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Pierwsze regularne wyścigi konne we Wrocławiu na stałym torze szczytnickim miały miejsce 31 maja 1833 r.

Tor wrocławski na Partynicach wielokrotnie w czasie 77 lat istnienia działał w warunkach kryzysowych.
Nie uległ poważniejszym zniszczeniom w czasie obu wojen światowych. Jednak w obecnej sytuacji
gospodarczej,  w  warunkach  samofinansowania  przedsiębiorstw  wydaje  się,  że  egzystencja  toru  jest
zagrożona.  W ciągu  prawie  całej  powojennej  historii  wyścigów we  Wrocławiu  tor  był  deficytowy.
W ostatnich latach deficyt znacznie wzrastał.

Warto przypomnieć, że od 1926 r. aż do wybuchu wojny wszystkie tory prowincjonalne (a było ich
w tym okresie od 6 do 16) były mniej lub bardziej deficytowe. Ich egzystencja była ściśle związana
z działalnością toru stołecznego. Trzyprocentowy odpis od obrotów totalizatora w Warszawie na rzecz
Wydziału  Chowu  Koni  Ministerstwa  Rolnictwa  stanowił  podstawę  finansowania  torów
prowincjonalnych. Ministerstwo wspierało wyścigi na prowincji, nawet w czasach wielkiego kryzysu lat
1930—1935, doceniając ich znaczenie dla hodowli. W obecnej sytuacji rosnące koszty przeprowadzania
wyścigów, a co gorsze, malejące zainteresowanie stadnin półkrwi selekcją przychówka w wyścigowych
próbach dzielności, każą z troską myśleć o przyszłości wyścigów wrocławskich. Tor partynicki stanowi
poważne obciążenie dla budżetu PTWK. Jednak warszawska centrala jest jedynym przedsiębiorstwem,
które ma prawo — a nawet obowiązek — utrzymania tego jedynego z prawdziwego zdarzenia toru
prowincjonalnego w Polsce. Przejęcie pieczy nad Partynicami przez innego użytkownika stanowiłoby
przypuszczalnie  koniec  toru  i  wyścigów  we  Wrocławiu.  Użytkowanie  toru  niezgodne  z  jego
przeznaczeniem  uczyniłoby  go  po  kilku  latach  nieprzydatnym  do  rozgrywania  gonitw,  zwłaszcza
płaskich. Jak wielka byłaby to szkoda, mogą ocenić ci, którzy dostrzegli piękno tego toru. W czasie
papieskiej pielgrzymki w 1983 r. podczas spotkania z wiernymi i mszy celebrowanej we Wrocławiu
właśnie  na  torze  partynickim,  papież  Jan  Paweł  II  wyraził  zdziwienie  i  zaskoczenie  istnieniem tak
pięknego  zakątka  w  dobrze  znanym sobie  mieście.  Warto  ten  pogląd  rozszerzyć,  zwłaszcza  wśród
mieszkańców Wrocławia, z których wielu nie zdaje sobie sprawy z istnienia takiego obiektu na terenie
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ich miasta.  Dzięki  prowincjonalnemu charakterowi wyścigi  partynickie tchną szczególnym urokiem,
który już dawno zatracił Służewiec, będący gigantyczną „fabryką wyścigową”.

Wyścigi konne na torze partynickim rozgrywane są od 1907 r.; tak wyglądała wówczas trybuna sędziowska. Tak wyglądała
wówczas trybuna sędziowska.

Obecny stan toru wrocławskiego

Teren wrocławskich wyścigów konnych leży w dzielnicy Krzyki na Partynicach. Południowa granica
toru jest jednocześnie administracyjną granicą miasta. Ogółem obszar terenów wyścigowych zajmuje
76,25 ha, w tym 11,76 ha pastwisk, 0,18 ha łąk i 3,35 ha gruntów ornych. Aleja wjazdowa prowadząca
od  ulicy Zwycięskiej  dzieli  teren  na  dwie  części.  Z  prawej  strony,  wokół  piaszczystego  placu  stoi
5 budynków: cztery 20-boksowe stajnie wyścigowe z poddaszami użytkowymi oraz 3-kondygnacyjny
budynek  ze  stajnią  sportową  na  parterze  oraz  hotelem  robotniczym  na  dwóch  piętrach.  Cały  ten
kompleks otacza bieżnia treningowa długości ok. 800 m, tzw. orbita.  Ma ona nawierzchnię żużlową
uzupełnianą  piaskiem.  Następna  grupa  zabudowań  to  podwórze  gospodarcze  z  zespołem  starych
przedwojennych budynków, w których znajdują się: stajnia sportowa, dwie stajnie wyścigowe, kuźnia,
ambulatorium  weterynaryjne,  warsztaty,  bufet  oraz  mieszkania  służbowe.  Przy  każdej  stajni
zainstalowane są kołowroty do stępowania koni. W dalszej części znajduje się rampa, wiata na siano
oraz garaże. Po lewej stronie alei, przy bramie wjazdowej, stoją dwa bloki mieszkalne, dalej położony
jest tor wyścigowy wraz z zapleczem.

Wyścigi płaskie odbywają się na torze trawiastym długości ok. 2160 m. Ma on kształt elipsy. Tor jest już
mocno zniszczony. Nierówne podłoże i wytarta murawa przy dużo ostrzejszych zakrętach niż na torze
warszawskim stwarzają  niebezpieczeństwo wypadków.  Charakterystyczne  jest  ukształtowanie  bieżni.
Przeciwległa prosta leży niżej od prostej finiszowej, a sam finisz odbywa się pod górę. Konie biegają
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w prawą stronę, odwrotnie niż na Służewcu. W złym stanie utrzymana jest również bieżnia płotowa,
prowadząca obok toru gonitw płaskich. Wewnątrz terenu ograniczonego tymi bieżniami mieści się tor
roboczy o niejednolitej nawierzchni (żużel, glina, piach). Wewnątrz toru roboczego znajduje się teren, na
którym odbywają się  wyścigi  przeszkodowe.  Obecnie  tor  przeszkodowy składa  się  z  24 przeszkód.
Dużym  utrudnieniem  w  utrzymaniu  bieżni  treningowych  i  wyścigowych  jest  wysoki  poziom  wód
gruntowych. Przy obfitych opadach w wielu miejscach, a zwłaszcza na przeciwległej prostej, gromadzi
się woda. Zaniedbany rów melioracyjny przebiegający pośrodku toru nie jest w stanie zbierać nadmiaru
wody. Również przedwojenne dreny, mimo dwukrotnego uzupełniania nie spełniają dobrze swojej roli.
Zalewanie toru po ulewnych deszczach powodowało już przerwy w organizowaniu wyścigów. Obok
bieżni, na wysokości drugiego zakrętu znajduje się od czasów przedwojennych sztuczny staw, który ma
za zadanie odbierać wodę z toru.  Dawniej  służył  on również jako magazyn wody do deszczowania
bieżni.

 Wyścigi konne na Partynicach w latach 30-tych.

Najbardziej charakterystyczną budowlą toru partynickiego jest tzw. okrąglak — parterowy, drewniany
pawilon na planie  wielokąta.  Usytuowany jest  on na wzniesieniu w pobliżu  celownika.  W zamyśle
twórcy planu okrąglak miał służyć jako loża dla specjalnych gości. Obecnie mieści się w nim biuro
mityngu  oraz  pokoje  gościnne.  W niezmienionej  od  czasów przedwojennych  formie  zachowała  się
również oszklona loża piętrowa i dwie drewniane trybuny. Dawną lożę sędziowską przebudowano na
piętrową  budkę,  w  której  urzęduje  komisja  techniczna,  sędziowie  na  celowniku  i  sprawozdawcy
wyścigowi. Pod trybunami znajdują się stare kasy totalizatora. Dwie kasy wolno stojące dobudowane po
wojnie są od lat niewykorzystane ze względu na brak zainteresowania publiczności.

Znamienny jest fakt, że znajdujące się w centrum miasta kasy ekspozytury totalizatora otwarte w czasie
warszawskich  dni  wyścigowych oblegane  są  od  lat  przez  graczy,  z  których  tylko  część  przychodzi
również  na tor.  Jak przyciągnąć tych  ludzi  na Partynice?  — to  nierozwiązany do tej  pory problem
kolejnych kierowników toru. Mała ilość czynnych kas oraz niewielka liczba ludzi zainteresowanych grą
ułatwia zdarzające się próby szantażu stosowanego przez grupy graczy, którzy poprzez blokowanie kas
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usiłują  wymóc  zmianę  zatwierdzonego  wyniku  gonitwy.  Zdarzają  się  też  przypadki  wychodzenia
niezadowolonej  publiczności  na  murawę  bieżni  i  uniemożliwianie  rozgrywania  wyścigów.
Kierownictwo toru jest bezsilne wobec braku reakcji ze strony milicji.

Barak,  w  którym  znajdują  się  pomieszczenia  dżokejki  i  wagi  oraz  boksy  do  siodłania  koni  przed
wyścigiem, stoi obok padoku. Z budynków wzniesionych po wojnie znajduje się w tej części terenu
wyścigowego piętrowy budynek biurowo-mieszkalny. Cały teren wyścigów jest  porośnięty zespołem
starodrzewu,  który  wyjątkowo  malowniczo  komponuje  się  zarówno  z  samym  torem,  jak
i z zabudowaniami.  Niestety,  coraz więcej  drzew rosnących na torze obumiera,  niszczonych inwazją
jemioły. Czyżby było to złowróżbnym memento dla starego toru?

Dyrektor  PTWK  Stanisław  Arkuszewski  dekoruje
zwycięzcę Nagr. Porównawczej w 1954 r., ogiera czystej
krwi arabskiej Czorta. Z lewej dżokej Jerzy Kobitowicz,
z prawej pierwszy kierownik toru mjr Jerzy Zaniewski (ze
zbiorów J. Kobitowicza).

Najlepszy  obecnie  polski  dżokej  Mieczysław  Mełnicki
wystartował  pierwszy  raz  właśnie  na  torze  partynickim
w 1954  r.  na  klaczy  arabskiej  Banita;  obok  stoi  trener
M. Dorosz (ze zbiorów M. Mełnickiego)

Historia wyścigów i toru we Wrocławiu

Początki gonitw konnych we Wrocławiu sięgają średniowiecza. Istniał wtedy swoisty rodzaj wyścigów
o charakterze  festynu  ludowego.  Wrocław  ma  stały  tor  wyścigowy  od  1833  r.,  najwcześniej
ze wszystkich polskich miast, w których istniały place gonitw konnych. Wiele osób sądzi, że to właśnie
tor na Partynicach istnieje tak dawno. Nie jest to jednak prawda. Owe XIX-wieczne wyścigi odbywały
się na torze położonym w miejscu, gdzie dziś wznosi się Hala Ludowa oraz częściowo na terenach
Ogrodu Zoologicznego, po obu stronach ul. Zygmunta Wróblewskiego, która w owym czasie była polną
drogą  za  mostem  na  Starej  Odrze  (dziś  Most  Zwierzyniecki),  między  Szczytnikami  a  Dąbiem.
Początkowo tor miał bieżnię o obwodzie kształtu pięciokąta, później zmienioną na eliptyczną. Pierwszy
dzień  wyścigowy na  szczytnickim torze  miał  miejsce  31  maja  1833  r.,  podczas  prowincjonalnego
festynu rolniczego przy Wiosennym Targu Wełny. Była to pierwsza impreza powstałego rok wcześniej
Śląskiego Związku Wyścigów Konnych i Wystaw Zwierząt Hodowlanych. 

Do połowy XIX w. gonitwy konne towarzyszyły wystawom zwierząt gospodarskich, które odbywały się
na placu wyścigowym. Od 1870 r. wyścigi konne zaczynają przynosić dochody wraz z wprowadzonym
wcześniej we Francji totalizatorem. Warto dodać, że oprócz tych wyścigów już od 1836 r. odbywały się
na Psim Polu gonitwy myśliwskie. Odbywały się również wyścigi w kłusie, wyścigi zaprzęgów oraz
wyścigi koni roboczych pod jeźdźcem. Wyścigi organizowane w owym czasie we Wrocławiu miały
wysoką rangę i duży prestiż.

Umowa dzierżawna dla starego toru wygasła w 1892 r., ale władze miasta przedłużyły ją do roku 1907,
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od którego zaczyna się historia toru na Partynicach. Ostatnie wyścigi na starym torze odbyły się w 1906
r.  W lipcu  1905  r.  Śląski  Związek  Hodowców  Koni  i  Wyścigów  Konnych  zakupił  od  właściciela
ziemskiego Juliusa Schottländera 70 ha terenu przy szosie Ołtaszyn-Partynice. 1 X 1905 r. odbyło się
przekazanie  ziemi  Związkowi.  Tego  samego  dnia  rozpoczęto  pierwsze  prace  ziemne  przy  budowie
nowego toru. Autorem planu toru partynickiego był inż. R. Jürgens z Hamburga. Projekt obejmował
budowę  bieżni,  stajni  letnich,  przystanku  kolei  żelaznej  i  tramwajowego,  restauracji,  terenów
treningowych oraz urządzeń nawadniających. Fundusze na budowę toru Związek otrzymał w formie
pożyczki od władz miasta,  jak również zdobywał je organizując „końskie loterie”.  Otwarcie toru na
Partynicach miało miejsce w 1907 r.  na jubileusz 75 rocznicy Śląskiego Związku Hodowców Koni
i Wyścigów  Konnych.  Tor  partynicki  był  typowym torem prowincjonalnym.  Do  wybuchu  I  wojny
światowej rozgrywano tu gonitwy o sporej randze i wysokiej sumie nagród. Po I wojnie światowej, ze
względu na postępujący kryzys  gospodarczy, ograniczaono liczbę imprez oraz zmniejszyła się ranga
nagród  tu  rozgrywanych.  Rocznie  organizowano  kilka  dni  wyścigowych,  np.  w  1923  r.  zdołano
zorganizować tylko 1 mityng. Na wrocławskie wyścigi zjeżdżały konie z różnych miast.

Na torze partynickim ir gonitwach płotowych biegały także konie
arabskie; na zdjęciu jeden z lepszych koni w lej kategorii og. Del
Żabo (Miecznik — El Zabibe) pod dżokejem Józefem Palińskim
(ze zbiorów J. Palińskiego).

Zwyciężczyni  Nagrody  Oaks  w  1957  r.  kl.
Kantaryda  (Witraż  — Katona)  hod.  SK Albigowa;
z prawej strony dżokej Stanisław Dzięcina,  z lewej
trener Franciszek Lipiński (ze zbiorów St. Dzięciny).

Po  wyzwoleniu  Wrocławia  teren  dzisiejszego  toru  zajmowała  jednostka  armii  radzieckiej.  Jeszcze
w styczniu 1946 r. wśród torów objętych przez Państwowy Zarząd Hodowli Koni i Wyścigów Konnych
(Warszawa, Łódź, Lublin, Katowice, Poznań, Sopot) nie wymienia się toru wrocławskiego. W maju tego
samego  roku  powołano  komisarzy  ds.  wyścigów  konnych,  którym  powierzono  opiekę  i  zarząd
majątkiem byłych towarzystw. Zarządzeniem tym objęto już tor partynicki. W czerwcu 1947 r. minister
rolnictwa i reform rolnych powołał komisję rzeczoznawców, która m. in. miała odpowiedzieć na pytanie,
które  spośród istniejących  torów utrzymać,  a  które  zlikwidować ze  względu na konieczną  redukcję
wydatków. Zaproponowano, aby torów nie likwidować, gdyż trudno było wówczas przewidzieć rozwój
zainteresowania  społeczeństwa  wyścigami  konnymi.  Komisja  zalecała  oparcie  egzystencji  torów
prowincjonalnych  na  zasadach  rachunku  ekonomicznego.  Tory  w  Łodzi  i  Sopocie  miałoby przejąć
Towarzystwo  Zachęty  do  Hodowli  Koni  i  utrzymywać  je  we  własnym  zakresie  (pierwszy  sezon
wyścigowy w Sopocie przyniósł zysk). Tory w Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach, których komisarzem
był  płk  Tadeusz  Mieczkowski,  chciano  przekazać  Państwowym  Zakładom  Chowu  Koni
z przeznaczeniem na stacje rozpłodowe. Propozycje te nie zostały zrealizowane. W 1950 r. utworzono
przedsiębiorstwo  Państwowe  Tory  Wyścigów  Konnych,  do  którego  oprócz  toru  służewieckiego
włączono tylko 2 tory prowincjonalne: Sopot i Wrocław.

W czasie działań wojennych tor nie uległ zniszczeniu, ucierpiała jednak bieżnia, zniszczona gąsienicami
czołgów.  Odbudowa  toru  została  ukończona  w  1952  r.  W tym  samym  roku  Sekcja  Poznańskiego
Pioniera  Jeździeckiego  zorganizowała  na  torze  zawody  konne.  Przy  ich  okazji  odbyła  się  również
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pokazowa gonitwa z udziałem kilku koni arabskich. Tor na Partynicach zainaugurował swoją działalność
w 1953 r.  Pierwszy dzień wyścigowy odbył  się 11 lipca,  zaś pierwszą gonitwę wygrał 4-letni ogier
arabski  Carogród (Wielki  Szlem — Jaffa)  hod.  PSK Nowy Dwór.  Rozwój  wyścigów wrocławskich
obrazuje tabela1. W sezonie 1953 odbywały się wyłącznie wyścigi arabskie, przeniesione do Wrocławia
z Warszawy  i  Sopotu.  Program  wyścigów  wrocławskich  obejmował  już  wtedy  14  gonitw
pozagrupowych, lecz Derby i Oaks oraz część gonitw odbyła się jeszcze w Warszawie. Od 1954 r. na
torze partynickim zaczynają biegać konie półkrwi, które rozdzielono między stajnie arabskie. Od tego
roku program wyścigów zostaje urozmaicony przez wprowadzenie gonitw płotowych dla koni arabskich
i półkrwi.  W latach 1954—1957 wyścigi w okresie letnim przenoszono na miesiąc z Wrocławia do
Sopotu, gdzie na przełomie lipca i sierpnia odbywały się, obok wyścigów koni pełnej krwi angielskiej,
również  wyścigi  arabów  i  koni  półkrwi.  Między  czerwcem  a  wrześniem  1956  r.,  w  ciągu  6  dni
wyścigowych,  obok  polskich  koni  czystej  krwi  arabskiej  biegało  na  Partynicach  20  koni  arabskich
z ZSRR.  Górowały  one  wyraźnie  klasą  wyścigową  nad  naszymi  końmi.  We  Wrocławiu  (wyścigi
z udziałem koni radzieckich odbywały się również w Sopocie) na 35 startów w 17 gonitwach radzieckie
konie arabskie odniosły 12 zwycięstw, w tym w nagrodach: Kaszmira, Wielkiego Szlema, Pożegnania,
im. Stadniny Tierskiej, a w Derby zajęły trzy pierwsze miejsca.

W 1953 r. araby biegały w 6 stajniach, od 1954 r. konie arabskie i półkrwi biegały w 8, zaś w 1956 r.
utworzono dziewiątą stajnię dla arabów radzieckich. W ciągu 2 następnych lat konie na Partynicach
biegały w 9 stajniach.  W latach 1953—1958 do czołowych pod względem wygranych sum należały
stajnie  trenerów:  J.  Dorosza,  J.  Olejnika,  F.  Lipińskiego,  Z.  Kamińskiego,  S.  Michalskiego,
W. Radomskiego, J. Kasprzaka. W tym okresie do czołowych jeźdźców Wrocławia należeli: J. Paliński
—  zwycięzca  największej  liczby  wyścigów  w  łatach  1954—1957,  J.  Kobitowicz,  S.  Bogobowicz,
S. Dzięcina, J. Jasiński, W. Balcer, S. Janu-cik oraz w okresie współzawodnictwa z końmi radzieckimi
— M. Szawujew.

Wyścigi koni arabskich opisał prof. W. Pruski w książce „Dwa wieki polskiej hodowli koni arabskich...”.
Warto  jednak  przypomnieć  zwycięzców  najważniejszych  gonitw  rozegranych  w  latach  50-tych  we
Wrocławiu. Nagrodę Derby (3000 m) dla 4-let-nich klaczy i ogierów wygrały: Don Lambro (Wielki
Szlem — Alhambra)  hod.  SK Nowy Dwór,  Eąuifor  (Amurath  Sahib  — Forta)  Michałów,  Potencja
(Priboj — Taktika) hod. SK Tiersk, ZSRR, Mir Said (Gabor — Mira) Albigowa; nagrodę Oaks (2400 m)
dla 4-letnich klaczy:  Dyska (Wielki Szlem — Forta) Michałów, Estokada (Amurath Sahib — Saga)
Michałów. Kochana (Wielki Szlem — Kaszma) Nowy Dwór, Kantaryda (Witraż — Katona) Albigowa;
nagrodę Porównawczą (2200 m, w 1956 r. — 2400 m) dla 3-letnich klaczy i ogierów: Czardasz (Wielki
Szlem — Baza) N. Dwór, Czort (Wielki Szlem — Forta) N. Dwór, Estokada, Bej Assan (El Haifi —
Bałałajka) Albigowa.

Pierwsze lata działalności toru wrocławskiego charakteryzował szybki rozwój wyścigów, zwłaszcza dla
koni  czystej  krwi  arabskiej.  Spotkały się  one z  dużym zainteresowaniem publiczności.  Sporą  część
ludności Wrocławia stanowili repatrianci ze Lwowa, gdzie jak wiadomo, wyścigi arabów odbywały się
od 1927 r. Wyścigi arabskie we Wrocławiu już na początku miały więc liczną publiczność, która znała
się na nich i lubiła je. Bywalcem Partynic był w owym czasie Bogdan Ziętarski. Ponieważ w okresie
tym nie działały jeszcze ekspozytury totalizatora w innych miastach, wiele ludzi przyjeżdżało na wyścigi
spoza  Wrocławia,  głównie  z  Katowic,  Gliwic  i  Zabrza.  Popularność,  jaką  cieszyły  się  wyścigi
wrocławskie  w  początkach  swojej  działalności,  jak  dotąd  jeszcze  się  nie  powtórzyła.  Przychylny
stosunek  dyrekcji  PTWK  do  wrocławskich  wyścigów zmienił  się  wraz  z  odejściem ze  stanowiska
dyrektora (w 1956 r. ) płk. S. Arkuszewskiego, który, podobnie jak jego poprzednik na tym stanowisku,
gen. L. Bukojemski, by! zwolennikiem rozwoju wyścigów na Partynicach. 

Od 1957 r. z roku na rok spadała liczba koni biegających na torze oraz liczba gonitw. Od tego roku, po
rozpoczęciu sezonu we Wrocławiu oraz kilku dniach wyścigów w Sopocie stajnie wrocławskie jechały

1 Tabela została przeniesiona na ostatnią stronę, przypis PCBJ

6/13



na  sezon  jesienny  do  Warszawy.  W  1959  r.  wyścigi  we  Wrocławiu  nie  były  organizowane.
Prawdopodobnie  pewien  wpływ  na  drastyczne  ograniczenie  sezonu  wrocławskiego,  a  w  końcu  na
zamknięcie toru przez warszawską dyrekcję mogła mieć awantura i chuligańskie zajścia wywołane przez
publiczność po unieważnieniu jednej z gonitw przez komisję techniczną. W 1960 r. odbyły się tylko
2 dni wyścigowe, a później znowu nastąpiły 2 lata przerwy, mimo że roczny plan wyścigów na rok 1962
przewidywał  rozegranie  we  Wrocławiu  2  dni  wyścigowych.  Przerwa  w działalności  toru  w dużym
stopniu przyczyniła się do osłabienia zainteresowania publiczności wyścigami. Przez te 2 lata na torze
zimowały 2 stajnie z Warszawy. Wyścigi wrocławskie wznowiono w kwietniu 1963 r. Tor na Partynicach
dalej  służył  jako miejsce zimowania kilku stajni służewieckich,  które po 2—4 dniach wyścigowych
rozegranych  we  Wrocławiu  odjeżdżały  do  Warszawy.  Wykorzystywano  tu  klimatyczne  właściwości
Wrocławia, a zwłaszcza łagodniejszą i wcześnie ustępującą zimę. Pozwalało to wcześniej rozpoczynać
intensywny trening  koni  oraz  sam sezon  wyścigowy,  który  we Wrocławiu  zaczynał  się  2  tygodnie
wcześniej niż w Warszawie. 

W  połowie  lat  60-tych  WOPR  przejął  od  wyścigów  budynek  dawnego  klubu  wyścigowego  —
restauracji, zaś w latach późniejszych stopniowo przejmował tereny na obrzeżu wyścigów wzdłuż ul.
Zwycięskiej.  W  tym  czasie  również  ówczesne  władze  miały  oryginalną  koncepcję  wykorzystania
terenów wyścigowych. Projektowano zbudowanie na nich wesołego miasteczka. O tym, że nie były to
humorystyczne rojenia niech świadczy fakt, iż w późniejszym okresie odgórną decyzją władz miasta
przekazano pod budowę Novotelu teren starego, doskonałego hipodromu, położonego niedaleko toru.
Zresztą zakusy na tereny wyścigowe nie dotyczą tylko Wrocławia. Z podobnymi problemami boryka się
również tor sopocki.

W  1969  r.  oprócz  sezonu  wiosennego  odbył  się  7  IX  we  Wrocławiu  międzynarodowy  mityng
wyścigowy. W mityngu wzięły udział ekipy: Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Węgier, ZSRR i Polski.
Na 6 gonitw konie węgierskie wygrały Nagrodę Moskwy (Puchar) i Pragi, konie radzieckie wygrały
Nagr. Berlina i Budapesztu, koń NRD — Nagr. Warszawy, koń polski — Oczeret (Tuny — Otyka) hod.
SK Iwno, pod dż. V. Hutuleacem — zwyciężył w Nagr. Sofii. Inne miejsca polskich koni to m. in.: II —
Kadyks w Nagr. Moskwy, II — Taormina w Nagr. Budapesztu, II — Synogarlica w Nagr. Berlina, II —
Erotyk i III — Trabant w Nagr. Warszawy. Pod względem sum wygranych polska ekipa uplasowała się
na  II  miejscu  za  Węgrami.  Dopiero  przy  okazji  organizowania  tego  mityngu  warszawska  dyrekcja
udzieliła torowi na Partynicach znaczniejszej pomocy finansowej. Pozwoliło to m. in. wyremontować
stajnie i trybuny oraz położyć asfalt w alei dojazdowej.

Po mityngu obok gonitw dla koni półkrwi, jeszcze tylko 2 razy organizowano gonitwy dla koni pełnej
krwi. Odbywały się one w 1971 r., kiedy to po raz ostatni stajnie służewieckie zimowały na Partynicach
oraz w 1976 r., kiedy zgromadzono we Wrocławiu stawkę dwulatków pełnej krwi z Rumunii. Brały one
udział w 7 wyścigach. Od 1973 r. zaczyna wzrastać liczba dni wyścigowych, przewyższając w tymże
roku liczbę dni rozegranych na torze sopockim, który nieprzerwanie od 1957 r. górował pod względem
wykorzystania  nad  torem  partynickim.  Tendencja  rozwoju  wyścigów  wrocławskich  trwa  do  dziś.
Jedynym wyjątkiem był rok 1980, kiedy to ze względu na panującą na torze grypę koni zakończono
sezon  wrocławski  po  rozegraniu  6  dni  wyścigowych,  konie  odesłano  do  stadnin,  a  teren  toru
udostępniono na wystawę rolniczą.

Od 1975 r. dniem wyścigowym na torze partynickim jest czwartek. Niektórzy upatrują w tym przyczynę
małej  popularności  wyścigów  we  Wrocławiu.  Jednak  sporadyczne  przenoszenie  gonitw  na  soboty
i niedziele również nie przyniosło spodziewanych efektów.

W 1975 r.  konie  półkrwi,  biorące  udział  w wyścigowych próbach dzielności,  zostały zgromadzone
w oddzielnych stajniach (przedtem przydzielane były do stajni razem z końmi pełnej i czystej krwi).
Początkowo było 7 takich stajni, a od 1976 r. do dziś jest ich 6. Stajnie te stacjonowały we Wrocławiu,
ale część wyścigów rozgrywały jeszcze w Warszawie lub Sopocie. Od 1979 r. wyścigi koni półkrwi
odbywają się wyłącznie na torze partynickim.
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Grupa pracowników wrocławskiego toru z lat 50-tych na tle „okrąglaka"; od lewej: tr. Wincenty Radomski, dżokeje
Władysław Koziej, Jerzy Kobitowicz, Wiktor Chmielarczyk, Józef Paliński, NN, Marian Kucharski, Aleksander Gawron,

Józef Jasiński i NN.

Ludzie toru wrocławskiego

Uruchomienie  toru  wrocławskiego  po  wojnie  było  przede  wszystkim  zasługą  dyr.  Stanisława
Arkuszewskiego,  kierownika  działu  techniczno-selekcyjnego,  Bolesława  Orłosia  oraz  pierwszego
kierownika  toru.  Był  nim nieżyjący już  dziś  mjr  kawalerii  Jerzy Zaniewski.  Po  wojnie  brał  udział
w uruchamianiu toru warszawskiego. Za jego kadencji, oprócz odbudowy toru partynickiego, dokonano
prawie wszystkich inwestycji, jakie powstały na tym torze po wojnie. Wybudowano wtedy m. in. stajnie
wewnątrz  „orbity”,  wolno  stojące  kasy  oraz  wyposażono  ambulatorium  weterynaryjne.  Niestety,
w późniejszym okresie  część  wyposażenia  zabrano z  powrotem do Warszawy.  Mjr  Jerzy Zaniewski
kierował torem od 1949 do 1956 r. oraz od 1958 do 1959 r. W czasie tej przerwy był kierownikiem toru
sopockiego, gdzie zajmował się również treningiem koni.

Od czerwca 1956 do marca 1957 r. kierownikiem toru był Jarosław Suchorski, były rotmistrz kawalerii.
Po wyzwoleniu był kierownikiem i instruktorem sekcji  TKS „Unia” oraz współorganizatorem sekcji
Pioniera Jeździeckiego w Poznaniu.

Po  Jarosławie  Suchorskim  nastąpiły  krótkotrwałe  kadencje  kilku  kierowników  (lub  pełniących  ich
obowiązki).  Byli  nimi:  długoletni  pracownik  PTWK  dr  Anastazy  Tadeusz  Koskowski,  Henryk
Pomernacki  oraz  hodowca  koni  pełnej  i  półkrwi,  a  także  organizator  państwowej  hodowli  koni  po
wojnie — Zygmunt Skolimowski.

W okresie od kwietnia 1959 do stycznia 1964 r. kierownikiem toru był Sławomir Czopowski. W czasie
jego kadencji  wybudowano w mieście ekspozyturę totalizatora czynną do dziś. Prowadził  on też na
terenie toru owczarnię zarodową. Odnajmował „Orbisowi” hotel nad stajnią, gdy nie przebywały we
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Wrocławiu  stajnie  służewieckie.  Żadna  z  tych  inicjatyw  nie  dała  jednak  spodziewanych  efektów
fiansowych.

Od  stycznia  do  grudnia  1964  r.  kierował  torem  emerytowany  hodowca  Franciszek  Mieszkowski.
Zrezygnował  ze  stanowiska  kierownika  ze  względu  na  niemożność  uzgodnienia  z  dyrekcją  PTWK
gospodarki  na  Partynicach.  Przekazał  on  w  1964  r.  obowiązki  Władysławowi  Schmidtowi,  który
sprawował funkcję kierownika toru do lutego 1974 r. — najdłużej ze wszystkich kierowników Partynic.
Pierwszą jego inicjatywą po objęciu stanowiska było uporządkowanie zapuszczonego terenu wyścigów.
Za  jego  kadencji  przeprowadzono  renowację  urządzeń  melioracyjnych  oraz  budowę  zaplecza  do
suszenia siana. Po ustąpieniu ze stanowiska był jeszcze trenerem stajni Posadowo. Obecnie W. Schmidt
jest  prezesem Koła 14.  Pułku Ułanów Jazłowieckich — historycznej  jednostki,  z którą przebył  całą
kampanię wrześniową.

Od marca 1974 do września 1982 r. kierownikiem toru był Stanisław Przybylak, uprzednio pracownik
stadnin mazurskich. Za jego kadencji zainstalowano na torze kołowroty do stępowania koni oraz start-
maszyny. Mimo braku funduszy adaptowano dwie stare stajnie letnie, użytkowane dotąd jako owczarnie,
na normalne stajnie wyścigowe oraz wybudowano bloki dla pracowników toru. Stanisław Przybylak jest
obecnie zastępcą kierownika toru.

Od października 1982 r.  kierownikiem toru jest  Grzegorz Wróblewski,  który przeszedł tu z Zakładu
Treningowego  w  Sopocie.  Jego  koncepcje  odnośnie  rozwoju  wyścigów  wrocławskich  wiążą  się
z organizowaniem gonitw przeszkodowych, które jako bardziej widowiskowe mogą przyciągnąć na tor
widzów i zwiększyć obroty totalizatora. Mimo trudności z przeforsowaniem tego pomysłu rozegrano
w sezonie 1983 jedną gonitwę stiplową, która potwierdziła wcześniejsze prognozy. Obroty totalizatora
były w tym dniu większe niż w pozostałych dniach sezonu. W przyszłości w gonitwach przeszkodowych
mogłyby brać udział konie z sekcji jeździeckich, zwłaszcza specjalizujących się w WKKW, oraz konie
z Czechosłowacji,  NRD i  ZSRR. Podobne rozwiązanie  problemu urozmaicenia  programu wyścigów
koni półkrwi o gonitwy przeszkodowe proponował w 1967 r. („KP” nr 2) J. Chachuła. Wobec niechęci
do trenowania koni do wyścigów przeszkodowych przez trenerów przygotowujących konie do biegów
płaskich, sugerował on przejęcie przygotowania koni do tych wyścigów przez kluby jeździeckie lub
przez wydzielone do tego rodzaju treningu stajnie.  Obecnie organizowana jest  w Partynicach stajnia
przeszkodowa  o  docelowej  obsadzie  12  koni.  Zamierzeniem  nowego  kierownika  jest  rozgrywanie
1 gonitwy  przeszkodowej  każdego  dnia  wyścigowego.  Zamierzony  rozwój  gonitw  przeszkodowych
pociągnął za sobą konieczność remontu istniejących przeszkód, dobudowę kilku nowych oraz sadzenie
żywopłotów.  Prócz  tego,  w  celu  podniesienia  rentowności  wciąż  deficytowego  toru,  zamierza  się
rozbudować na terenie wyścigów gastronomię, przenieść — celem zyskania widzów — ekspozyturę
totalizatora z miasta na teren toru oraz przesunąć na stałe wrocławski dzień wyścigowy z czwartku na
niedzielę.

Lekarzem  weterynarii  na  torze  partynickim  jest  doc.  dr  hab.  Andrzej  Modrakowski,  na  co  dzień
pracownik Wydziału Weterynaryjnego AR we Wrocławiu, uznany specjalista w zakresie ortopedii. Jest
on najstarszym stażem pracownikiem toru partynickie-go. Pracuje jako lekarz weterynarii od 1953 r., tj.
od momentu przyjścia na tor pierwszej partii koni.

Od 1975 r. treningiem koni półkrwi zajmowali się trenerzy: (w porządku alfabetycznym) — inż. Jerzy
Bielecki,  Wiktor  Chmie-larczyk,  Karol  Chomicz,  mgr  Jerzy  Gulajew,  Vasile  Hutuleac,  inż.  Dorota
Kałuba, Marian Krysiak, Marian Kucharski, Eugeniusz Matczak, Krystian Michalski, mgr Małgorzata
Pisarczyk, Władysław Schmidt, Antoni Szablewski. Obecnie wrocławskie stajnie koni półkrwi trenują:
Stanisław Borkowski — St. Posadowo, Tadeusz Dębowski — St. Nowielice, Władysław Dębowski —
St. Prudnik, mgr Jarosław Kamiński — St. Pruchna, Zenon Ujma — St. Racot, mgr Sławomir Walotek
— St. Mieczownica. Trenerów tych można podzielić na dwie grupy: pierwsza to pracownicy o dużym
stażu i doświadczeniu, zasiedzieli we Wrocławiu, druga to młodzi ludzie po studiach, z reguły po stażu
aspiranckim na  Służewcu,  zdobywający na  torze  partyjnickim doświadczenie  w samodzielnej  pracy
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trenerskiej.  Nastawieni  są  oni  na  ubieganie  się  o  stajnie  w  Warszawie,  wobec  czego  traktują  tor
wrocławski  jako  stadium  przejściowe  w  swojej  karierze.  Dziwi  sytuacja,  że  nie  ma  miejscowych
kandydatów do tej ciekawej i atrakcyjnej pracy, mimo że we Wrocławiu jest Akademia Rolnicza, którą
corocznie  opuszczają  absolwenci  Wydziału  Zootechnicznego.  Mogliby  oni  po  stażu  odbytym  na
Służewcu  pracować  we  Wrocławiu,  przyczyniając  się  do  ustabilizowania  kadry  trenerskiej.  Sprawy
kadrowe  toru  wrocławskiego  sprawiają  wiele  kłopotów  dyrekcji  PTWK.  Ostatnio  duży  wpływ  na
ustabilizowanie załogi miało oddanie do użytku pracowników 36 mieszkań w 2 nowoczesnych blokach
wybudowanych na terenie toru. Większość pracowników stajen rekrutuje się z dawnej załogi Służewca.

Jednym  z  najstarszych  stażem  pracy  pracowników  stajen  wrocławskich  jest  Władysław  Szkatuła.
Związał  się  on  z  torem  wrocławskim  już  w  1954  r.  Dawniej  brał  udział  w  gonitwach,  głównie
przeszkodowych, a ostatnio jest koniuszym Stajni Pruchna. Długoletnią pracownicą toru była (obecnie
na  emeryturze)  również  pani  Erna  Liebenthal,  której  wspomnienia  w  znacznym  stopniu  ułatwiły
opracowanie tego artykułu.

Ogólnie  trzeba  jednak stwierdzić,  że  tor  wrocławski  nie  przyciąga  ludzi  ze  swojego terenu.  Nawet
mieszkający w okolicach Wrocławia młodzi chłopcy, którym marzy się kariera dżokeja, wolą przyjechać
do Warszawy. Warto jednak przypomnieć, że wielokrotny champion dżokejów, Mieczysław Mełnicki,
właśnie we Wrocławiu w 1954 r. od startu na klaczy czystej krwi arabskiej rozpoczął swoją karierę
jedździecką.  Młodzi  warszawscy  jeźdźcy  rzadko  korzystają  z  szansy  szybkiego  wybicia  się,  jaką
niewątpliwie stwarza tor prowincjonalny. Wrocław często staje się ostatnią deską ratunku dla jeźdźców,
którzy nie sprawdzili  się na Służewcu. Ten stan rzeczy na pewno nie sprzyja poprawieniu reputacji
wyścigów wrocławskich. W pierwszej połowie lat 70-tych wprowadzono zwyczaj uzupełniania składu
jeźdźców przez wysyłanie na wrocławskie dni wyścigowe dżokejów z Warszawy. Poza wieloma wadami
miał ten system dużą zaletę — przyciągał publiczność nazwiskami znanych jeźdźców. 

Obecne kierownictwo PTWK pod presją trenerów i dżokejów warszawskich zaprzestało tych praktyk.
W ubiegłym sezonie sporadycznie zasilali wrocławskie wyścigi warszawscy jeźdźcy niższych kategorii.
Obecnie we Wrocławiu jest tylko 2 dżokejów. Są nimi: Jerzy Surynt i Ryszard Warsz. Ogólnie rzecz
biorąc, poziom jazdy w wyścigach wrocławskich jest słaby. 

Wrocławscy trenerzy niejednokrotnie zmuszeni są zapisywać konie w kilku kolejnych gonitwach pod
jeźdźcami amatorami, którzy kondycyjnie nie wytrzymują jeszcze takiego obciążenia. Niemniej trzeba
przyznać, że techniką jazdy wrocławscy amatorzy górują często nad zawodowcami. Rokrocznie plasują
się w czołówce jeźdźców amatorów na naszych torach. Sprzyjają temu ich częste straty. Ruch amatorski
ze wszech miar godny jest poparcia kierownictwa.

Charakterystyczna  budowla  toru  partynickiego  tzw.
okrąglak,  dawniej  loża  dla  specjalnych  gości,  obecnie
mieści się w nim biuro mityngu i pokoje gościnne.

„Bomba” jeszcze nie poszła do góry, publiczność partynickiego
toru czeka na rozpoczęcie gonitwy, (fot. J. Olek).
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Sport jeździecki na torze wrocławskim

Zrozumiale, że warunki, jakimi dysponuje każdy obiekt mający dużą liczbę koni, zawsze będą sprzyjały
inicjatywom rozwoju sportu jeździeckiego. Tak było i w przypadku Wrocławia. Warto w tym miejscu,
choć w kilku zdaniach, przedstawić dzieje sportu przy wrocławskim torze.

Inicjatorem sportu jeździeckiego na Partynicach byl rtm. Jarosław Suchorski. Razem z nim w 1956 r.
przyjechało  z  Poznania  kilku  zawodników  Poznańskiego  Pioniera  Jeździeckiego,  m.  in.  Romana
Orłowska-Babirecka,  Marian  Babirecki,  Andrzej  Kwapisz wraz  ze  swoimi  końmi.  Klub działał  pod
szyldem  LZS  Partynice.  We  Wrocławiu  odbywały  się  wtedy  przygotowania  do  startu  w  Wielkiej
Pardubickiej, w której Marian Babi recki na wał. Baracz (Łeb w łeb — Kirsche) hod. SK Widzów, zajął
II miejsce o pół długości za koniem CSRS — Letecem. Wraz z odejściem J. Suchorskiego działalność
klubu upadła. Organizowaniem sportu zajął się później W. Schmidt. Od połowy lat 60-tych działa na
torze sekcja jeździecka LZS. Miała ona w treningu sportowym 16 koni. Na początku lat 70-tych nazwę
Sekcji zamieniono na Rolniczy Ludowy Klub Sportowy Wrocław przy PTWK, który działa do dziś. Po
odejściu W. Schmidta na emeryturę, klubem opiekował się kolejny kierownik toru, S. Przybylak.

Obecnie pracą sekcji zajmuje się G. Wróblewski. Planuje on rozwinięcie działalności sekcji na bazie 60-
osobowej grupy uczniów wrocławskich szkół podstawowych, z których zamierza uformować zespół 15
zawodników. Kierunkiem rozwoju sportu na Partynicach ma być ujeżdżenie i wyścigi przeszkodowe.
Obecnie  atutem klubu jest  trzykrotna  mistrzyni  Polski  w  ujeżdżeniu  — Elżbieta  Morciniec,  od  lat
plasująca  się  w  czołówce  tej  konkurencji.  Ostatnio  w  jej  ślady  idzie  córka,  zdobywająca  laury  w
kategorii juniorów.

Przyszłość Partynic

Niewesołe  perspektywy  wrocławskiego  toru  przedstawiono  na  początku  artykułu.  Warto  jednak
zastanowić  się  nad  posunięciami,  które  mogłyby  zaradzić  kryzysowej  sytuacji.  Wydaje  się,  że
rozwiązanie problemów wrocławskiego toru leży w gestii warszawskiej dyrekcji PTWK, gdzie każda
zmiana organizacyjna na wyższym szczeblu powodowała zmiany w traktowaniu i wykorzystaniu toru
we Wrocławiu oraz w koncepcji i organizacji wyścigów. Jak dotąd owe zmiany nie wyszły torowi na
dobre. Podstawowym zarzutem przeciw torowi są straty finansowe, jakie rokrocznie przynosi. Jednakże
w  ciągu  prawie  całej  historii  wyścigów  powojennych,  warszawska  centrala  prowadziła  aż  nazbyt
oszczędną gospodarkę finansową w stosunku do Partynic, mimo że od lat wypracowuje poważne zyski
na Służewcu. W tor nie inwestowano, bo był deficytowy, a był (i jest) deficytowy — bo w niego nie
inwestowano.  W celu  zmiany istniejącego stanu rzeczy należałoby przerwać to  sprzężenie  zwrotne.
Pomoc warszawskiej dyrekcji nie może się ograniczać do pokrywania strat, jakie przynoszą wrocławskie
wyścigi.  Niezbędne  jest  poważne  dofinansowanie  Partynic;  jak  dotąd  fundusze  na  remonty  toru
znajdowały się jedynie w wyjątkowych wypadkach (mityng, wystawa rolnicza, wizyta papieska), a i to
nie  zawsze  z  kasy  PTWK.  Oprócz  pomocy  finansowej  pożądane  byłoby  bardziej  bezpośrednie
zainteresowanie się torem i jego problemami ze strony dyrekcji PTWK, bo przecież „pańskie oko konia
tuczy”.  Z  drugiej  strony,  kierownictwo  Partynic  nie  może  biernie  zdawać  się  na  pomoc  finansową
Warszawy, wiedząc że i tak Służewiec zarobi na oba tory. Konieczna jest tu operatywna i konsekwentna
działalność w kierunku zainteresowania mieszkańców Wrocławia torem i wyścigami.  Takiej  roli  nie
spełni  sport  jeździecki,  który  z  konieczności  musi  pozostać  ubocznym  kierunkiem  działalności
partynickiego toru.

Jedną z przyczyn małej frekwencji publiczności jest komunikacja. Na tor położony na obrzeżu miasta
prowadzi tylko jedna linia autobusowa. W czasie swojej kadencji S. Przybylak zabiegał o dodatkowe
kursy autobusów w dni  wyścigowe.  Czasowo wprowadzono takie  rozwiązanie,  lecz  ze  względu na
niewielkie zaintereso wanie mieszkańców wyścigami dodatkowe kursy zlikwidowano Widać stąd, że
sytuacji wyścigów wrocławskich nie da się rozwiązać jednostkowymi posunięciami. Tu trzeba działań
kompleksowych, popartych odpowiednimi funduszami.
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Innym  problemem  jest  mierny  poziom  reklamy  wyścigów  we  Wrocławiu,  zarówno  w  prasie,  jak
i w formie plakatów.

Elementem,  który  może  uatrakcyjnić  wrocławskie  dni  wyścigowe,  mogą  okazać  się  wprowadzone
obecnie do programu gonitwy przeszkodowe. Wprowadzenie tych gonitw odniesie zamierzony skutek,
o ile będą rozgrywane uczciwie i na wysokim poziomie.

Wyścigi,  oprócz roli selekcyjno-hodowlanej i dostarczania dochodów, powinny świadczyć usługi dla
miasta. Tor partynicki ma ku temu wszelkie dane. Jego malownicze położenie i walory parkowe nie są w
ogóle wykorzystane dla przyciągnięcia publiczności. Nie ma tu warunków do rekreacji. Są za to warunki
dla  pokątnych  hazardzistów,  którzy  w  każdy  dzień  wyścigowy,  między  gonitwami,  przepuszczają
pieniądze  u  bezkarnych,  domorosłych  krupierów  w  „ruletce”,  kartach  czy  w  grze  w  kości.  We
Wrocławiu rzuca się to szczególnie w oczy ze względu na niewielki obszar wyścigów oraz małą ilość
publiczności. Nie sprzyja to prestiżowi tej placówki.

Sprawę  dalszego  wykorzystania  toru  na  Partynicach  warto  przedyskutować  z  ludźmi,  którzy  mają
rozeznanie w obecnych problemach wrocławskich wyścigów. Długoletni pracownik działu techniczno-
selekcyjnego PTWK, a również dawny pracownik Partynic, Romana Bodnar, widzi przyszłość toru w
powrocie do sytuacji z lat 50-tych, kiedy we Wrocławiu biegały konie arabskie. Jej  zdaniem, tor na
Partynicach mógłby stanowić „ośrodek konia arabskiego”, w którym, oprócz wyścigów, organizowano
by  aukcje  i  pokazy  koni.  Czynnikiem  sprzyjającym  takiemu  rozwiązaniu  jest  korzystne  położenie
Wrocławia oraz jego baza hotelowa. Powrót koni arabskich na Partynice miałby i tę dobrą stronę, że
odciążyłby przepełniony końmi tor służewiecki.

Istnieje  jeszcze  jedna  koncepcja.  Jak  wiadomo  uszlachetnianie  pogłowia  koni  półkrwi  folblutami
odbywa się często przy użyciu ogierów kiepskiej klasy. Trafiają one do hodowli częstokroć po słabej
karierze torowej jedynie na podstawie oceny pokroju i rodowodu. We Wrocławiu można by organizować
wyścigi przeszkodowe jako próby dzielności dla wybranych na Służewcu po karierze w wieku 2 i 3 lat
ogierów pełnej krwi przewidzianych w przyszłości na reproduktory w hodowli koni półkrwi. Grupę tych
ogierów można by uzupełnić o inne konie z toru warszawskiego i utworzyć z nich stajnię przeszkodową.
Wpłynęłoby to na uatrakcyjnienie programu wyścigowego we Wrocławiu,  jak również rozwiązałoby
żywotny problem hodowlany.

Już od 30 lat z torem wrocławskim na Partynicach związane są wyścigowe próby dzielności dla koni
półkrwi. Będą one przedmiotem odrębnego opracowania.
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Tab.  1.  DANE  LICZBOWE  O  WYŚCIGACH  ROZEGRANYCH  NA  TORZE  WROCŁAWSKIM
W LATACH 1953—1983

Rok Liczba dni
wyścigow

ych

Liczba
koni

Liczba gonitw

płaskich płotowych i przeszkodowych Ogółem

pełnej krwi półkrwi czystej
krwi

pełnej krwi półkrwi czystej
krwi

1953 17 100 --- --- 127 --- --- --- 127

1954 25 158 --- 57 132 --- 9 5 203

1955 28 148 --- 71 135 --- 11 9 226

1956 25 164 --- 62 116 --- 10 9 197

1957 9 100 --- 32 34 --- 3 2 71

1958 6 92 2 17 20 3 5 1 48

1959 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1960 2 67 --- 8 7 --- --- --- 15

1961 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1962 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1963 2 50 --- 9 3 --- --- --- 12

1964 3 73 16 6 --- --- --- --- 22

1965 3 70 17 3 --- --- --- --- 20

1966 3 80 --- 12 8 --- --- --- 20

1967 4 78 23 2 --- --- --- --- 25

1968 4 78 4 18 4 --- --- --- 26

1969 6 174 28 7 1 --- 3 --- 39

1970 2 49 --- 5 2 1 4 --- 12

1971 6 111 14 7 4 3 7 --- 35

1972 5 77 --- 25 --- --- 11 --- 36

1973 8 105 --- 48 --- --- --- --- 48

1974 10 98 --- 61 --- --- --- --- 61

1975 15 142 --- 90 --- --- --- --- 90

1976 19 154 7 104 --- --- --- --- 111

1977 18 119 --- 109 --- --- --- --- 109

1978 19 105 --- 123 --- 1 --- --- 124

1979 19 90 --- 140 --- --- --- --- 140

1980 6 115 --- 41 --- --- --- --- 41

1981 21 116 --- 146 --- --- --- --- 146

1982 22 127 --- 159 --- --- --- --- 159

1983 25 124 --- 161 --- 1 --- --- 161

Ogółem 322 2964 111 1523 593 9 63 26 2324
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