnięcia polskich stajen na torach
rosyjskich, zwłaszcza w latach osiemdziesiątych, były bardzo duże. Na czele listy wygranych w całym
imperium rosyjskim w okresie 1880—1890 r. włącznie figurowały stajnie polskie 8 razy, a rosyjskie
tylko 3 razy; drugie miejsce zajmowały stajnie polskie 9 razy, a rosyjskie 2 razy. Bywały takie lata, jak
np. 1883 i 1884, gdy supremacja koni polskich stawała się rażąca. W 1883 r. przodowały trzy polskie
stajnie. Dopiero na czwartym miejscu, według ilości wygranych rubli znalazła się stajnia rosyjska —
Arapowa.

Na liście  zwycięskich  koni  obraz  również  układał  się  na  korzyść  hodowli  polskiej.  Na  pierwszym
miejscu znalazły się 6 razy konie polskie, a 5 razy rosyjskie, drugie miejsce zajmowały 7 razy konie
polskie i 4 razy rosyjskie. Wśród 7 największych gonitw na torach stołecznych w Rosji, rozegranych w
omawianym okresie 69 razy — konie polskie wygrały 44 razy, a rosyjskie 26 razy; w jednej gonitwie
dwa konie przyszły łeb w łeb. Pierwsze „Wszechrosyjskie Derby” ustanowione w Moskwie w 1886 r.
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wygrały łeb  w łeb  dwa konie polskie  hodowli  L.  Krasińskiego:  Ba-ronet  i  Good Boy.  W ciągu lat
osiemdziesiątych  i  dziewięćdziesiątych  konie  polskiej  hodowli  wygrały  „Wszechrosyjskie  Derby”
8 razy, konie hodowli rosyjskiej także 8 razy.

Jak widzimy z powyższych danych, konie polskie odgrywały w latach 1880—1890 w życiu spor

towo-hodowlanym Rosji bardzo poważną, a nawet dominującą rolę. Tę supremację naszych hodowców
przypisać należy w pewnej mierze lepszym warunkom klimatycznym Królestwa Polskiego. Zima była
u nas  krótsza  i  lżejsza,  wiosna  zaczynała  się  wcześniej,  wilgotność  powietrza  była  większa  niż
w kontynentalnym,  klimacie  Rosji.  Toteż  z  czasem Rosjanie  zaczęli  lokować  swe  stajnie,  a  nawet
i stadniny w Królestwie, a zwyczaj ten rozpowszechnił się szczególnie z początkiem bieżącego stulecia.
Niezależnie jednak od lepszych warunków klimatycznych, hodowcy nasi górowali w omawianym czasie
umiejętnością prowadzenia stajen i stadnin oraz zapobiegliwością w ich prowadzeniu. Środki materialne
Rosja posiadała bez porównania większe, a ponadto ze zrozumiałych względów rząd otaczał hodowlę
rosyjską daleko troskliwszą opieką aniżeli  polską.  Najlepsze ogiery zakupywane za granicą dla stad
państwowych szły zawsze w głąb Rosji, a do jedynego stada państwowego w Królestwie, w Janowie
Podlaskim, przychodziły same wybierki lub też takie, które sprawiły zawód w stadninach rosyjskich.
Pomimo to hodowcy nasi potrafili starannym doborem matek, dobrym wychowem, wysyłaniem klaczy
do stanówki renomowanymi reproduktorami oraz należytą organizacją stajni i treningu osiągać rezultaty
w stosunku do środków zgoła  imponujące.  Konie  polskie  cieszyły się  doskonałą  reputacją  w Rosji
i, począwszy od lat  osiemdziesiątych, znaczna ich liczba zaczęła iść na sprzedaż do stajen i  stadnin
rosyjskich; wiele najlepszych nawet stajen rosyjskich remontowało się w Królestwie Polskim, a nawet
wielka sława Michała Łazarewa przed pierwszą wojną światową zabłysła z długoletniej pracy naszych
hodowców, od których nabywał najlepsze ich produkty.

W 1892 r. otwarty został nowy tor wyścigowy w Petersburgu, dokąd przeniesiono wyścigi z Carskiego
Sioła i  Odtąd konie polskie wysyłano również i na ten tor.  W okresie lat  1891—1900 udział  stajen
polskich  na  głównych  torach  rosyjskich  był  bardzo  duży.  Wprawdzie  wyraźna  supremacja  pod
względem wygranych, w porównaniu z poprzednimi latami, minęła, to jednak w dalszym ciągu polskie
stajnie utrzymywały się na liście wygranych na naczelnych pozycjach. Pierwsze miejsce zajęły w całym
imperium 4 razy (L. Grabowski 1893 i 1894 oraz J. Reszke 1896 i 1897), a Rosjanie 6. Spośród Polaków
największe sukcesy odnosili na wyścigach w Rosji w latach 1891—1900: L. Grabowski, Jan Reszke,
bracia Lubomirscy, A. Potocki i M. Zamoyski.

Do najlepszych koni pod względem klasy wyścigowej w stajniach polskich w okresie lat 1880— 1898,
biorąc rzecz chronologicznie, należały: Kordjan 1877, Koncept 1879, Fine Mouche 1880, Per-kun 1880,
Fnancesca 1880, Sąsiad 1881, llighland 1882, Arconia 1883, Baronet 1883, Kordecki 1883, Ruler 1884,
Mira 1884, Count Grabowski 1884, Gayarre 1885, Madame de Parabere 1885, Monopol 1886, Krakus
1887, Rymko Rajgis 1888, Sezam 1890, Aubergine 1891, Chambery 1892, Aschabad 1892, Hungarian
1892, Wrogard 1893, Matador 1893, Claude Frollo 1894, La Yalliere 1895, Sac a papier 1896, Pickwick
1896 i Brzask 1898.

Na początku XX wieku, aż do kryzysu wywołanego wojną japońską, wyścigi warszawskie rozwijały się
nader pomyślnie, a 1903 r. był szczytowy w ich rozwoju. Odbyły się w tym roku dwa sezony wyścigów,
na wiosnę z 16 dniami i na jesieni z 23 dniami wyścigów, w czasie których rozegrano 333 gonitwy; koni
biegało 401, a suma nagród wyniosła 414 776 rubli. Pod względem znaczenia, tor w Warszawie był
drugi po moskiewskim, górując nawet nad petersburskim.

W styczniu 1904 r. wybuchła wojna japońska, a potem przyszedł pamiętny rok 1905, w którym stary
porządek  rzeczy zadrżał  w  posadach.  W 1905  r.  nastąpił  ostry  kryzys  ekonomiczny i  gospodarcza
równowaga  olbrzymiego  imperium została  poważnie  zachwiana.  Odbiło  się  to  również  i  na  życiu
hodowlanym. Dochody Towarzystwa zmalały ogromnie i podczas gdy w 1903 r. wynosiły 891 407 rubli,
to'  w 1906 r.  spadły do  366 240 rubli.  W latach  świetnej  koniunktury Towarzystwo  nie  odkładało
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poważniejszych rezerw, lecz rozbudowywało nadmiernie programy, a gdy nadszedł okres niepowodzeń
nie  było  oszczędności  gotówkowych,  którymi  można  by  łagodzić  przesilenie.  Podobnie  zresztą,
aczkolwiek w mniejszym stopniu, rzecz się miała i na torach w Moskwie i Petersburgu.

Rok przed wybuchem I wojny światowej — panie na wyścigach

Wobec trudnej sytuacji finansowej, Towarzystwo nie wypłacało w pełni nagród, zatrzymując w ciągu
kilku lat 15—25 procent należności, zaszła też konieczność znacznej redukcji programu oraz obniżenia
dotacji większych gonitw. W 1903 r. ogólna suma nagród wynosiła 414 776 rubli, potem zmniejszano ją
rok rocznie, aż w 1907 r. zmalała do 177 023 rubli, co stanowiło zaledwie 43% dawnego uposażenia.
Derby w Warszawie w latach 1899—1902 uposażone były kwotą 20 000 rubli, zaś w latach 1907 i 1908
zaledwie 5 000 rubli.  Najcięższym pod względem zastoju był  rok 1906, potem sytuacja  zaczęła się
stopniowo poprawiać, lecz do pierwszej wojny światowej wyścigi już nie doszły do dawnej świetności.

ŁAZAREW NA RYNKU

Przesilenie  w życiu wyścigowym i hodowlanym spowodowane było w pierwszym rzędzie ogólnym
kryzysem gospodarczym, lecz niezależnie od tych czynników zewnętrznych,  odegrały poważną rolę
również  i  inne  przyczyny  natury  wewnętrznej,  wynikające  ze  specyficznego  układu  stosunków
w ówczesnym życiu wyścigowym. Pogłębiała kryzys okoliczność, że począwszy od 1900 r. urosła do
wielkiej potęgi stajnia Michała Łazarewa, która zagarniała ma wszystkich większych tonach lwią część
nagród i doprowadzała innych właścicieli do zupełnego bankructwa. Supremacja ta była tak rażąca, że
o walce z Łazarewem nikt nawet myśleć nie mógł i podciął on egzystencję nie tylko większości stajen
polskich  i  rosyjskich,  ale  w  poważnym  stopniu  zachwiał  nawet  bytem  towarzystw  wyścigowych
w Moskwie, Petersburgu i Warszawie.

M.  Łazarew  (1860—1914)  był  zruszczonym  Ormianinem.  Posiadał  pewne  zasoby  finansowe,  lecz
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do bogaczy nie należał. Obserwując zdumiewający rozwój wyścigów konnych u schyłku XIX wieku
w Moskwie, Petersburgu i Warszawie Łazarew zaczął kupować konie na własny rachunek, przy czym,
montując stajnię, postawił sobie zasadę, że kupować należy dobre konie i dobierać uzdolniony personel.
Nie znając się początkowo na tych sprawach zaangażował rzutkiego i umiejętnego managera Dewitza,
który starannie zmontował mu niedużą, lecz dobrą stajnię. Ponieważ w tym czasie wybił się na czoło
jako reproduktor ogier L. Krasińskiego Ruler, Łazarew zdecydował za wszelką cenę dojść do posiadania
możliwie największej liczby młodych koni po tym ogierze. 

Jeden z pierwszych hodowlanych filarów stajni Leszno — ogier Alaric — urodzony w 1904 r., 
po St. Germain i Princesse de Galie

W jesieni 1898 r. uczynił posunięcie, które zadecydowało o całym dalszym jego powodzeniu. Udał się
do Krasnego i zapłacił wdowie po L. Krasińskim najwyższe, jakie ofiarowywano ceny za roczniaki po
Rulerze. W 1899 r. miał już po nim dwulatki, którymi wygrał sporo w Warszawie i Moskwie. Odtąd
postanowił zabierać z Krasnego cały przychówek po Rulerze i nie dopuszczać innych kupców. W 1900
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roku zajął już pierwsze miejsce na liście wygranych w całym imperium rosyjskim z sumą 168 203 rubli.
Był to nieznany dotąd wypadek, aby świeżo założona stajnia w tak krótkim czasie wybiła się na czoło
przy silnej ówczesnej konkurencji.

Niebawem Łazarew założył  również  własną  stadninę  i,  wygrywając  na  wyścigach olbrzymie  sumy,
zaczął  skupywać  najpierw  najlepsze  konie,  jakie  mógł  znaleźć  w  Królestwie  i  Rosji,  a  następnie
przystąpił  do sprowadzania wysokiej  klasy koni z Anglii  i  Francji.  W 1903 r.  zakupił  bardzo dobrą
stajnię  wyścigową  i  stadninę  ordynata  Maurycego  Zamoyskiego  w  Starej  Wsi  pod  Garwolinem
i posługując  się  tym  materiałem  wyhodował  szereg  dobrych  koni.  Rozwinąwszy  przedsiębiorstwo,
utrzymywał  centra  treningowe  w  Warszawie  i  Moskwie,  posiadał  3  własne,  specjalnie  urządzone
wagony  do  przewożenia  koni,  a  bywały  lata,  kiedy  miał  w  treningu  ponad  100  koni  z  własnymi
trenerami i dżokejami. Stajnia jego wygrała w latach 1899—1914 -— 3 861 736 rubli, a wdowa po nim
Eugenia w latach 1915—1917 jeszcze około 850 000 rubli. Na czele wygranych stał Łazarew w latach
1900 oraz 1903—1914, czyli aż do swej śmierci. Takiego powodzenia nie osiągnął ani w Polsce, ani
w Rosji  żaden inny właściciel.  Zagarniając  lwią  część  nagród Łazarew doprowadził  do  bankructwa
i likwidacji wiele stajen rosyjskich i polskich, powodując ciężki kryzys na wyścigach i w hodowli.

Wiadomo,  że  największe  dochody  w  totalizatorze  przynoszą  wielkie  gonitwy,  budzące  szczególne
zainteresowanie  graczy  i  skupiające  najlepsze  konie.  Tymczasem,  nia  skutek  nadzwyczajnego
powodzenia barw Łazarewa, olbrzymia większość nagród klasycznych i imiennych dostawała się stale
w jego ręce. Obniżyło to obroty we wzajemnych zakładach, gdyż większych zakładów nie czyniono.
Sytuacja  taka  trwała  przez  szereg  lat  i  wypaczyła  znacznie  normalny  układ  stosunków  w  życiu
wyścigowym, wywołała głęboki wstrząs w hodowli zarówno polskiej, jak i rosyjskiej.

KONTRA MANTASZEWA

Gdy  sława  Łazarewa  i  jego  stajni  doszła  do  niebywałych  rozmiarów  pozazdrościł  mu  laurów
i popularności rodak jego z Kaukazu, milioner Leon Mantaszew. Posiadając olbrzymią fortunę,  jako
właściciel dużych kopalni nafty wnioskował, że przy odrobinie szczęścia i dużych nakładach można
pokonać Łazarewa, którego zasoby materialne były bez porównania skromniejsze.

Walka  podjęta  została  w  1910  r.  Mantaszew,  idąc  śladami  Łazarewa,  zakupił  cały  przychówek
w Krasnem i zawarł umowę, że także na przyszłość będzie stałym odbiorcą. Poza tym zaczął na wielką
skalę importować konie z zagranicy. W 1913 ,r. na licytacji w Newmarket w Anglii poczynił zakupy na
60 000 funtów, a w ciągu 1912 i 1913 r. wydał na sprowadzenie koni 150 000 funtów. Stał się jednym
z najpoważniejszych odbiorców, jacy w tym czasie przybywali do Anglii.  Oczywiście i na wszystkie
inne rzeczy nie żałował pieniędzy. Wybudował w Moskwie wspaniałe stajnie i mieszkania dla służby.
Pierwszemu  dżokejowi  płacił  samej  tylko  pensji  20  000  rubli  rocznie,  prócz  dodatków  za  jazdy
i wygrane wyścigi. Na managera zaangażował S. Wadomskiego.

Walka „tytanów” prowadzona była z wielką zaciętością z obu stron, a przypatrywał się jej cały świat
sportowy zarówno  polski,  jak  i  rosyjski.  Mantaszew z  każdym rokiem zagrażał  Łazarewowi  coraz
bardziej i już w 1912 r. zajął drugie po nim miejsce na liście wygranych, na razie co prawda z dużą
różnicą, gdyż wygrał 83 512 rubli, podczas gdy Łazarew 315 865 rubli, niemniej jednak stało się jasne,
że nareszcie powstała stajnia, która potrafi walczyć z niepokonanym dotąd potentatem. Łazarew zaczął
chorować  na  serce  i  lekarze  namawiali  go  do  sprzedania  stajni  i  oszczędzania  się.  Po  każdym
pogorszeniu się jego stanu zdrowia ukazywały się w prasie wzmianki, że sprzedaż jego stajni jest już
postanowiona, lecz gdy' tylko niebezpieczeństwo mijało, wszystko pozostawało po staremu. Wreszcie
serce nie wytrzymało i 11 grudnia 1914 r. Łazarew zmarł, mając dopiero 55 lat. Za życia nie dał się
pokonać.  Po  śmierci  stajnię  poprowadziła  małżonka  Eugenia,  lecz  już  w  1915  r.  Mantaszew  zajął
pierwsze miejsce na liście wygranych z sumą 361 615 rubli, podczas gdy Łaaarewowa wygrała 308 945
rubli.  W 1916 r. przewaga była po stronie Mantasze-wa, a w 1917 r. w zupełnie już nienormalnych
wojennych warunkach zwyciężyła  ponownie  Ła-zarewowa.  Potem obydwie stajnie  rozpadły się.  Na
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zakończenie należy zaznaczyć, że sława zarówno Łiazarewa, jak i Mantaszewa wyrosły w dużej mierze
z długoletniej  pracy naszych hodowców, a w pierwszym rzędzie Ludwika Krasińskiego i  gdyby nie
przedwczesna jego śmierć z pewnością cała historia wyścigów i hodowli początku XX stulecia, aż do
pierwszej wojny światowej, przybrałaby całkiem inne oblicze.

Mobilizacja na torze. Rok 1914

Ze stajen polskich na przełomie XIX i XX wieku wybiła się na czoło młoda stajnia głośnego naszego
śpiewaka  Jana  Reszke,  założona  w  1885  r.  Bracia  Jan  i  Edward  Reszke  nabrali  upodobania  do
wyścigów,  bywając  jako  młodzi  jeszcze  ludzie  na  sympatycznych,  prowincjonalnych  zjazdach
sportowych w Pławnie. Jeżdżąc następnie wiele po świecie i występując w najsłynniejszych operach,
przywozili  z  sobą  rozmaite  nowinki.  Jan  Reszke  był  inicjatorem  wprowadzenia  u  nas  gonitw  dla
dwulatków, które zapoczątkowano w Warszawie w 1891 r., pierwszy również wprowadził w Warszawie
i Rosji  jazdę  amerykańską,  zaangażowawszy w  kwietniu  1901  r.  amerykańskiego  dżokeja  Cassiusa
Sloana.

AMERYKAŃSKI STYL

Dżokeje amerykańscy, w odróżnieniu od europejskich, dosiadali koni na bardzo krótkich strzemionach,
przenosząc  tym środek  ciężkości  ciała  dużo  do  przodu,  co  sprzyjało  szybkości.  Lecz  nie  tylko  to
stanowiło  o  ich  sukcesach.  Sloan  stwierdził  w  Warszawie,  że  tutejsi  dżokeje  jeżdżą  zbyt  wolno,
zwłaszcza  w  pierwszej  połowie  dystansu.  Amerykański  system  jazdy  polegał  na  wyczuciu,  w  jak
szybkim tempie można prowadzić konia, na poszczególnych odcinkach trasy, aby z jednej strony nie
zmęczyć go zbytnio, lecz z drugiej nie jechać na początku i w środku dystansu za wolno w stosunku do
możliwości  konia.  Sloan  brał  więc  dość  ostre  tempo  w  pierwszej  połowie  gonitwy,  pozostawiając
współzawodników daleko za sobą; potem, na 3/4 dystansu zwalniał nieco, dając koniowi odpocząć i na
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finiszu  znów wzmagał  tempo,  z  łatwością  pokonując  rywali.  Stał  się  też  od  razu  bohaterem torów
w Warszawie, Moskwie i Petersburgu. Niebawem zaczęli go naśladować inni dżokeje i już w jesiennym
sezonie tegoż 1901 r. jeździli ,,po amerykańsku” Klamar i Krzywicki.

Polskie konie powracają z Odessy po wieloletniej tułaczce. Na czele — Fryderyk Jurjewicz.

W ślad za J. Reszkem sprowadzili amerykańskich dżokejów w tymże jeszcze 1901 r. H. Bloch — Rigby
i Mitchella,  a M. Łazarew — Peaggota.  Wkrótce też zaczęto angażować i  amerykańskich trenerów,
którzy wprowadzili wielki przewrót w dotychczasowym systemie trenowania. Na skutek amerykańskiej
jazdy i  treningu  szybkość  koni  podniosła  się  wyraźnie  i  wszystkie  dotychczasowe  rekordy zostały
wkrótce pobite.

W  latach  1904—1914  ogromnego  rozgłosu  nabrała  stajnia  Stefana,  Władysława  i  Stanisława
Lubomirskich  z  Kruszyny.  W jesieni  1895  r.  bracia  zawiązali  spółkę  sportowo-hodowlaną.  Nabyli
folwark  Widzów  w  pow.  Radomsko,  przystosowali  go  do  potrzeb  wzorowej  stadniny,  sprowadzili
z Anglii i Austrii cenny materiał zarodowy i niebawem zaczęli osiągać duże sukcesy. Ponieważ jednak
z początkiem  XX  wieku  na  torze  w  Warszawie  i  w  Rosji  zapanował  wszechwładnie  Łazarew
i konkurencja z nim była bardzo trudna, więc począwszy od 1908 r. bracia Lubomirscy zaczęli próbować
swych sił na wyścigach w Wiedniu i Budapeszcie. Okazało się, że konie z Widzowa z powodzeniem
mogły walczyć z austriackimi, węgierskimi i niemieckimi i szereg z nich okryło się sławą europejską.
Do najlepszych należały: Intrygant, zwycięzca Derby w Wiedniu w 1908 r., Mości Książę, zwycięzca
w Grosser Preis von Baden w Niemczech, St. Leger w Budapeszcie i Graf Hugo Henckel Erinnerungs-
Renpen  w  Wiedniu;  Liira  zwyciężczyni  w  Oaks  i  Cam-busoan  Rennen  w  Wiedniu,  Książę  Pan,
zwycięzca  Grosser  Preis  von  Baden  oraz  Łom,  który  wygrał  szereg  gonitw  w  Austro-Węgrzech,
Niemczech  i  Anglii.  Wreszcie  do  znanych  szermierzy,  cennych  następnie  w  hodowli,  należały:
Kartacz, ,Fluor, Grójec, Grom II, Jerzyna, Jasna Pani, a zwłaszcza znakomity reproduktor Sac a papier.
Stadnina  w  Widzowie,  obok  Krasnego  i  Sernik,  należała  do  najbardziej  zasłużonych  dla  polskiej
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hodowli.

Dużym powodzeniem cieszyły się także w latach 1901—1914 stajnie: L. Grabowskiego w Sernikach
(Madame Ferrari, Bravo le Sancy), H. Blocha w Łęcznej (Sirdar, Monti), M. Bersona w Lesznie (Alaric,
Sherry Cobler, Therese, Raquin, Allarie Victor), F. Jurjewicza i A. Wielopolskiego (Liege, Lima, Selika,
Namorob) oraz szereg mniejszych.

Kryzys gospodarczy, jaki zapanował po wybuchu wojny japońskiej oraz długoletnia supremacja stajni
Łazarewa spowodowały likwidację całego szeregu stajen polskich. Hodowcy nasi przestawili się też
raczej  na sprzedawanie roczniaków i materiału zarodowego, który znajdował duży popyt u bogaczy
rosyjskich.  W  tym  kierunku  poszły  wdowa  i  córka  po  L.  Krasińskim  w  Krasnem,  córka
L. Grabowskiego w Sernikach, E. Mysyrowicz w Łosiu, J. U. Niemcewicz w Skokach i szereg innych.
Pomimo więc zwinięcia szeregu stajni wyścigowych, hodowla polska odgrywała w Rosji nadal dużą
rolę, a polskie ogiery i klacze czynne były w dużej ilości w stadninach w Rosji centralnej i południowej,
w krajach nadbałtyckich, nad Donem i Kubaniem, na Kaukazie, w Kazachstanie...

Kres wędrówki. Nareszcie w domu, na warszawskim Polu Mokotowskim, w polskiej stajni

KONIEC EPOKI

Gdy w 1915 roku wojska niemieckie rozpoczęły wielką ofensywę, rząd carski nakazał ewakuację stajen
wyścigowych i stadnin w głąb Rosji.  Transport odbywał się częściowo tylko kolejami a w znacznej
mierze pieszo. Konie skierowywano na tory wyścigowe do Petersburga, Moskwy i Odessy, do stadnin
państwowych  i  różnych  majątków.  Zapanował  ogólny  chaos  i  straty  dla  właścicieli.  Jednocześnie
personel stajenny, ewakuowany z końmi, znajdował się częstokroć bez środków do życia i możności
zapewnienia furażu dla koni. Wówczas prezes Towarzystwa Wyścigów Konnych w Królestwie Polskim
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Fryderyk  Jurjewicz,  wybrany  na  to  stanowisko  z  końcem  1910  r.  zajął  się  bardzo  energicznie
zgromadzeniem polskich koni i uchodźców na torze wyścigowym w Odessie. Dla zapewnienia ludziom
i koniom  egzystencji  rozbudował  wyścigi  w  Odessie  i  wydzierżawił  leżący  nie  opodal  folwark
Ałtestowo.  Tam znaczna część polskich stajen wyścigowych i  stadnin przetrwała wojnę.  Inna część
pozostawała na torze wyścigowym w Moskwie.

Począwszy od 1918 r. warunki egzystencji stawały się jednak coraz trudniejsze, brakło bowiem furażu
i wyżywienia dla ludzi. W 1919 r. w niezmiernie ciężkich warunkach, po licznych niebezpieczeństwach,
udało  się  stajniom przemaszerować przez  Besarabię  do  Czerniowiec,  potem do Lwowa,  a  wreszcie
dotrzeć  do  Warszawy.  Resztkami  sił  stanęły  stajnie  28  czerwca  1919  r.  na  torze  mokotowskim
w Warszawie. Ogółem F. Jurjewicz doprowadził do Warszawy 252 konie pełnej krwi, które stały się
zarodkiem odbudowywanej po ciężkich stratach wojennych polskiej hodowli. Z właściwą , sobie energią
F. Jurjewicz wziął się natychmiast do wskrzeszenia wyścigów w Warszawie, aby zdobyć czym prędzej
środki  materialne  dla  dalszej  egzystencji  stajen  i  stadnin.  Dzięki  energicznym  jego  zabiegom dnia
7 września 1919 r. tor mokotowski otworzył po 4-letniej przerwie swoje podwoje i zapoczątkował nowy
okres w życiu sportowo-hodowlanym.
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