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5 lipca 1907 r. tłumy wrocławian, niezliczone powozy oraz automobile 

przemieszczały się za południową granicę Wrocławia. Co ich tam wiodło?  

Czy było to nowe połączenie z do niedawna prywatnym majątkiem Schot-

tländerów Partynicami – dwie nowe arterie komunikacyjne: tramwaj konny 

kursujący wzdłuż dzisiejszej ulicy Wyścigowej i droga dla pierwszych zwolen-

ników motoryzacji, czyli obecna ulica Karkonoska. A może przede wszystkim 

otwierany właśnie 5 lipca, przeniesiony z terenu dzisiejszego ogrodu zoolo-

gicznego na Szczytnikach, nowy tor wyścigów konnych? Sądząc z rozmachu 

projektantów i zaplanowania nowego hipodromu na 40 000 widzów chyba 

jednak to drugie. Wrocławianie kochali jeździectwo, a nowy obiekt, choć prze-

widziany był przede wszystkim jako miejsce wyścigów i sportów konnych, miał 

służyć także miłośnikom tenisa i spacerów. Nowy teren położony na południu 

miasta pomyślany więc został – obok parku Południowego – jako miejsce re-

kreacji mieszkańców Wrocławia. 

Przez 100 lat swego istnienia zarówno w granicach państwa niemieckiego, 

jak i od 1945 r. w granicach państwa polskiego tor partynicki przechodził 

różne koleje. W czasach nam współczesnych przeżyliśmy wszystkie kłopoty  

okresu transformacji politycznej i gospodarczej. Oprócz naturalnych trudno-
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ści dnia codziennego nie ominęły go też klęski: w 1995 r. pożar w jednej ze 

stajni, w 1997 r. powódź stulecia, w 2005 r. huraganowy wiatr. Udało nam 

się poradzić z tym wszystkim i nadal rozgrywać wiele imprez, do których hi-

podrom został stworzony. Sezon wyścigowy, zawody jeździeckie w różnych dys-

cyplinach, pojawiające się nowe budowle, obiekty służące niespotykanej przed-

tem na torze rekreacji, takie jak Gród Wczesnośredniowieczny i Miasteczko z 

Dzikiego Zachodu oraz dbałość o nową i historyczną już zieleń to Partynice 

dnia dzisiejszego. Położnie toru wrocławskiego w dynamicznie rozwijającej się 

części miasta niedaleko międzynarodowej autostrady oraz bliskość granicy cze-

skiej i niemieckiej zaowocują z pewnością jeszcze większym jego rozkwitem.  

To wszystko cieszy. Mamy także nadzieję, że nawiązujemy do tradycji sprzed 

100 lat, kiedy to Wrocław pretendował do grona miast – ogrodów, a wrocła-

wianie traktują Partynice jako miejsce swego odpoczynku i spotkań z końmi, 

tymi od wieków budzącymi respekt, ale i podziw zwierzętami. Cieszy także 

zaufanie Prezydentów Wrocławia, którzy w 1995 r. w niedoinwestowanym 

torze potrafili dostrzec nowe możliwości i którzy dziś traktują już Partynice 

jako jedną z wizytówek miasta. 

Ad multum annos kochane Partynice – nie tylko na następnych 100 lat …

Monika Słowik

WTWK - Partynice
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Wstęp

Obchodzone w 2007 r. stulecie toru wyścigów konnych na Partynicach 

skłania do refleksji nad jego dziejami zarówno tymi najnowszymi i tymi 

odległymi. Historia gonitw konnych sięga na Śląsku pierwszej połowy  

XIX w., aczkolwiek już w średniowieczu oraz u progu ery nowożytnej ist-

niały pewne formy jeździectwa, poprzedzające współczesne wyścigi mające 

charakter nie tylko rozrywki, ale i prób dzielności koni przeznaczonych do 

hodowli bądź sportu.

Do dnia dzisiejszego, poza bieżącymi relacjami prasowymi – zarówno 

polskimi, jak i wcześniej niemieckimi – brak kompleksowego opracowania 

dziejów partynickiego toru. Przy okazji rozmaitych jubileuszy pojawiały się 

nieco obszerniejsze artykuły w prasie niemieckiej z okresu przedwojennego 

i polskiej z czasów współczesnych. Interesujący dla zobrazowania historii 

gonitw konnych we Wrocławiu jest statut niemieckiego Śląskiego Towa-

rzystwa Wyścigów Konnych z r. 1833 oraz programy wyścigów z czasów 

przed- i powojennych. W niniejszej pracy wykorzystano także dysertacje 
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naukowe dotyczące koni i ich hodowli, historii miasta oraz klubów spor-

towych, a także dokumenty z Archiwum Państwowego i Archiwum Bu-

dowlanego we Wrocławiu. Uzupełnieniem danych pochodzących z archi-

waliów oraz literatury były przekazy ustne osób związanych z hipodromem 

wrocławskim. Za ich wskazówki i opinie autorzy niniejszego opracowania 

składają podziękowania.
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I. Krótka historia dobra rycerskiego Partynice

Tor wyścigów konnych we Wrocławiu położony jest na terenie dawnej 

wsi Partynice – miejscowości sięgającej korzeniami wczesnego średniowie-

cza, wymienionej w ośmiu zachowanych dokumentach z XIII i XIV w. 

ze zbiorów Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Najstarszy z nich to 

dokument wydany 5 grudnia najprawdopodobniej 1273 r. przez księcia 

śląskiego Henryka IV Probusa. Książę potwierdził w nim darowiznę swego 

ojca Henryka III wrocławskiemu mieszczaninowi Konradowi Sartilzanowi 

w postaci 8 małych włók w wiosce „sitis iuxte Wratislavian .... in loco qui 

dicitur Petenizc” – „położonej blisko Wrocławia .... w miejscu zwanym 

Petenizc”.

Następne dokumenty są podobne w swej treści; to też nadania lub ich 

potwierdzenia bądź transakcje kupna-sprzedaży, dotyczące dóbr partynic-

kich, określanych zwykle jako Patenicz, albo Patindorf. Dość wcześnie, 

co potwierdza dokument z 1373 r., wieś ta była przynajmniej częściowo  

w rękach Piotra, burmistrza wrocławskiego, ledwie 2 lata później rajcy 
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wrocławscy zakupili folwark na Partynicach. Najstarsze nazwy tej miej-

scowości to: Patenicz (1268 r.), Patynnicz (1360 r.) albo Patenitz (1531 

r.). Nie wiadomo dokładnie kiedy nazwa miejscowości zmieniona została 

na nazwę Hartliep, która pojawia się w dokumencie wydanym przez wro-

cławską radę miejską z 18 XI 1364 r. i pochodzi najprawdopodobniej od 

imienia Hartliebus, wymienianego często w dokumentach z XIII i XIV 

w. Nazwa ta używana była w rozmaitych brzmieniach (ostatnio Hartlieb)  

aż do 1945 r. 

1. Henryk Probus potwierdza  

darowiznę Konradowi Sartilzanowi  

8 łanów na Partynicach. 1273 r. 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
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W 1598 r. zarządzają wrocławskimi, miejskimi dobrami ziemskimi Da-

vidius Koseler i Gottfried Schilling z miejscowości Hartlieb. W 1583 r. 

występuje Sigismundt Schilling von Hartlieb, rajca wrocławski, który 

w tymże roku kupuje część Wyspy Tumskiej. Fakt przejęcia dobra przez 

członka wrocławskiego patrycjatu świadczyć może o dobrej jakości rol-

nej terenów położonej nad Ślęzą wsi, co zapewne pozwalało czerpać  

z niej znaczne profity.

2. Dokument potwierdzający, że wieś była 

własnością burmistrza Wrocławia Piotra. 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
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 W XV i XVI w. podwrocławskie tereny stanowiły jedną z lepszych lokat 

kupieckiego kapitału, o czym świadczą wzniesione przez mieszczan rezy-

dencje w Wojnowicach, Jelczu, Smolcu i Leśnicy. Wieś Hartlieb należała 

do katolickiej parafii w Ołtaszynie i protestanckiej parafii przy kościele 

Zbawiciela we Wrocławiu.

Jak wynika ze zbiorczego opracowania F. A. Zimmermanna, pod koniec 

XVIII w. wieś należała do pani von Lüttwitz, miała dwór z należącym do 

niego folwarkiem, 1 karczmę, 1 gorzelnika, 1 kowala i 131 mieszkańców. 

W połowie XIX w. jako właściciel figuruje baron von Lüttwitz, a wieś  

i allodium opisano jako dobro rycerskie. Za czasów barona von Lüttwitz 

był tu pałac i folwarki (jeden we wsi i jeden zewnętrzny), 294 mieszkańców, 

1 browar, 6 warsztatów rzemieślniczych, 2 sklepy i hodowla merynosów.  

W 1866 r. właścicielem wsi był baron von Seidlitz. W tym samym roku 

dobro kupił bankier wrocławski Julius Schottländer. W interesującym nas 

szczególnie okresie, na początku XX w. (1905 r.), właścicielami dobra ry-

cerskiego Partynice byli: Julius Schottländer, z siedzibą w pałacu w Party-

nicach (oprócz tego można go było znaleźć także pod wrocławskim adre-

sem przy Tauentzinplatz - placu Kościuszki) oraz doktor Paul Schottländer  

z Wysokiej (Wessig). 

Dobro rycerskie Schottländerów obejmowało wówczas niemal cały ob-

szar na południe od miasta. W jego skład wchodziły Partynice, z potęż-

ną willą-pałacem w stylu neorenesansowego historyzmu, typowego dla 2. 

połowy XIX w., Borek (Kleinburg), Krzyki (Krietern), Kończyce (Kund-

schütz), Ołtaszyn (Oltaschin), Stary Śleszów (Alt Schliessa), Wysoka (We-

ssig), Bledzew (Grünhübel), Kowale (Friedewalde-Cavallen), Suchy Dwór 

(Althofdür), Carowahne (?), Biestrzyków (Eckersdorf ).
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3. Fragment mapy Wrocławia i okolic z ok. 1770 r.  

Staatsbibliothek w Berlinie
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Tabela nr 1. Najstarsze dokumenty dotyczące Partynic  

z zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu

L.p. Data
Miejsce 
wydania 

dokumentu
Wystawca

Nazwa 
Partynic

Sygn.

1 /1273/, 5 XII Wrocław
Henryk IV, ks. 

Śląska
Patenizc

Dok. m. Wr. 
1273, 5 XII

2 1356, 7 IX Wrocław
Konrad  

von Falkenhein,  
starosta wrocławski

Patenicz
Rep. 67,  
nr 360

3 1364, 18 XI Wrocław
Rada miasta 
Wrocławia

Hartliep
Dok. m. Wr., 
1364, 18 XI

4 1370, 1 IX Wrocław
Tymo von Koldicz, 
starosta wrocławski

Patenicz
Dok. m. Wr. 
1370, 1 IX

5 1371, 22 XII Wrocław
Tymo von Koldicz, 
starosta wrocławski

Patindorf
Dok. m. Wr. 
1371, 22 XII

6 1373, 11 VI Wrocław
Tymo von Koldicz, 
starosta wrocławski

Patenicz
Dok. m. Wr., 
1373, 11 VI

7 1375, 20 VI Wrocław
Tymo von Koldicz, 
starosta wrocławski

Patenicz
Dok. m. Wr. 
1375, 20 VII

8 1383, 9 X Wrocław
Tymo von Koldicz, 
starosta wrocławski

Patenicz
Rep. 125,  

nr 267

Literatura

T. Kulak, Historia Wrocławia. Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej, t. II, Wrocław 2001

Schlesisches Urkundenbuch, oprac. H. Appelt, W. Irgang, Köln - Wien, 1971 - 1998, t. IV

Schlesischer Güter - Adressbuch, Breslau 1905

F. A. Zimmermann, Beytraege zur Beschreibung der Schlesien, Brieg 1794

Źródła

Archiwum Państwowe (dalej AP Wr)., Dokumenty miasta Wrocławia 1273, 5 XII; 1364, 18 XI; 1370, 1 IX;

1371, 22 XII; 1371, 11 VI; 1373, 11 VI; 1375, 20 VII; Rep. 67, nr 360, Rep. 125, nr 267
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II. Dawne formy gier i turniejów konnych

Zanim wyścigi konne przybrały w końcu XVIII w. znaną nam obecnie 

formę, poprzedziło je wiele innych imprez z udziałem koni, w których 

zwierzęta te musiały się wykazać najwyższą zręcznością i wytrzymałością, 

czyli według dzisiejszego nazewnictwa przejść próby dzielności. Takimi 

wydarzeniami były ważne dla średniowiecznej kultury rycerskiej turnieje  

i łowy, czy nieco późniejsze, pochodzące już z okresu nowożytnego, gonitwy, 

rozgrywane w miastach. Zachowały się o nich informacje w najstarszych 

źródłach dokumentowych i sfragistycznych oraz relacjach kronikarskich. 

Najstarszy, oryginalny dokument z Archiwum Państwowego we Wrocła-

wiu (czwarty pod względem wieku z terenów Polski), wydany w Grodźcu 

w 1175 r. przez księcia śląskiego Bolesława I Wysokiego dla klasztoru cy-

stersów w Lubiążu,informuje o darowaniu zakonnikom 25 koni. Zwierzę-

ta te aczkolwiek już w znacznie mniejszej liczbie, obok innych dóbr, przy 

różnych okazjach darowywał także Henryk I, książę wrocławski. W 1204 

r. przekazał 2 konie fundacji św. Wincentego, mieszczącej się poza murami 
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Wrocławia, kolejnym dokumentem zobowiązał poddanych do służb kon-

nych na rzecz cysterek trzebnickich, natomiast 4 konie przypadły w udzia-

le kanonikom regularnym z fundacji Najświętszej Marii Panny na Piasku.

Surowe warunki życia w wiekach średnich wymagały dużej sprawności 

fizycznej szczególnie od rycerstwa, które musiało być gotowe do uczest-

nictwa w licznych wyprawach wojennych i wykazać się siłą oraz odwagą 

potrzebną do zadawania przeciwnikowi ciosów na polu walki. Te cechy 

były podstawowymi składnikami etosu rycerskiego. Podobne przymioty 

musiał posiadać także wierzchowiec niosący wojownika zakutego w zbroję, 

ważącą od 15 do 25 kg. Rycerz winien także dbać o swą urodę i wdzięk, co 

zwykł podkreślać eleganckim strojem, bogatym w klejnoty i złoto, ozdob-

ny musiał być także rząd koński. Oprócz wypraw wojennych, na których 

zdobywał sławę i bronił honoru rycerskiego, również rozrywka wymagała 

od niego oraz jego konia nie lada dzielności. Ćwiczono ją na polowaniach,  

w turniejach i rozmaitych igrzyskach konnych, którym towarzyszyły zwy-

kle bogate uczty przerywane tańcami, muzyką i popisami akrobatów.

Średniowieczna kultura rycerska była kulturą jeździecką, świadczą o 

tym także liczne pieczęcie konne Piastowiczów i Gryfitów z XII i XIII w.  

4. Pieczęcie konne Piastów Śląskich z XIII i XIV w.  

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
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Widzimy na nich książąt w zbrojach, w hełmach garnczkowych z labrami  

i klejnotami, jakich używano wówczas do tego typu występów. Konie ksią-

żąt okryte są kropierzami, które zwykle wykonywano z miękkiej tkaniny 

układającej się faliście po bokach rumaków, a zdobiły je tarcze herbowe  

z orłami w przypadku książąt śląskich i gryfami książąt pomorskich. Oj-

czyzną turniejów rycerskich była Francja, skąd rozpowszechniły się w in-

5. Średniowieczny turniej rycerski 

K. Sütterlin, König Johann, 2003 
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nych krajach Europy. Najstarszy znany turniej w Polsce odbył się właśnie 

na Śląsku w 1243 r. w Lwówku Śląskim. Gry turniejowe miały swoich 

zwolenników wśród Piastów śląskich: Bolesława Rogatki czy Henryka Pro-

busa, osobiście biorącego w nich udział, uświetniały także śluby królewskie 

oraz koronacje.

Turniej odbył się także w 1364 r. podczas zjazdu w Krakowie, na którym 

obok Kazimierza Wielkiego, króla Polski, zjawił się cesarz Karol IV Luk-

semburski oraz szereg innych monarchów europejskich. Wielu polskich 

rycerzy odnosiło sukcesy zagranicą, między innymi Zawisza Czarny, który 

w 1415 r. zwyciężył Jana z Aragonii w Perpignan. Kolejnym wykwitem 

kultury rycerskiej były polowania wymagające wiele zręczności od konia 

i rycerza. Stanowiły one doskonałe ćwiczenia rycerskie w samotnej wy-

prawie konnej z oszczepem na niedźwiedzia i dzika, z łukiem na łosia czy 

jelenia. Łowy z sokołami, jastrzębiami oraz psami miały szczególnie wido-

wiskowy charakter.

Może mniej atrakcyjne niż średniowieczne turnieje rycerskie i łowy były 

nieco późniejsze wyścigi konne organizowane przez mieszczaństwo. Infor-

macji o nich dostarczają dawne, miejskie relacje kronikarskie. Tego typu 

gonitwę zwaną Rochwist proklamowano we Wrocławiu już w 1531 r. jako 

coroczną imprezę rozrywkową, która miała odbywać się w Święto Podwyż-

szenia Krzyża, 14 września, ale dopuszczano także inne terminy związane 

ze szczególnymi okazjami, jak np. wizyta w 1553 r. arcyksięcia Maksymi-

liana, późniejszego cesarza, który 17 kwietnia oglądał je osobiście.

W niespokojnym wieku XVII z uwagi na liczne wojny, które monarchia 

habsburska musiała toczyć z Turcją i Francją, wojnę trzydziestoletnią oraz 

zarazy trapiące Śląsk, wyścigi te organizowano wyjątkowo nieregularnie. 

Bywały też lata, kiedy do startu nie starczało koni – w 1664 r. zapropono-

wano jedynie 2 rumaki, a w 1667 r. tylko 3, stąd nie zorganizowano im-
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prezy, gdyż wszyscy, biorący w niej udział, należeliby do grona zwycięzców. 

Najwięcej, bo aż 12 koni pojawiło się na starcie w 1669 r.

Zasady gonitwy były proste. Każdy, kto miał konia odpowiednio wyćwi-

czonego, mógł zgłosić chęć udziału w wyścigu u jednego z rajców miej-

skich. Zwykle startowało 7 – 10 rumaków. W przeddzień wyścigu konie 

były zbierane na podwórzu u sędziego i stemplowane na czole woskiem  

z odciśniętym imieniem jeźdźca zapewne po to, by nie zaistniała możliwość 

ich zamiany. Trasa gonitwy wiodła od kamiennego słupa na przedmieściu 

Mikołajskim w kierunku zachodnim aż do tzw. Trzech Krzyży (obecnie 

plac Strzegomski). Jeźdźcy jechali na oklep, byli bosi, ubrani jedynie  

w spodnie i koszule. Nagrodą dla zwycięzcy był wół, drugi na mecie otrzy-

mywał muszkiet, a ostatni żywe prosię. Dwóch dzwonników z ratusza i 

odświętnie ubrani rajcy udawali się na metę wyścigu gdzie, w trakcie goni-

twy, odbywało się zdobienie wołu. Na szyję zwierzęcia wkładano wieniec 

6. Fragment mapy topograficznej lata dwudzieste XX w. 

Zbiory Kartograficzne Instytutu Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego
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kwiatowy, rogi złocono, a na grzbiet nakładano zwisające po bokach dwie 

tarcze z herbem Wrocławia. Po zakończonym wyścigu formował się pochód 

udający się na rynek wrocławski. Na czele pochodu jechało 4 trębaczy, za 

nimi kroczył wół wiedziony przez 2 dzwonników, dalej z kolei jechał zwy-

cięzca, następny był dzierżący muszkiet zdobywca drugiego miejsca, za nim 

zaś jechała według kolejności zajętego miejsca grupa pozostałych jeźdźców,  

a na końcu szedł ostatni jeździec w wyścigu z prosiakiem na rękach. Po okrą-

żeniu rynku orszak kierował się do najbliższej gospody na sute przyjęcie.

Wyścigi te odbywały się jeszcze w XVIII w., kiedy to ich świadkiem był 

kronikarz Gomolcke, z którego opisów są nam znane. Wspomina się je 

także w ulotnym druku wydanym przy okazji inauguracji w latach trzy-

dziestych XIX w. regularnych wyścigów konnych we Wrocławiu. Druk ten 

zawiera również grafikę z 1706 r., na której przedstawiono wjeżdżający 

tryumfalnie na wrocławski rynek pochód zwycięzców takiego wyścigu.

7. Grafika przedstawiająca pochód zwycięzców wyścigu konnego we Wrocławiu, XVIII w.  

Das deutsche Reiterbuch, Berlin 1942
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III. Historia wyścigów konnych we Wrocławiu

Zapoczątkowanie nowoczesnych sportów konnych na Śląsku, zgodnie  

z ogólnoeuropejskim trendem wywodzącym się z Anglii, gdzie pierwsze 

tego typu wyścigi odbyły się w 1776 r., wiązało się ze świadomą troską  

o rozwój gospodarczy regionu. Chodziło o podniesienie poziomu i polep-

szenie efektów hodowli nie tylko koni, ale również innych zwierząt gospo-

darskich. W owych czasach koń był w dosłownym sensie motorem postę-

pu. Potrzebny w każdej dziedzinie życia, zapewniał nie tylko transport i siłę 

roboczą, lecz zaspokajał także wyższe potrzeby duchowe, stanowiąc obiekt 

zainteresowania i pożądania, niezależnie od wartości użytkowych, jakie 

reprezentował. Moda na hodowlę koni wyścigowych, przeznaczonych do 

treningu we współzawodnictwie sportowym, objęła właściwie wszystkie 

kraje europejskie, gdzie mniej więcej w podobnym czasie, w pierwszej po-

łowie XIX w. zawiązywano organizacje zajmujące się krzewieniem kultury 

hodowlanej i sportów konnych.
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Budowanie nowej tradycji wyścigów konnych wspierane było w państwie 

pruskim przez rząd, a patronat nad lokalnymi organizacjami obejmowali 

miejscowi notable. Założone wzorem innych prowincji pruskich w 1832 

r. Śląskie Towarzystwo Wyścigów Konnych i Wystaw Zwierząt Hodowla-

nych (Schlesischer Verein für Pferde-Rennen und Zucht-Tier-Schauen) z 

siedzibą we Wrocławiu skupiało – jak wszędzie – wybitnych przedstawicie-

li regionu. Znaczny wzrost liczby członków towarzystwa (w bardzo krót-

kim czasie o 400 osób) świadczy o wielkim zainteresowaniu tą dziedziną. 

Podobnie jak angielskie parki, architektura angielskich siedzib wiejskich  

i angielska porcelana, hipika po prostu była w modzie. W poczet członków 

towarzystwa wpisani zostali m.in. księżna Marianna Orańska z niderlandz-

kiej rodziny królewskiej, żona pruskiego następcy tronu i pani na zamku  

9. Parada hodowców przed królem Fryderykiem Wilhelmem IV na torze wyścigów konnych w Szczytnikach. 

Schlessiches Verein für Pferdezucht und Pferderennen 1832–1907, Breslau 1907
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w Kamieńcu Ząbkowickim, książę i księżna von Pückler–Muskau (książę 

to autor znanego traktatu o budowie parków angielskich, twórca roman-

tycznego założenia parkowego w Bad Muskau–Mużakowie), książęta von 

Pless z Pszczyny i Książa, książę Radziwiłł z Ciszycy koło Kowar i wielu 

innych.

Towarzystwo stawiało sobie za cel propagowanie hodowli i doskonalenie 

hodowanych na Śląsku ras koni, a także innych zwierząt gospodarskich 

poprzez coroczne, organizowane 3 dni przed letnim jarmarkiem świętojań-

skim wyścigi konne, poprzedzone, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, kampanią 

promocyjną oraz wystawą zwierząt hodowlanych.

Pierwsze wyścigi odbyły się w następnym roku po zawiązaniu towarzy-

stwa, 30 i 31 maja 1833 r. Całą imprezę zorganizowano na wschód od mia-

sta, na terenie tzw. Grüneicher Hütung (pastwisko Dąbie), od tego czasu 

zwanym Scheitniger Rennbahn (Szczytnicki Tor Wyścigów Konnych), na 

10. Karta wstępu na wyścigi w 1833 r. 

Ze zbiorów Thesi von Werner
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terenie sąsiadującym z założonym przez księcia Friedricha Ludwiga von 

Hohenlohe w 1789 r. parkiem w Szczytnikach. Ulokowanie w tym rejonie 

hipodromu spowodowało zresztą wzrost zainteresowania podupadającym 

już wówczas parkiem książęcym i przyczyniło się pośrednio do powstania 

na jego bazie w drugiej połowie XIX w. parku Szczytnickiego. Pierwsze wy-

ścigi odbywały się na torze o obrysie pięcioboku, przygotowano też trybu-

nę i miejsca dla widzów. Jak wiele innych imprez w owym czasie, również 

wyścigi konne miały uroczystą oprawę. Rozdanie nagród nastąpiło przed 

trybuną honorową przy śpiewie chóru, a drugiego dnia odbyła się wystawa 

zwierząt, na której duże zainteresowanie wzbudziła rodzina kózek tybetań-

skich z hodowli hrabiny Renard. Impreza ta w prasie nazwana została wiel-

kim świętem wyścigów konnych, a ulotne druki na jej temat utrzymane 

były w tonie gawędy i humoreski.

Wystawę odwiedziły tłumy. Podobnie było następnego roku, kiedy to 

eleganckie towarzystwo zebrało się na trybunie pod powiewającą w poran-

nym wietrze flagą ze śląskim orłem, a obok tłoczyli się widzowie, panował 

11. Obraz przedstawiający wyścig we Wrocławiu w 1855 r. 

Ze zbiorów Thesi von Werner
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tumult, psy szczekały, żandarmi usiłowali pilnować porządku, a wszyst-

ko to w oparach piwa i gorącej kiełbasy. Protektorat nad Towarzystwem 

Hodowli i Wyścigów Konnych objął książę Karol Pruski, który ustanowił 

także nagrodę Srebrnego Konia, rodzaj pucharu przechodniego. Wkrótce 

za jego przykładem poszli inni fundatorzy i nagród zaczęło przybywać.

W statucie towarzystwa z r. 1833, wydanym drukiem przez Wilhelma 

Gottlieba Korna, także członka towarzystwa, szczegółowo określono cha-

rakter toru do gonitw płaskich i toru do gonitw z przeszkodami oraz wpro-

wadzono zapis o dopuszczeniu do wyścigów także koni z bardzo małych 

hodowli, których właściciele nie byli członkami towarzystwa. Z biegiem 

czasu udoskonalano regulamin wyścigów, wprowadzano nowe konkuren-

12. Cesarz Wilhelm I na trybunie toru wyścigów konnych w Szczytnikach w 1882r.  

Schlessiches Verein für Pferdezucht und Pferderennen 1832–1907, Breslau 1907
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cje, m.in. bieg myśliwski. Wyścigi stawały się coraz mniej amatorskie - tzw. 

wyścig dżentelmeński czy damski stanowiły już tylko jedną z ich atrak-

cji towarzyskich. Pierwszy bieg terenowy, który goście zagraniczni oceni-

li jako jeden z najlepszych wyścigów tego typu, przeprowadzony został  

w bardzo trudnym terenie. Zaczął się coraz bardziej liczyć fachowy tre-

ning koni wyścigowych, trenerów sprowadzano m.in. z Anglii. Wkrótce 

w całej prowincji śląskiej powstało wiele lokalnych towarzystw na wzór 

wrocławskiego. W 1837 r. z okazji wizyty króla rozpisano po raz pierwszy 

wyścig królewski z nagrodą 600 talarów. Wysokie nagrody spowodowa-

ły konieczność bardziej precyzyjnego ustalenia reguł. Dla wrocławskiego 

towarzystwa zastosowanie miały angielskie zasady wyścigów, austriackie 

przepisy klubu dżokejskiego dla zawodników i regulamin wzorowany na 

regulaminie berlińskiego towarzystwa wyścigów konnych. W 1841 r. przy 

13. Nagrody honorowe w wyścigach wrocławskich z lat trzydziestych XIX w.. 

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 
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okazji wizyty we Wrocławiu króla Fryderyka Wilhelma IV powołano do 

życia Towarzystwo Hodowli Koni Pełnej Krwi, na które król przeznaczył 

dotację wolną od podatków w wysokości 50 000 talarów. Zakupiono za 

nie 2 angielskie ogiery rozpłodowe i 41 klaczy pełnej krwi. W 1843 r. za-

łożono Śląskie Towarzystwo Jeździecko-Myśliwskie.

W 1847 r., jak czytamy w programie 15. śląskich wyścigów konnych, 

konkurencje były liczne, a oprócz różnych gonitw odbył się także pokaz 

koni kawaleryjskich. Następne dziesięciolecie nie było dla działalności to-

14. Plan sytuacyjny części projektowanego toru Partynice 1906,  

Archiwum Budowlane. Muzeum Architektury we Wrocławiu
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warzystwa korzystne, Wrocław nawiedziła epidemia cholery, dotarły tu 

także zawirowania spowodowane Wiosną Ludów, warunki i atmosfera 

nie sprzyjały sportom i rozrywce. W 25. rocznicę powstania towarzystwa,  

w 1857 r., rozpisano po raz pierwszy wyścig o nagrodę następcy tronu, 

księcia Fryderyka Wilhelma Pruskiego, w owym czasie komendanta tutej-

szego regimentu piechoty.

Aktywna działalność towarzystwa zaowocowała także nowymi inwesty-

cjami budowlanymi. W r. 1877 rozpoczęto budowę murowanej trybu-

ny, a w następnych latach towarzystwo wydało zgodę na otwarcie loterii. 

Jubileuszowe wyścigi na 50-lecie towarzystwa w 1882 r. uświetnił swoją 

obecnością sam cesarz Wilhelm I, który przejął honorowy protektorat nad 

towarzystwem. Obchody były niezwykle huczne, oprócz wielu gonitw, po-

chodów, kwiatowego korso, wieczoru balowego w ogrodzie zoologicznym, 

fajerwerków, zorganizowano także po raz pierwszy nocną gonitwę przy bla-

sku pochodni.

Niestety pod koniec XIX w. dzierżawa terenu, na którym znajdował się 

tor wyścigów konnych, dobiegała końca, a magistrat wyraził zgodę na 

jej przedłużenie najwyżej do r. 1907. Wynikało to z faktu, że istniały już 

wtedy inne projekty zagospodarowania tej części miasta – zaplanowano 

tu halę i wystawę Stulecia. W ramach rekompensaty miasto najpierw za-

proponowało dla organizacji wyścigów teren, podobnie jak park Szczyt-

nicki, położony na wschodzie miasta. Ze względu jednak na utrudnienie  

w transporcie koni pod uwagę brano również inne propozycje: Grabiszyn, 

Kuźniki i Partynice. Od 1905 r. siedziba towarzystwa mieściła się przy  

ul. Goethego nr 6 (obecnie ul. Wielka i Przestrzenna), ale zebranie dotyczą-

ce budowy toru na nowym terenie 10 lipca 1904 r. o godz.12.30 odbyło się 

jeszcze w starej siedzibie w hotelu Monopol. W protokole z zebrania koszt 

budowy nowego toru szacowano na 500 000 marek (przewidując w tym 
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wzięcie 400 000 marek kredytu na hipotekę w wysokości 3% na 25 lat). 

Dlatego zapewne w 1907 r. czytamy w dokumentach towarzystwa o obo-

wiązkowych składkach członkowskich. Jeśli ktoś chciał zostać pełnopraw-

nym członkiem towarzystwa płacił 50 marek rocznej składki i przysługiwał 

mu wolny wstęp na wyścigi, rezerwacja miejsca w loży towarzystwa oraz 

prawo do noszenia odznaki członkowskiej; członek nieregularny za 20 ma-

rek rocznej składki posiadał wolny wstęp na wyścigi z wyłączeniem loży. 

Członkowie honorowi posiadali wszystkie przywileje bez żadnych opłat.
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IV. Tor wyścigów konnych na Partynicach

Nowy tor wyścigowy powstał ostatecznie we wsi Partynice. Julius Schot-

tländer, przedsiębiorca i posiadacz ziemski, znany także jako filantrop, od-

dając teren między wsiami Ołtaszyn i Partynice dla zorganizowania tutaj 

toru podtrzymał kierunek dalszego rozwoju aglomeracji miejskiej w stronę 

południową. Niejasne pozostaje, czy teren ten został wydzierżawiony, da-

rowany, kupiony, czy też w jakiś inny sposób udostępniony do użytkowa-

nia. Parę lat wcześniej na terenie darowanym przez Schottländera miastu 

(obok wsi Borek, jednej z należących do klucza dóbr) powstał park Połu-

dniowy - założenie konkurencyjne w pewnym sensie dla umiejscowionego 

na wschodzie ogromnego parku Szczytnickiego, podnoszące atrakcyjność 

nowych dzielnic południowych. Następnym elementem rekreacyjno – roz-

rywkowym nadającym charakter tej części miasta miał stać się tor wyści-

gów konnych, natomiast na Szczytnikach przewidziano inne atrakcje – po-

większono teren ogrodu zoologicznego i stworzono nowoczesne założenie 

wystawowe.
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Budowa toru wyścigowego na Partynicach przyśpieszyła zapewne włącze-

nie tego terenu w 1928 r. w obręb miasta, którego obszar administracyjny 

w tym miejscu głębokim klinem wysuwał się wówczas w kierunku połu-

dniowym omijając sąsiedni Ołtaszyn i Klecinę. Teren zajęty w 1907 r. przez 

tor wyścigów konnych zbliżony był do trapezu w obrysie zewnętrznym  

i rozciągał się między rzeką Ślęzą od zachodu, od północy linią kolejową 

Wrocław – Brochów – Sobótka (uruchomioną po 1896 r.) i drogą z Party-

nic do Ołtaszyna; od wschodu drogą prowadzącą z Borka do Kończyc (ob. 

zachodnia część Wysokiej) i od południa drogą z Wysokiej do Partynic.

Układ wszystkich tych dróg nie zmienił się właściwie co najmniej od 

wieku XVII do dnia dzisiejszego, poza jedną, na starych mapach wyraźnie 

podrzędniejszą, być może polną drogą, łączącą zachodnią część Wysokiej 

z Partynicami. Kształt całego założenia wpisany jest w historyczny układ 

dróg, bieg Ślęzy i innego cieku wodnego, który głębokim łukiem odchodzi 

na wschód od rzeki. Widoczny na mapach z XVIII i XIX w. zielony pas łąk, 

ciągnący się wzdłuż rzeki w miejscu łuku zakreślonego przez jej odnogę, 

porośniętą po obu brzegach drzewami, tworzy półkole wykorzystane przy 

komponowaniu krajobrazowo ukształtowanego zaplecza właściwego toru 

w jego zachodniej części. Również staw o nieregularnej linii brzegowej jest 

pozostałością starego układu wodnego. Ciek wodny, w linii wschód–za-

chód odchodzący od odnogi Ślęzy w stronę wschodnią, wykorzystano  

w systemie odwadniania i nawadniania właściwego toru.

Obszar hipodromu, który zajął rozległe plateau gruntów uprawnych, 

przecięty był w poprzek przez rów. Tak więc nowe założenie wpisane zo-

stało w zastany, w większości stary układ komunikacyjny i krajobrazowy. 

Wzgląd na ten układ spowodował, że mimo regularności zarówno osiowej, 

zachodniej części założenia, jak i zbliżonego do prostokąta hipodromu ca-

łość ma obrys dość nieregularny. Właściwy hipodrom, mimo że w obrysie 
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zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożnikach, ma jednak plan tra-

pezoidalny.

Zachodnia część obiektu stanowiąca organizacyjne i reprezentacyjne za-

plecze toru, ma niemal symetryczny i osiowy układ o zewnętrznym obrysie 

zbliżonym do trójkąta. Jego podstawa północna przylega do linii kolejowej. 

Teren ten wypełniony jest systemem alejek poprowadzonych po liniach 

półkoli i owali nanizanych na wspólną oś. W jego najszerszej części, przy 

16. Projekt trybuny z pierwszymi miejscami, tor wyścigów konnych Partynice, 1905 r.  

Archiwum Budowlane. Muzeum Architektury we Wrocławiu
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podstawie jest to idealnie zarysowane półkole, przechodzące dalej w wy-

dłużony owal zakończony półowalem. Na mapie topograficznej Wrocławia 

z lat międzywojennych całość przypomina kształtem kandelabr. Szkielet 

ten wypełniono alejkami prostymi lub krętymi, w zależności od potrzeb. 

W najdalej na południe wysuniętej części, w sąsiedztwie stawu o wydłu-

żonym kształcie, dróżki zbiegały się centralnie. Główny wjazd na tereny 

wyścigowe nie był jednak umiejscowiony, jak można by się spodziewać, 

na głównej osi reprezentacyjnej części, lecz u wylotu północno–wschod-

niego ramienia największej półkolistej alei, przy przejeździe kolejowym na 

drodze z Ołtaszyna do Partynic. Właściwy tor, o czterech równoległych 

bieżniach biegnących po tym samym, niemal prostokątnym obrysie o za-

17. Rysunek rekonstrukcyjny  

herbaciarni. Rys. Anna Budzowska
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okrąglonych narożach, przecięty był dodatkowo na krzyż dwiema drogami 

w kształcie litery X i jedną pętlą umożliwiającą komunikację po krótszym 

zamkniętym obwodzie. Tor ten, jak piszą współcześni, najnowocześniejszy 

w owym czasie w całych Niemczech, z dodatkowymi torami treningowy-

mi, w dziś nie istniejącej części, posiadał dodatkowo 2 proste finiszowe:  

o długość 600 m i 1250 m do gonitw płaskich dla młodych koni. Założe-

nie zaopatrzone było we własny wodociąg.

W zaaranżowanej w formie parku części, po stronie północno–zachod-

niej umiejscowiono wszystkie budynki techniczne i budowle związane  

18. Szkic do przebudowy stajni tor wyścigów konnych w Partynicach, 1909 r. 

Archiwum Budowlane. Muzeum Architektury we Wrocłwiu
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z organizacją wyścigów. Budynki reprezentacyjne znalazły się w bezpośred-

nim sąsiedztwie toru. Przewidywano dużą popularność wyścigów konnych, 

gdyż w koncepcji użytkowej przewidziano 30 do 40 000 miejsc dla wi-

dzów. To między innymi spowodowało uruchomienie nowej, prowadzącej 

w tym kierunku linii tramwajowej z Wrocławia.

Według opisu zamieszczonego w wydanej z okazji otwarcia nowego toru 

historii towarzystwa wyścigowego, wzdłuż dłuższego, zachodniego boku 

toru w jego części północnej ustawiono dwie duże trybuny i jedną mniej-

szą trybunę członkowską, która była połączona ścieżką z usytuowanym na 

niewielkim wzniesieniu pawilonem herbaciarni. Na tyłach trybun położo-

ne były budynki administracyjne i gospodarcze, wozownia, biuro, poczta  

z telegrafem i telefonem, poczekalnia, szatnia, lazaret, prysznice. Za budyn-

kami wozowni i siodlarni znajdował się mechaniczny aparat do ogłaszania 

20. Projekt restauracji. Tor wyścigów konnych Partynice, 1908 r.  

Archiwum Budowlane. Muzeum Architektury we Wrocławiu
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wyników wyścigów, a także budynek totalizatora. Totalizator posiadał 22 

stanowiska do przyjmowania zakładów.

Niedaleko wjazdu mieściło się mieszkanie ogrodnika i woźnicy, stajnie 

i pomieszczenia magazynowe. Na zewnątrz (oznaczało to teren po za-

chodniej stronie głównej alei dojazdowej) umieszczono stajnie treningowe  

i stajnie gościnne na 80 koni. Dalej powstać miała duża restauracja i park 

do jazdy konnej zaplanowany według wzorów angielskich przez inżyniera 

R. Jürgensa, łączący systemem dróg i alejek poszczególne rejony i obiekty. 

Usytuowana przy północnej granicy założenia, przy linii kolejowej, część 

przeznaczona do konnych przejażdżek zajmowała teren o zarysie półkola, 

po którego obwodzie poprowadzono aleję do jazdy konnej i równolegle do 

niej, po wewnętrznej stronie półokręgu, promenadę do pieszych spacerów. 

W tym rejonie także zorganizowano dwa ogrodzone miejsca do skoków 

konnych. W części południowej znajdowały się dwa owalne place posto-

21. Tor na Parynicach, pocztówka z 1916 r.
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jowe, mniejszy i większy, wokół których zaplanowano tory do galopowa-

nia. Nasadzenia drzew i krzewów miały stwarzać naturalne bariery między 

spacerowiczami pieszymi i konnymi oraz dodatkowo sprzyjać rekreacji na 

łonie natury. W tej okolicy planowano także budowę kortu tenisowego.

Tak zaprojektowany tor wyścigowy miał stać się nie tylko areną dla za-

wodowego sportu konnego, ale także ulubionym rekreacyjnym terenem 

wrocławian, „punktem spotkań dla lubiącej sport publiczności”.

Literatura
b.a. Schlesisches Verein für Pferdezucht und Pferderennen, Breslau 1907

22. Stanowisko sędziowskie na torze wyścigów konnych w Partynicach, 1907 r.  

Schlesisches Verein für Pferdezucht und Pferderennen 1832–1907, Breslau 1907
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V. Układ przestrzenny i zabudowa toru 

partynickiego

Zachowane szkice projektowe i rysunki toru wyścigów konnych dotyczą 

niestety tylko fragmentów całego założenia. Pierwsze 3 plany sytuacyjne  

z 1907 r. obejmują teren w sąsiedztwie trybun, gdzie zgrupowane były tak-

że budynki administracyjne i służące organizacji wyścigów. W jednej linii, 

równolegle do toru wyścigowego, stały 3 trybuny, od południa licząc try-

buna z tzw. pierwszymi miejscami, trybuna z miejscami rezerwowanymi, 

mała trybuna klubowa dla członków towarzystwa i dalej na północ herba-

ciarnia. W ciągu tym po południowej stronie był jeszcze bufet z wyszyn-

kiem (przy nim toaleta publiczna) i dalej budynek totalizatora. Na zapleczu 

trybun ustawiony ukośnie w stosunku do ciągu tych budowli znajdował 

się drugi totalizator, na jednej linii z trybuną członkowską umiejscowio-

no budynek techniczno-administracyjny. Oddalone nieco od tego zespołu, 

przy wjazdowej alei umiejscowione były kasy, toaleta publiczna i zadaszo-

ne miejsce postojowe dla koni. Dwa duże miejsca postojowe o owalnym, 
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24. Zabudowania na torze wyścigów konnych Partynice, widok od północnego zachodu, 1907 r.  

Schlesisches Verein für Pferdezucht und Pferderennen 1832–1907, Breslau 1907

25. Zabudowania stajni i domu dla trenerów, 1907 r.  

Schlesisches Verein für Pferdezucht und Pferderennen 1832–1907, Breslau 1907
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medalionowym obrysie z wyznaczonymi rzędowym nasadzeniem drzew 

ciągami obsługiwały dwie części widowni: większy plac – południową  

z trybuną dla zwykłej publiczności, mniejszy – z bezpośrednim przejściem 

do herbaciarni – trybunę członkowską i trybunę z rezerwowanymi miej-

scami. Cały rejon klubowy był oddzielony żelaznym ogrodzeniem, przy 

placu postojowym przechodzącym w ogrodzenie z siatki drucianej. Prze-

dzielone siatką drucianą były także poszczególne sektory z miejscami stoją-

cymi przed trybunami. Na szkicu zaznaczono również nieistniejącą jeszcze 

wówczas restaurację na niewielkim wzniesieniu, na południowym przedłu-

żeniu większego placu postojowego, w pobliżu niej jeszcze jedną toaletę  

i następną toaletę w sąsiedztwie stawu.

26. Pawilon herbaciarni, 1907 r.  

Schlesisches Verein für Pferdezucht und Pferderennen 1832–1907, Breslau 1907
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Na dwóch następnych szkicach z kwietnia i maja 1907 r. przestrzeń 

między dwoma owalnymi miejscami opisano jako plac wjazdowy ze sta-

nowiskiem do siodłania koni, dalej na zachód widzimy budynki stajni i 

domu dla trenerów, a na północ od mniejszego placu postojowego do-

mek ogrodnika. Tutaj również opisano układ poszczególnych bieżni – ze-

wnętrzny tor płaski, dalej treningowy tor trawiasty, treningowy tor piasz-

czysty i wewnętrzny tor z przeszkodami. Na planie toru zamieszczonym w 

programie wyścigów z 1914 r. widać dokładnie, że 3 równolegle biegnące 

bieżnie są lekko przesunięte w stosunku do siebie tak, że znajdujący się 

przy trybunach zewnętrzny tor płaski, po przeciwległej stronie hipodromu 

przechodzi na wewnętrzną stronę obwodu, a po zewnętrznej biegnie tor z 

przeszkodami. Na planie tym widzimy także 4 trybuny z wyznaczonymi 

przed nimi placami o miejscach stojących i tzw. trzecie miejsca na dużej 

połaci terenu przed halą bufetu. Zaznaczono tu także dość dokładnie obsa-

dzenia: zewnętrzny obwód hipodromu, z wyjątkiem strony trybun, rzędo-

wo obsadzony drzewami, skupiska zieleni przy skrzyżowaniach wewnętrz-

nych przekątnych bieżni i niektórych przeszkodach, rzędowo drzewa po 

obu stronach wszystkich alei dojazdowych i duże, nieregularne skupiska 

drzew i krzewów na terenie wokół stawu. W maju 2005 r. potężna wichu-

ra, ciągnąca od strony Jeleniej Góry, zahaczyła także o Wrocław. Pierwsze 

uderzenie nadciągającego od południowego zachodu wiatru natrafiło na 

skupisko starodrzewia otaczające tor wyścigowy, położony w tzw. koryta-

rzu przewietrzania aglomeracji miejskiej. Około 50 drzew zostało powalo-

nych lub wyrwanych wraz z korzeniami, a około 100 znacznie uszkodzo-

nych. Ofiarą padły ponad stuletnie dęby w okolicy stawu i lipy sadzone  

w szpalerach w 1907 r. na owalnym placu postojowym. Zniszczenia te jesz-

cze w 2005 r. zostały w całości usunięte i rozpoczęły się nowe nasadzenia,  

w miejsce zniszczonych drzew.
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Trybuna główna, której projekt niestety nie zachował się, a którą przed-

stawiono na fotografii z 1907 r., pozostała od tamtego czasu w zasadzie  

w nie zmienionym kształcie. Jest to budowla dwukondygnacyjna, otwarta 

od frontu (od strony toru) loggiami w dwóch kondygnacjach i amfite-

atralnie wznoszących się rzędach siedzeń. Trybuna z pierwszymi miejsca-

mi, zachowana do dziś, wykonana została według projektu pochodzącego  

z berlińskiego Charlottenburga z 1905 r. (niestety podpis na projekcie jest 

nieczytelny). Projekt przedstawia tylko widok boczny i przekrój poprzecz-

ny drewnianej, otwartej od frontu budowli. Projekt z 1909 r. innej „pro-

wizorycznej trybuny dla widzów” – jak widnieje w podpisie – przedstawia 

zadaszoną, otwartą od frontu budowlę o drewnianej konstrukcji, z niską 

balustradą ozdobioną motywem girland i festonów, z czterema masztami 

flagowymi. Ta trybuna nie została ostatecznie zbudowana. Na fotografii 

z 1907 r. widoczne są 3 trybuny: członkowska w formie niedużego, prze-

szklonego domku na murowanych słupach z biegnącym wkoło otwartym 

27. Projekt stajni i domku dla stangretów, później domku trenerów, 1907 r.  

Archiwum Budowlane. Muzeum Architektury we Wrocławiu
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tarasem w górnej kondygnacji, duża dwukondygnacyjna trybuna (z miej-

scami rezerwowanymi) o ścianach bocznych częściowo przeszklonych, za-

daszona, otwarta z przodu w formie loggii wspartej na drewnianych słu-

pach w dolnej kondygnacji, w górnej na drewnianych arkadach oraz trzecia, 

jednokondygnacyjna, będąca uproszczoną formą poprzedniej.

Stanowisko sędziowskie, umieszczone przed trybuną członkowską, na fo-

tografii z 1907 r. jest niewielką drewnianą budowlą oplecioną obiegającymi 

ją drewnianymi schodkami z ażurową szczebelkową balustradą, prowadzą-

cymi na górną odkrytą platformę. W późniejszym okresie nadbudowano ją 

o zamknięte, przeszklone stanowisko obserwacyjne nakryte namiotowym 

daszkiem.

Projekt restauracji z 1908 r. ukazuje szkieletową, drewnianą budowlę  

z okapami dachu wspartymi na ozdobnie wycinanych kroksztynach,  

z drewnianym ozdobnym grzebieniem w kalenicy zakończonym z dwóch 

stron rzeźbionymi końskimi łbami. Utrzymana w stylu rustykalno–my-

śliwskim, o planie wzbogaconym o prostokątną, otwartą werandę z jednej, 

a siedmioboczny ryzalit z drugiej strony, podzielona była, podobnie jak 

widownia, na część klubową i otwartą dla pozostałych klientów. Restaura-

cja ta zapewne nigdy nie powstała, chociaż na mapie topograficznej w skali 

1:25 000 z lat dwudziestych XX w. w miejscu zaplanowanym na restaura-

cję zaznaczono jakiś budynek, jednak na fotografii lotniczej z podobnego 

okresu nie można dostrzec w tym miejscu wśród drzew żadnej zabudo-

wy. Pawilon herbaciarni zrealizowany został dokładnie według projektu  

z 1907 r. także wykonanego w berlińskim Charlottenburgu. Jest to cen-

tralna, ośmioboczna, jednokondygnacyjna budowla o widocznej drew-

nianej konstrukcji szkieletowej, z dużymi powierzchniami okien i drzwi,  

o drobnym kwaterowym podziale i wycinaną z drewna płaską dekoracją 

w obramieniach, nakryta ośmiopołaciowym, łamanym dachem namioto-
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wym. Dach wykonany z blachy ozdobiony był przy dolnej krawędzi wy-

cinanym w półokrągłe ząbki lambrekinem, a zwieńczony szpicem utwo-

rzonym przez schodzące się wklęsłe połacie, z nałożonym postrzępionym 

płomieniście fartuszkiem, zakończonym sterczynką w formie gałki. Jasne 

w kolorze ściany kontrastują z ciemnymi belkami konstrukcji, dzielącymi 

rytmicznie pionowo elewacje, w partii pod- i nadokiennej gęściej ułożone 

tworzą motyw kratownicy. Na zdjęciu z 1907 r. widzimy herbaciarnię oto-

czoną niskim rustykalnym, drewnianym płotkiem ze stylizowanych gałęzi.

Budynek administracyjno-techniczny, usytuowany na tyłach trybun 

z głównym wejściem skierowanym prosto na trybunę członkowską, był, 

jak widać na fotografii z 1907 r. jednopiętrową budowlą nakrytą dwuspa-

dowym dachem głównym z bocznymi, niższymi dachami naczółkowymi. 

Dachy te wraz z narożnymi, alkierzowymi przybudówkami i otwartą we-

randą od strony trybun tworzyły dość malowniczą całość, której rustykal-

ny charakter podkreślała szkieletowa konstrukcja taka, jak w pawilonie 

herbaciarni.

Najsolidniejszej konstrukcji zdawały się być pierwsze stajnie i dom dla 

trenerów zbudowane z pełnego muru, których rysunek wykonano przy 

okazji planowanych drobnych zmian w 1909 r. Budynki są ustawione w li-

terę U, czworoboczny dom u szczytu i 4. w dwóch równoległych do siebie 

ciągach, długie budynki stajenne. Stajnie bliższe domowi trenerów, nakry-

te czterospadowymi dachami o krawędziach wspartych na kroksztynach, 

miały regularny, rytmiczny podział elewacji jednakowymi arkadowymi 

wnękami, w których umieszczono prostokątne otwory drzwiowe lub za-

mknięte łukiem odcinkowym okna. Południowy budynek, w środkowej 

części dwukondygnacyjny, jak widać na zachowanym projekcie, miał od 

strony dziedzińca w części wschodniej dwie zewnętrzne, ażurowe klatki 

schodowe o metalowej konstrukcji przylegające jednym bokiem do ścia-
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ny i prowadzące do umieszczonych na piętrze pomieszczeń gospodarczych.  

W środkowej części w górnej kondygnacji znajdowało się pomieszczenie 

socjalno-mieszkalne dostępne z wewnętrznej, drewnianej klatki schodowej. 

W dolnej kondygnacji zlokalizowano boksy dla koni i pomieszczenia słu-

żące obsłudze koni, m.in. kuźnia. Dzisiaj mieści się tu magazyn, rymarnia, 

stolarnia. Stajnia po północnej stronie miała podział na dwa trakty zajmo-

wane przez boksy dla koni. Obecnie jeden zajmuje korytarz, drugi ciąg 

boksów końskich, a w części stajni mieści się ambulatorium weterynaryjne. 

Następne dwa budynki stajenne dalej na zachód, widoczne na fotografii  

z 1907 r., szczytowe ściany ozdobione miały widoczną belkową konstruk-

cją szkieletową, a ściany boczne rytmicznie podzielone okienkami z odcin-

kowym zamknięciem. Stajnie te, zachowane do dziś, mają nieco zmienio-

ny układ wewnętrzny – podwójny ciąg boksów został obudowany po obu 

stronach korytarzami bocznymi. Są to stajnie wspomniane w opisie z 1907 

r. przeznaczone dla obcych koni, które widać na innym projekcie z 1907 

r., o lekkiej drewnianej konstrukcji, z 72 boksami i 8 pomieszczeniami dla 

stajennych. Zachował się także projekt małych budowli gospodarczych: 

murowanego domku dla stajennych, drewnianej szopy na narzędzia z nie-

dużą wozownią.

W latach trzydziestych XX w. zrealizowano hotel połączony ze stajnią. 

Dwukondygnacyjny budynek na piętrze mieścił pokoje dla gości, a na dole 

stajnie dla ich koni. Obecnie zrujnowana część hotelowa jest nieużytko-

waną, natomiast nadal użytkowana jest stajnia. Projekt z 1923 r., który 

przedstawiał podobny w kształcie budynek o trochę innym opracowaniu 

elewacji, z przylegającym od północy długim ciągiem stajni, a od zachodu  

i wschodu przybudówkami gospodarczymi był opisany jako „koncepcja 

rozszerzenia założenia stajennego”. Aneksy stajenne głównego budynku 

miały tu konstrukcję szkieletową o kratownicowym układzie belek. Ten 
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projekt nie został zrealizowany, a realizacja hotelowa z lat trzydziestych 

może być jego nieco zubożoną architektonicznie wersją.

Pochodzący z 1920 r. projekt hali aukcyjnej połączonej z pomieszcze-

niami stajennymi nie został zrealizowany. Jednoprzestrzenna budowla 

na planie prostokąta o konstrukcji szkieletowej podobnie jak większość 

budowli zespołu toru wyścigowego, z dużą areną pośrodku otoczoną wo-

kół galerią dla widzów, oświetlona miała być od góry dodatkowo oknami  

w dużej, centralnie umieszczonej wybudówce dachowej. Do hali aukcyjnej 

przylegał duży budynek stajenny o czterech ciągach boksów, połączony  

z nią krytym przejściem.

Po analizie zdjęć lotniczych z lat dwudziestych XX w. można stwierdzić, 

że w pierwszym etapie, w momencie inauguracji toru, istniał już, zachowa-

ny do dziś, cały układ komunikacyjny, większość obsadzeń oraz budowle: 

3 trybuny, pawilon herbaciany, bufet, budynek administracyjno-biurowy, 

kasy, totalizator, tzw. zakład treningowy, czyli dom dla trenerów i czte-

ry stajnie. Na jednej z fotografii widać także zarysy ozdobnej, zapewne 

drewnianej bramy wjazdowej na teren placów postojowych i padoku. Nie 

zrealizowano natomiast do lat dwudziestych innych urządzeń: restaura-

cji, budynku hotelowego i hali aukcyjnej oraz długiej zadaszonej trybu-

ny załamanej wzdłuż linii toru. Jak już wspomniano wcześniej, dopiero 

w latach trzydziestych zbudowano hotel połączony ze stajnią, rozebrano 

budynek administracyjny stawiając na jego miejscu tylko kasy i budując 

nowy, mniejszy budynek trochę dalej na zachód. Obydwa te budynki cha-

rakteryzują się bardzo uproszczoną, nieco toporną architekturą: proste bry-

ły, nakryte naczółkowymi dachami o gładkich połaciach oraz monotonne 

elewacje.

W okresie powojennym, w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, po-

wstały inne budowle służące do obsługi toru wyścigowego: mieszkalne ba-
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raki dla pracowników w sąsiedztwie stawu i cztery stajnie w północno–za-

chodniej części założenia. W niedługim czasie planowana jest rozbiórka 

baraków, które były pomyślane były tylko jako prowizoryczne kwatery dla 

pracowników toru. Zbudowano także wówczas na nowo, w miejsce roze-

branych starych budowli (totalizatora i kas), 2 budynki kas oraz otwarte 

boksy dla koni przy głównym padoku.

Od przejęcia toru wrocławskiego przez Miasto Wrocław systematycznie 

prowadzone są remonty i modernizacje obiektów. Pawilon herbaciany, try-

bunka sędziowska, trybyna zarządu (członkowska) oraz trybuna główna 

doczekały się już odrestaurowania. Także pierwotne, wspaniałe założenie 

parkowe z planowymi nasadzeniami jest nieustannie uzupełniane i pielę-

gnowane. W ostatnich ośmiu latach powstały też nowe budowle: budynek 

nowej stajni oraz kryta ujeżdżalnia – obecnie rozbudowywana – w najdalej 

na zachód wysuniętej części dawnej łąki. Oprócz tego w południowej czę-

ści terenów łąkowych powstał w maju 2004 r. drewniany gród wczesno-

średniowieczny – poglądowa makieta w skali 1:1 przeznaczona dla celów 

turystyczno-dydaktycznych. W latach 2005 – 2006 także w południowej 

części toru wybudowano miasteczko z Dzikiego Zachodu. O tym obszer-

niej opowiemy w dalszej części.

Na środku dawnego placu postojowego dla członków Towarzystwa Wy-

ścigów Konnych, który dziś pozostał dużym klombem, stanął pomnik 

– kamień upamiętniający Kasię Litwiniuk., amazonkę wrocławskiego toru 

wyścigowego.
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VI. Stylistyka i fukcjonalność toru wyścigów 

konnych – tor partynicki na tle podobnych  

założeń europejskich

Zaplanowane z rozmachem i według spójnej koncepcji założenie toru 

wyścigowego wraz z całym otoczeniem nie zostało nigdy w pełni zrealizo-

wane. W pierwszej fazie, około 1907 r. nie zdołano zakończyć wszystkich 

zaplanowanych inwestycji, zapewne z racji niewystarczających funduszy, 

położono natomiast podwaliny pod całość założenia, wyznaczając dalsze 

kierunki jego realizacji. Najważniejsze było tu zaprojektowanie i rozloko-

wanie wszystkich urządzeń terenowych i przekształcenie terenów rolnych 

w założenie sportowo- rekreacyjne. Godnym uznania jest fakt, że od razu 

powstała całościowa koncepcja ogólna i że do jej opracowania zatrudniono 

wybitnego specjalistę w tej materii, inżyniera R. Jürgensa z Hamburga. 

Był to znany miłośnik i znawca sportów konnych, autor kilku niemiec-

kich torów wyścigowych m.in. w Carlshorst pod Berlinem. Opis tego toru  
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w jednym z czasopism architektonicznych w 1896 r. pozwala poznać zasa-

dy stosowane przy jego budowie, odnoszące się do wszystkich tego typu za-

łożeń. R. Jürgens, biorąc za wzór tory angielskie, takie jak tor w Sandown, 

Goodwood, Kempton Park, Ascot, miał świadomość, że przy realizacji ta-

kiego przedsięwzięcia konieczne jest uwzględnienie i wyeksponowanie kra-

jobrazowych wartości całego otoczenia. W Carlshorst pomieszczenia dla 

widzów z jednej, a urządzenia służące wyścigom takie jak waga, totalizator, 

plac siodłania koni i padok z drugiej strony usytuowane były w dwóch 

odrębnych zespołach. Przy lokowaniu trybun ważne było ich ustawienie 

wobec stron świata – widzowie musieli mieć cały czas słońce za plecami. 

Malownicze urozmaicenie w terenie stanowiło małe jeziorko. Budowle to-

warzyszące – pawilon cesarski z herbaciarnią, pawilon dla dam, trybuny 

(członkowska i dla zwykłych widzów), celownik i stanowisko sędziowskie, 

restauracja, pawilon muzyczny, oprócz tego 2 miejsca postojowe dla wo-

zów, poczta z telegrafem i pomieszczeniem dla prasy, lazaret odznaczać się 

29. Rysunek projektowy pawilonów cesarskiego i dla dam na torze wyścigów konnych w Carlshorst, ok. 1890 r. 

Deutsche Bauzeitung, 1896
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miały funkcjonalnością i odpowiednią reprezentacyjnością. W budynkach 

stosowano zasadę łączenia kolorowego drewna, cegły glazurowanej, a wnę-

trza wykończone były amerykańskim drewnem cyprysowym.

Techniczne, stosowane także przez R. Jürgensa, zasady organizacji toru 

wyścigów konnych w Carlshorst polegały na wyodrębnieniu 3 części takie-

go toru: toru właściwego, czyli bieżni, technicznych urządzeń i budowli do 

organizacji i obsługi wyścigów, i w końcu budowli i urządzeń dla widzów. 

Tor właściwy miał składać się z bieżni płaskiej do współzawodnictwa 2- i 3- 

latków, z 2 torów z przeszkodami (sztucznymi i naturalnymi) oraz bieżni 

treningowej. Aby wyścig był dobrze widoczny z głównego stanowiska dla 

widzów, tor musiał tworzyć obwód zamknięty, z łukami i zakrętami, a te-

ren przed trybunami powinien mieć lekki spadek, także w celu polepszenia 

widoczności. Wymieniane w programach dystanse w gonitwach płaskich 

wahały się od 900 do 2400 m. Tor z przeszkodami wymagał ograniczenia 

grupami drzew i krzewów, aby konie nie zbaczały z niego na widok prze-

szkody.

Wymienione wyżej warunki spełniał także wrocławski tor, może poza 

jednym – z racji układu przestrzennego przeznaczonego pod tor terenu, 

słońce cyrkulowało nie poza plecami widzów lecz po ich prawej ręce, gdyż 

trybuny były zwrócone na wschód. We Wrocławiu można było, przy bar-

dzo dużej publice (40 000 osób), rozgrywać wyścigi na wszystkich dy-

stansach. Były tu przewidziane wszystkie wymagane urządzenia technicz-

ne, potrzebne zarówno do zorganizowania gonitw, jak i do ich oglądania, 

a także miejsca odpoczynku. Przewidziano także coś więcej. Tak zwany 

park jeździecki w północno–zachodniej części założenia to duży, wydzie-

lony drogami obszar wykorzystywany przez wrocławian jako miejsce ama-

torskiego uprawiania sportów, głównie konnych, ale także i innych (tenis, 

bicykl) oraz spacerów pieszych, a więc ogólnie rekreacji na świeżym po-



~ 60 ~

wietrzu. Służyć miała temu także droga z tramwajem konnym (obecnie 

ul. Wyścigowa), łącząca tor wyścigowy z innym dużym, świeżo powstałym 

parkiem na południu miasta, parkiem Południowym oraz nowa szosa „dla 

amatorów sportu automobilowego” (teraz ul. Karkonoska).

Park jeździecki został rozplanowany według wzorów angielskich krajo-

brazowych założeń parkowych, wyzyskując istniejące warunki terenowe. 

Północną część parku opleciono siecią dróg i alejek: zewnętrznych, wy-

znaczających główny, zorientowany osiowo układ komunikacyjny, oraz 

wewnętrzny o nieregularnych krzywiznach, wprowadzających element 

malowniczości i powiększających przez zmienność perspektyw przestrzeń. 

Służyły temu także odpowiednie obsadzenia – główne aleje rzędowo ob-

sadzone drzewami, boczne ze stosownie dobraną niższą roślinnością. Sty-

listycznie parkowe założenie toru miało cechy nowoczesnego parku miej-

30. Trybuna na torze wyścigów konnych w Bremie, fot. z ok. 1940 r.  

Das deutsche Reiterbuch, Berlin 1942



~ 61 ~

31. Trybuny na torze wyścigów konnych w Mannheim, ok. 1940 r. 

Das deutsche Reiterbuch, Berlin 1942

32. Rysunek projektowy budynku totalizatora na torze wyścifgów konnych w Wiedniu, ok. 1890 r.  

Allgemeine Bauzeitung, 1891



~ 62 ~

skiego o angielskim rodowodzie, urozmaiconego, lecz ujętego w regularne 

ramy. Niestety jednak ta właśnie część parkowa, poza szkieletem dróg, nig-

dy nie została konsekwentnie zrealizowana do końca, podobnie zresztą jak 

jednolita stylistycznie zabudowa.

Tradycja szachulcowego budownictwa na Śląsku kojarzona jest zazwy-

czaj z obiektami tanimi w budowie, jak wiejskie i miejskie budownictwo 

sprzed ery fryderycjańskiej, i raczej nietrwałymi, czasem programowo, jak 

to było w przypadku protestanckich kościołów Pokoju. W przypadku Par-

tynic nie należy jednak wiązać tego z lokalnymi nurtami, tutaj architektu-

ra szachulcowa, z uwidocznioną drewnianą konstrukcją, będącą dekoracją  

i hasłem rozpoznawczym, jednoznacznie wprowadzać miała klimat ru-

stykalny nawiązując do typu ziemskiej siedziby wiejskiej rodem z Anglii. 

Także forma lekkiego pawilonu, jaką nadano jednej z projektowanych bu-

dowli – herbaciarni, charakterystyczna była dla XVIII– i XIX–wiecznych 

budowli ogrodowych, przeznaczonych do odpoczynku i kontemplacji, po-

pularnych w romantycznych i krajobrazowych założeniach parkowych, lub 

dla pochodzących z tego samego okresu budowli śląskich zdrojów.

Ze wstępną całościową koncepcją kłócą się powstałe w latach trzydzie-

stych nowe budynki: budynek administracyjno-techniczny, hotel połą-

czony ze stajnią, ceglana otwarta stodoła. Powstałe po wojnie ok. 1953 r. 

budynki (w tym także portiernia przy bramie wjazdowej) nie mają odnie-

sienia do pierwotnej koncepcji ze zrozumiałych względów. Dwa drewniane 

pawilony kas, zbudowane także w tym okresie mniej więcej w miejscu po-

przednich, nawiązują do nich formą i konstrukcją, podobnie zbudowano 

nieco późniejsze drewniane otwarte boksy przy głównym padoku.

Obie najnowsze budowle reprezentują skrajne wobec siebie rozwiązania. 

Jedna z nich, stajnia z 2002 r., autorstwa Piotra Szarejki, wprost nawiązuje 

do tradycyjnych wzorów tego typu budowli stosując także czytelny em-
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blemat w postaci głowy konia zdobiącej szczytowa ścianę nad wejściem. 

Jest to stajnia z przejezdnym korytarzem, mogąca pomieścić w boksach 40 

koni. Na drugiej kondygnacji zaprojektowano poddasze użytkowe. Druga, 

kryta ujeżdżalnia z 1999 r. autorstwa Lesława Rubika, jest próbą zastoso-

wania nowoczesnej technologii i „kosmicznych” materiałów. Obecnie za-

kończono dobudowę do istniejącego już budynku ujeżdżalni zaplecza sani-

tarnego wraz z widownią, trwa zaś rozbudowa hali obejmująca dodatkową, 

drugą krytą ujeżdżalnię i widownię. Budowla stanowiąca replikę grodu 

wczesnośredniowiecznego powstawała dwuetapowo. W r. 2004 wybudo-

wany został gród, w 2005 zaś podgrodzie. Na obiekt grodu składają się 

33. Trybuna główna od strony zachodniej. Fot. Jarosław Zalewski
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palisady zewnętrzne, brama warowna oraz chaty wewnątrz samego grodu,  

a także palisady podgrodzia. Wszystkie obiekty grodu sa wiernym odbi-

ciem obiektów historycznych, jakie funkcjonowały we wczesnym średnio-

wieczu na terenie Dolnego Śląska i Słowiańszczyzny w wiekach IX – XI. W 

latach 2005 – 2006 i częściowo w r. 2007 powstało Miasteczko z Dzikiego 

Zachodu tzw. Jack’s City. Jego projektantem jest architekt Jerzy Grochow-

ski. W Jack’s City zaplanowano saloon, arenę służącą pokazom jeździec-

kim oraz tzw. Main Street, przy której zlokalizowano fasady banku, poczty 

itp. Przy budowie restauracji wykorzystano budynek dawnej wialni siana, 

pochodzącej z lat trzydziestych XX w., której ceglany korpus obudowano 

drewnianą konstrukcją z typowymi dla architektury Dzikiego Zachodu 

galeryjkami. Obok powstały także utrzymane w podobnym stylu bank  

34. Kryta ujeżdżalnia wraz z nową stajnią. Fot. Rafal Eysymontt
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i siedziba szeryfa. W sąsiedztwie, na wzniesieniu w pobliżu stawu, usta-

wiono 3 indiańskie wigwamy. Rok 2007 przyniósł Partynicom kolejną od-

daną inwestycję, jaką jest parking zlokalizowany wzdłuż ulicy Zwycięskiej. 

Wszystkie powstające budowle i prace architektoniczne w zieleni zgodne są 

z utworzoną przez Biuro Rozwoju Wrocławia na przełomie lat 2005/2006 

koncepcją zagospodarowania terenu, powstałą według wytycznych użyt-

kownika, czyli Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice,

Biorąc pod uwagę historyczny projekt zagospodarowania terenu i ogól-

ną koncepcję toru wyścigowego, wrocławskie założenie dorównywało  

w swoim czasie podobnym obiektom europejskim, a nowoczesna kon-

cepcja parku jeździeckiego służącego szeroko pojętej rekreacji była także 

w swoim czasie awangardowa. Architektonicznie tor wrocławski wypadał 

raczej skromnie na tle innych założeń na terenie Prus i Austrii. Niektó-

re z reprezentacyjnych budowli (trybuny, restauracje) w innych miastach 

tworzone były z niemal pałacowym przepychem. W Europie architektura 

35 Saloon w Jack’s City na Partynicach, 2006 r. Fot. Rafał Eysymontt
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ta zróżnicowana była stylistycznie i często nacechowana regionalizmem 

Zamieszczone przykłady ilustrują różnice i w stylu, i w wystawności tych 

budowli. Trzy cechy łączą wszystkie budowle przeznaczone do obserwowa-

nia wyścigów: ażurowa konstrukcja frontu, wznoszący się amfiteatralnie, 

schodkowy układ miejsc dla widzów i elementy wieńczące w postaci wież 

lub kopuł, które nadają zawsze reprezentacyjny, kojarzący się z architekturą 

pałacową, charakter. Ta ostatnia cecha nie dotyczy jedynie supernowocze-

snych realizacji z lat trzydziestych, takich jak betonowa, wielopoziomowa 

trybuna w Pardubicach w stylu Le Corbusiera.

W rezultacie, mimo pełnej dowolności stylistycznej tych budowli, sięga-

jących po różne formy historyczne lub odzwierciedlających tradycyjne lo-

kalne tendencje architektoniczne, ich przeznaczenie jest rozpoznawalne na 

pierwszy rzut oka. Różnice dotyczą w zasadzie rozmiarów i zastosowanej 

36. Trybuny na torze wyścigów konnych w Pardubicach. Fot. Jarosław Zalewski
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dekoracji. Przy wyborze stylu budowli obsługujących wrocławski tor zde-

cydowano się rozsądnie na bezpretensjonalną, tanią w budowie, ale ideal-

nie wpasowaną w koncepcję całości szachulcową architekturę z odsłoniętą 

belkową konstrukcją. Te rozrzucone w zieleni budowle o kontrastujących 

z nią jasnych ścianach z graficznym, ciemnym rysunkiem drewnianych be-

lek, będąc dobrze widoczne, podkreślały zamierzony rustykalno-angielski 

klimat ziemskiej posiadłości w krajobrazowym parku.

Literatura

„Deutsche Bauzeitung”, 1896 i 1903
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VII. Zasady wyścigów konnych

Wyścigi odbywały się i wciąż odbywają na specjalnie do tego przeznaczo-

nych torach. W Polsce rozgrywane są obecnie wyścigi w galopie: płaskie, 

płotowe i przeszkodowe oraz wyścigi rozgrywane w kłusie. Z gonitw kłu-

saków w Polsce obowiązuje jedynie wariant wyścigów koni zaprzężonych 

w sulki.

Gonitwy płaskie rozgrywane są w po zewnętrznym obwodzie owalne-

go toru. Start do gonitw płaskich może odbywać się z chorągiewki lub  

z maszyny startowej. Przy starcie z chorągiewki konie zajmują miejsce na 

bieżni w jednej lini i na sygnał dany chorągiewką przez sędziego startera 

rozpoczyna się wyścig. W starcie z maszyny startowej konie przed gonitwą 

zajmują miejsce w tzw. start boksach, a sygnałem do rozpoczęcia gonitwy 

jest otwarcie się przednich drzwiczek w boksach. W obu przypadkach ko-

nie zajmują miejsca kolejno, według swych numerów startowych.

Gonitwy płotowe odbywają się najczęściej na torze podobnym jak w go-

nitwach płaskich. Konie w trakcie gonitwy mają jednak do pokonania nie 
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tylko określony dystans, ale również przenośne przeszkody rozmieszczo-

ne prawie równomierne na trasie wyścigu. Tak więc oprócz umiejętności 

szybkiego galopowania koń musi posiąść umiejętność takiego oddawania 

skoku, aby nie wytracać tempa. Start do tych gonitw, tak jak do gonitw 

przeszkodowych, odbywa się wyłącznie z chorągiewki.

Gonitwy przeszkodowe, tzw. stiple (z ang. steeplechease) są niewątpli-

wie gonitwami najtrudniejszymi, ale nierzadko najciekawszymi dla oglą-

dającej je publiczności. Trasa tych gonitw biegnie wewnątrz toru płaskiego,  

a odróżnia ją od gonitw płotowych częsta zmiana kierunku galopowania 

po oddaniu kolejnych skoków i fakt, że konie mają do pokonania nie tyl-

ko przenośne przeszkody, ale również przeszkody naturalne: rowy z wodą, 

specjalnie do tego celu zbudowane górki, rosnące żywopłoty.

 Zwyczajowo przyjmuje się, że największe prędkości konie osiągają w go-

nitwach płaskich. Jednak należy wspomnieć, że tempo wszystkich gonitw 

38. Start do gonitwy płaskiej. Fot. Mieczysław Michalak (Archiwum Agora)
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zależy nie tylko od ich rodzaju, ale między innymi od rasy koni w nich 

startujących, jakości bieżni, czy warunków atmosferycznych.

Celem wszystkich gonitw jest wyslekecjonowanie najlepszych, w tym 

przypadku najdzielniejszych koni. Udział koni w gonitwach i pomyślne 

przejście tych prób jest pozytywnym sprawdzianem nie tylko cech fizycz-

nych, ale także psychicznych każdego z nich. W zależności od rodzaju go-

nitw i dystansu w galopie oraz samego dystansu w gonitwach dla kłusaków, 

można mówić o koniach krótko- lub długodystansowych, a w przypadku 

gonitw płotowych i przeszkodowych także o koniach z dobrymi predys-

pozycjami do skoków. Ma to niebagatelne znaczenie dla ich późniejszego 

przeznaczenia i doboru w hodowli.

39. Konie czystej krwii arabskiej w gonitwie płaskiej. Fot. Jarosław Zalewski
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Dystans, jaki konie mają do pokonania, różni się w poszczególnych ro-

dzajach gonitw. Konie rozpoczynając starty zapisywane są najczęściej do 

gonitw płaskich na dystansach najkrótszych. Dystanse gonitw płaskich  

i płotowych mogą być porównywalne, stiple odbywają się jednak zazwy-

czaj na najdłuższych dystansach. Aby koń mógł wziąć udział w gonitwach 

płotowych i przeszkodowych musi osiągnąć odpowiedni wiek. Podobnie 

wraz z wiekiem koni wzrasta trudność gonitw, w których może on brać 

udział.

Wyścigi konne nierozłącznie kojarzą się z totalizatorem wyścigowym. 

Widzowie mogą wybierać swoich ulubieńców i stawiać na nich pieniądze 

w końskim totku. Sprawy związane z końskim totalizatorem reguluje usta-

wa o grach losowych i zakładach wzajemnych.

40. Gonitwa płotowa. Fot. Jarosław Zalewski



~ 73 ~

Powojenne prawo wyścigowe i sposób organizowania wyścigów konnych 

w Polsce zostało zapoczątkowane w 1950 r. Wtedy to Minister Państwo-

wych Gospodarstw Rolnych powołał do życia przedsiębiorstwo państwowe 

o nazwie Państwowe Tory Wyścigów Konnych, w którego skład weszły 3 

tory wyścigowe: warszawski Służewiec, tor na Partynicach i tor w Sopocie. 

Obowiązujące wtedy w przedsiębiorstwie prawidła wyścigowe regulowały 

nie tylko organizację i sposób pracy przedsiębiorstwa, ale dotyczyły przede 

wszystkim reguł rozgrywania wyścigów konnych w Polsce. 30 grudnia 

1993 r. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej wydał zarządze-

nie likwidujące Państwowe Tory Wyścigów Konnych i przekazujące jego 

majątek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pomimo likwidacji 

przedsiębiorstwa, z braku innych regulacji prawnych prawidła wyścigo-

41. Ogier Galerius w gonitwie przeszkodowej. Fot. Jarosław Zalewski
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we obowiązywały nadal, rolę zaś zwierzchnika wyścigowego dalej pełnił 

tor służewiecki. Dopiero 18 stycznia 2001 r. uchwalona została ustawa  

o wyścigach konnych powołująca do życia Polski Klub Wyścigów Konnych 

i przedstawiająca w sposób szczegółowy organizację wyścigów w Polsce  

i powiązania pomiędzy poszczególnymi podmiotami, między innymi mię-

dzy Klubem a organizatorami wyścigów. Minister wydał też 23 sierpnia 

2001 r. rozporządzenie wprowadzające w życie regulamin wyścigów kon-

nych, zastępujący dotychczasowe normy prawne i będący nowym prawem 

wyścigowym.

42. Na prostej. Fot. Mieczysław Michalak (Archiwum Agora)
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Aby zapewnić właściwy i sprawny przebieg wyścigów na każdym z funk-

cjonujących torów powołani zostają sędziowie wyścigowi. Bardzo ważną 

rolę odgrywa kilkuosobowa komisja techniczna, której członkowie czuwają 

nad prawidłowością gonitw oraz poprawną organizacją dni wyścigowych. 

Komisja techniczna ma również za zadanie wydawanie orzeczeń i kar dys-

cyplinarnych. Od jej decyzji można odwołać się do komisji odwoławczej, 

jednej dla wszystkich polskich torów. Pozostali sędziowie: starterzy, sędzia 

przy wadze oraz sędziowie przy celowniku wypełniają funkcje ograniczone 

do konkretnych zadań.

 Tor wyścigowy wymaga konia wierzchowego, gorącokrwistego o lekkich 

ruchach, swobodnym galopie, swobodnym i posuwistym kłusie oraz ży-

wym temperamencie przy łagodnym charakterze.

43. Komisja techniczna i sędziowie wyścigowi przy pracy. Fot. Jarosław Zalewski
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Jak dotąd wymogom tym są w stanie sprostać jedynie konie arabskie 

czystej krwi, konie angielskie pełnej krwi (folbluty) oraz konie półkrwi, tj. 

angloaraby lub konie innych ras półkrwi, powstałych na bazie krzyżowania 

lokalnych ras z osobnikami czystej krwi arabskiej, pełnej angielskiej bądź 

angloarabskiej. Od dawna w innych krajach, a od kilku lat w Polsce do 

koni wyścigowych zaliczamy także kłusaki.

Niewątpliwie najstarszą i wciąż bardzo cenioną pozostaje rasa koni arab-

skich czystej krwi. Korzenie jej sięgają VII - VIII w. Ojczyzną rasy jest Bli-

ski Wschód. Konie czystej krwi arabskiej nie są wysokie, charakteryzują się 

jednak dużą wytrzymałością, do dziś w pracy hodowlanej olbrzymią uwagę 

zwraca się na ich urodę. Cechą charakterystyczną rasy jest nieduża głowa 

44. Za przeszkodą. Fot. Mieczysław Michalak (Archiwum Agora)
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o wklęsłym profilu, zawsze szerokim czole z wyrazistymi oczami, osadzona 

na długiej i cienkiej szyi. To właśnie konie arabskie są protoplastami koni 

pełnej krwi.

Rasa koni rasy pełnej krwi angielskiej jest o ponad 10 wieków młodsza 

od koni arabskich. Jak sama nazwa wskazuje jej ojczyzną była Wielka Bry-

tania. Uformowano ją na bazie miejscowych koni i importów orientalnych. 

Są wyższe i potężniejsze od koni arabskich. Mają od nich większą głowę 

oraz węższe czoło. Ich szybkość i posuwiste ruchy znamionują dużą siłę. 

Obecnie na świecie najpopularniejsze są gonitwy właśnie dla koni pełnej 

krwi angielskiej, świetnie sprawdzają się bowiem zarówno w gonitwach 

płaskich, jak płotowych i przeszkodowych.

45. Kłusaki. Fot. Jarosław Zalewski
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Mieszanką powstałą z dwóch wspomnianych ras czystych na przełomie 

XVIII i XIX w. - również w Wielkiej Brytanii, jakkolwiek była też formo-

wana w innych krajach - są angloaraby. Takie konie przez wiele lat uważa-

no również za konie czystej krwi, na równi z arabami i folblutami, jednak 

obecnie zarówno konie pochodzące z połaczenie tych dwóch ras, jak też  

z łaczenia ich jeszcze z innymi uważa się za półkrew angielską. Angloaraby 

osiągają taki sam wzrost jak folbluty. Głowa ich, ale bez wklęsłego profilu, 

przypomina głowę konia arabskiego, sylwetka zaś konia angielskiego. Po-

zostałe konie biorące udział w wyścigach na torze wrocławskim to konie 

innych ras półkrwi angielskiej – wielkopolskie i szlachetnej półkrwi.

Innymi końmi, robiącymi ostatnimi czasy karierę wyścigową także na 

torze wrocławskim, są kłusaki. Hodowla kłusaka przeznaczonego do wy-

ścigów zaczęła się na początku XIX w. Duże sukcesy mają w niej Ameryka-

nie, Rosjanie i Francuzi. W odróżnieniu od innych ras koni, dla kłusaków 

najistotniejszy jest wydajny kłus, gdyż to właśnie jest chód, w którym koń 

porusza się w trakcie wyścigów. Dobry kłusak jest w stanie przebiec 1 km 

w ciągu 80 sek. Obok wyścigów z sulką i wierzchem nadaje się też do 

konkurencji sportowych. W 1997 r. powstało Stowarzyszenie Hodowców 

i Użytkowników Kłusaków w Polsce. Ono właśnie zajmuje się promowa-

niem gonitw koni tej rasy. Wyścigi dla kłusaków w Polsce zostały zain-

augurowane w 2004 r. Było to możliwe dzięki podpisaniu porozumienia 

pomiędzy francuskim partnerem Societe d’Encourgement a l’Elevage du 

Cheval Francais – stowarzyszeniem zajmującym się hodowlą, wyścigami 

konnymi i promocją kłusaków francuskich, Polskim Klubem Wyścigów 

Konnych i Wrocławskim Torem Wyścigów Konnych – Partynice.

Głównym celem organizowania wyścigów konnych na torach były  

i nadal są nie tylko upodobania i emocje widzów oraz graczy końskiego 

totka, oczekujących wygranej, ale przede wszystkim wyławianie najcen-
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niejszych wierzchowców, które po zakończeniu kariery wyścigowej mogą 

trafić do hodowli, by przekazać potomstwu swe najlepsze cechy lub będą 

robić karierę sportową. Dlatego też ważne jest aby w każdym z wyścigów 

każdy z koni wykazał wszystkie swe maksymalne możliwości fizyczne.  

O najlepszym mówimy, że pozytywnie przeszedł próbę selekcyjną, jaką są 

gonitwy.
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46. Galop. Fot. Mieczysław Michalak (Archiwum Agora)
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VIII. Dwie wojny i czas między nimi. 

Lata 1914 – 1945
 

Tereny toru, przez cały okres swego funkcjonowania, służyły nie tylko 

wyścigom konnym, ale także w znacznej mierze sportowym konkuren-

cjom hipicznym, z reguły rozpoczynającym się już na początku marca i po-

przedzającym okres wyścigowy, trwający zwykle od maja do października, 

najczęściej z przerwą w lipcu. Zazwyczaj organizowano 5 lub 6 mityngów 

wyścigowych. W 1939 r. urządzono ich ze zrozumiałych względów tylko 

2. Każdy mityng obejmował 7 biegów, chociaż zdarzało się np. w maju  

i czerwcu 1936 r. oraz w maju 1937 r., że było ich 8 i 9. Do tradycji, której 

dość konsekwentnie przestrzegano, należało urządzanie dni wyścigowych 

w Zielone Świątki. Wówczas to pojawiali się we Wrocławiu jeźdźcy zagra-

niczni. Innym biegiem, mającym historyczną tradycję, był bieg św. Huber-

ta na zakończenie sezonu. Wszystkie gonitwy urządzano według systemu 

grupowego. W wyścigu najczęściej startowało 6 koni, chociaż mogło być 
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ich więcej lub mniej, np. 1 VI 1914 r. podczas mityngu zielonoświątko-

wego na dystansie 3200 m w tzw. Sulauer Jagd-Rennen wystartowało aż 

16 rumaków. Biegały w nich konie pełnej krwi angielskiej i konie półkrwi. 

Do czołowych koni, które na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych 

odnosiły największe sukcesy na tutejszym torze należały: klacz o imieniu 

Ostkind, ogier Durban oraz wałachy Skapaflow i Eifug. Każdy dzień wy-

ścigowy niezależnie od liczby gonitw obejmował gonitwy płaskie (zwykle 

5) i jeszcze 2 dodatkowe - płoty bądź steeple. W zasadzie stałym punktem 

programu był bieg oficerski tzw. Officiers – Jagdrennen, w stajniach party-

nickich bowiem stacjonowały konie 8 regimentu kawalerii.

Pieniądze, które tory pozyskiwały na organizację imprez końskich oraz 

utrzymanie, pochodziły z dotacji rządowych, totalizatora, zakładów buk-

47. Konie Eiflug i Skapfalow 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
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macherskich oraz od całego szeregu prywatnych sponsorów. Byli to m.in. 

hrabia Henckel, hrabia Seidlitz, hrabia Moritz, czy rodzina Kornów. Stały-

mi sponsorami były miasta oraz śląskie uzdrowiska, była też nagroda Krzy-

ków, parku Południowego, Prowincji Śląskiej. Najwyższe kwoty płynęły 

oczywiście z przemysłu i dużych miast, np. w 1938 r. nagroda miasta Wro-

cławia wynosiła 8 tys. marek, a Prowincji Śląskiej 10 tys.

Publiczności na wyścigach nigdy nie brakowało, nawet podczas wojny, 

kiedy na Partynicach 28 IX 1940 r. stawiło się 28 000 kibiców.

Lata dwudzieste nie były dla wyścigów najlepsze. Sytuacja polepszy-

ła się w latach trzydziestych, kiedy to wyścigi znów stały się popularne. 

Niewątpliwie było to zasługą trzymającej od dawna pieczę nad sprawami 

48. 3 letni ogier Durban, jeden z najlepszych koni na torze partynickim w latach 30. 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
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wyścigów w Niemczech organizacji o nazwie Obersten Behörde für Vol-

lblutzucht und Rennen - złożonej z 17 osób z komisarzem rządowym na 

czele. O ile z życia publicznego usunięto wówczas wszystkie niefaszystow-

skie organizacje, o tyle raczej spokojny żywot wiodły związki jeździeckie 

i wyścigów konnych. We Wrocławiu działało Wrocławskie Towarzystwo 

Wyścigowe (Breslauer Rennverein), które w 1933 r., po rozwiązaniu za-

służonego dla wyścigów Śląskiego Towarzystwa Hodowli Koni i Wyścigów 

Konnych przejęło jego funkcję. Sądząc po imprezach urządzanych z wiel-

kim rozmachem przy różnych okazjach towarzystwo musiało korzystać  

49. Otwarcie dnia wyścigowego 16.V.1928 r., próbne skoki. 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
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z dotacji budżetowych, bowiem składki członkowskie nie były wysokie, np.  

w 1938 r. roczne opłaty dla jego członków zwyczajnych wynosiły 16 i 8 

marek.

W latach II wojny tor funkcjonował, mimo pewnych ograniczeń.  

W 1939 r. odbyły się jedynie dwa dni wyścigowe, ale już w r. 1940 i 1941 

było po 6 dni wyścigowych z dużą frekwencją i wysokimi nagrodami. Rok 

1942 zaplanowano również okazale, ale wydarzenia pod Stalingradem 

wymusiły zmiany. 1 sierpnia rozpoczęła się ewakuacja koni wyścigowych. 

Wrocławskie mityngi przewidziane jeszcze na ten rok i następne odbyły się 

już w Hoppegarten, Dreźnie, Gotha, Carlshorst, Hanoverze i Magdebur-

gu. Gdy pod koniec wojny Wrocław zamieniono w miasto – twierdzę na 

terenie toru stacjonowały wojska niemieckie, a z chwilą podpisania aktu 

kapitulacji 6 V 1945 r. miejsce żołnierzy niemieckich zajęli czerwonoar-

miści.
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50. Calderon w galopie. Fot. Jarosław Zalewski
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IX. Po drugiej wojnie światowej

Działania wojenne nie wyrządziły większych szkód na torze wyścigowym. 

Zniszczeniu uległy jedynie bieżnie wyścigowe. Zakończenie wojny i pod-

pisanie kapitulacji nie było jednak równoznaczne z uruchomieniem toru. 

Złożyło się na to parę przyczyn. Przede wszystkim – jak wspominaliśmy 

– stacjonowały na nim wojska radzieckie. Następną zasadniczą przyczy-

ną był brak na nim koni, które jak pamiętamy zostały ewakuowane już  

w 1942 r. Jednak ogrom zniszczeń materialnych i straty w ludziach w kraju 

były tak wielkie, że odbudowa toru i wznowienie jego działalności nie na-

leżały – co zrozumiałe – do priorytetów. I ostatnia, ale niebagatelna przy-

czyna ustrój polityczny, który wtedy w Polsce obowiązywał. Sport konny,  

a więc i wyścigi konne kojarzyły się zawsze z ludźmi bogatymi – arysto-

kracją i burżuazją. Państwo Ludowe nie mogło więc w okresie utrwala-

nia swojej władzy ich za bardzo wspierać. To z czasem się zmieniło, ale 

upłynąć musiały lata. Szczęśliwie do miłośników koni należeli: gen. Leon 
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Bukojemski i płk Stanisław Arkuszewski, pierwsi dyrektorzy Państwowych 

Torów Wyścigów Konnych.

Jeszcze w styczniu 1946 r. wśród torów objętych przez Państwowy Za-

kład Hodowli Koni (Warszawa, Łódź, Lublin, Katowice, Poznań, Sopot) 

nie wymienia się toru wrocławskiego. W maju tego samego roku powo-

łano komisarzy do spraw 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 po-

wołał komisję rzeczoznawców, mających odpowiedzieć na pytanie, które 

spośród torów utrzymać, a które zlikwidować ze względu na konieczną 

redukcję wydatków. Komisja ta zalecała oparcie egzystencji torów pro-

wincjonalnych na zasadach rachunku ekonomicznego, a te nie przynoszą-

51. Mityng międzynarodowy, 1969 r. Fot. Tadeusz Drankowski (zbiory Ossolineum)
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ce zysku miały zostać przekazane Państwowym Zakładom Chowu Koni  

z przeznaczeniem na stacje rozpłodowe. Jednak, jak już pisano, do utwo-

rzonego w 1950 r. przedsiębiorstwa Państwowe Tory Wyścigów Konnych 

(PTWK) oprócz toru służewieckiego w Warszawie, gdzie mieściła się dy-

rekcja, włączono jedynie 2 tory prowincjonalne: Sopot i Wrocław. Gdy 

na fali przekształceń gospodarczych 30 XII 1993 r. przedsiębiorstwo to 

zostało przejęte przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, PTWK 

władało już tylko dwoma torami Służewcem i Partynicami. W styczniu 

1994 r. rozpoczęto rozmowy z władzami wrocławskimi zmierzające do 

ewentualnego przejęcia toru na Partynicach przez Miasto. 23 II 1995 r. 

została podpisana pomiędzy Gminą Wrocław a Agencją Własności Rolnej 

Skarbu Państwa umowa piętnastoletniej dzierżawy toru. 21 kwietnia tego 

52.  Kibice licznie odwiedzający tor, lata sześćdziesiąte. Fot. Tadeusz Drankowski (zbiory Ossolineum)
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roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła powstanie zakładu budżetowego 

o nazwie Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice. Dzierżawa toru 

partynickiego trwała 3 lata. Przez cały czas jej trwania władze miejskie 

czyniły starania o przejęcie obiektu i prowadzenie w nim nadal dotychcza-

sowej działalności samodzielnie. Starania te zaowocowały umową, zawartą 

w formie aktu notarialnego w dniu 23 III 1998 r., nieodpłatnego przeka-

zania przez Agencję toru wrocławskiego Miastu. Wrocławski Tor wyści-

gów Konnych – Partynice funkcjonował jako zakład budżetowy Gminy do  

31 XII 1999 r., zaś od 1 I 2000 r. działa jako jednostka budżetowa.

 Pierwszą, powojenną gonitwę z udziałem koni arabskich wrocławianie 

obejrzeli dopiero w 1952 r. Zorganizowała ją, po wcześniejszym uporząd-

kowaniu bieżni rozjeżdżonej przez radzieckie czołgi, sekcja Poznańskiego 

53. Finisz gonitwy międzynarodowej, 1969 r. Fot. Tadeusz Drankowski (zbiory Ossolineum)
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Pioniera Jeździeckiego przy okazji odbywających się tu zawodów hipicz-

nych. Natomiast regularny sezon wyścigowy rozpoczął się dopiero 11 VII 

1953 r. Pierwszą gonitwę wygrał ogier arabski Carogród, potomek Wiel-

kiego Szlema i Jaffy hodowli Państwowej Stadniny Koni (PSK) w Nowym 

Dworze. Do r. 1959 w gonitwach płaskich i płotowych startowały we Wro-

cławiu głównie konie arabskie czystej krwi, które przeniesiono tu z War-

szawy i Sopotu. Przy czym ważniejsze gonitwy typu Derby czy Oaks odby-

wały się w Warszawie. Od 1954 r. na torze partynickim zaczynają biegać 

także półkrewki, które rozdzielono między stajnie trenujące konie arabskie. 

Od tego właśnie roku program wyścigów zostaje urozmaicony przez wpro-

wadzenie 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 treno-

wanych we Wrocławiu.

 W 1956 r. pogłowie koni arabskich na Partynicach powiększyły konie 

będące własnością Armii Czerwonej, dla których obok ośmiu stajni pol-

skich utworzono osobną, dziewiątą stajnię. Tę polityczną decyzję spowo-

dował rozkwit toru w latach 1954 – 1956.

W 1955 r. odbyło się na Partynicach aż 28 mityngów, w czasie których 

rozegrano 226 gonitw z udziałem 148 rumaków. Publiczność była liczna, 

a sporą jej część stanowili przybyli po wojnie do Wrocławiu dawni miesz-

kańcy Lwowa, gdzie od 1928 r. odbywały się wyścigi koni arabskich. Do 

Wrocławia ściągali także końscy gracze z Górnego Śląska, gdyż w tym 

czasie kasy totalizatora nie działały w innych miastach. Stałym bywalcem 

wrocławskich wyścigów był Bogdan Ziętarski, znany, przedwojenny szef 

stadniny Romana Sanguszki w Guminiskach, doskonały fachowiec, wiel-

ce zasłużony dla hodowli konia arabskiego w Polsce. Potem nastąpiły dla 



~ 92 ~

Partynic chude lata. W 1959, 1961 i 1962 r. nie zorganizowano ani jednej 

gonitwy. Wiązało się to przede wszystkim z decyzjami nowego szefostwa 

PTWK, którego uwaga skupiona była na Służewcu. W sumie do początku 

lat siedemdziesiątych zorganizowano znikomą liczbę mityngów z udziałem 

głównie koni półkrwi oraz minimalnej liczby arabów i folblutów. Sezon 

był wyraźnie dwuczęściowy. Po paru dniach wyścigowych na wiosnę tu-

tejsze stajnie jechały do Sopotu, a następnie do Warszawy. Organizowano 

też sporadycznie mityngi jesienne. W sumie odbywało się jednak na Par-

tynicach zaledwie kilka dni wyścigowych w trakcie roku. Wrocław stał się 

zimowiskiem dla koni służewieckich, ze względu na swoje warunki klima-

tyczne – łagodniejsza i wcześniej ustępująca zima pozwalała na wcześniej-

sze rozpoczęcie intensywnego treningu.

54. Kłopoty. Fot. Jarosław Zalewski
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Owo drastyczne ograniczenie dni wyścigowych oczywiście odzwyczaiło 

wrocławian od odwiedzania Partynic. Wyjątkowo w 1969 r. zorganizowano 

tu mityng państw socjalistycznych - z uwagi na wypadki w Czechosłowacji 

Wrocław zajął miejsce czeskiej Pragi. Poprawa nastąpiła dopiero w okresie 

boomu gospodarczego lat siedemdziesiątych. Nie bez znaczenia była też 

decyzja o stacjonarnym treningu wszystkich koni ras półkrwi właśnie we 

Wrocławiu. Wrocławski tor ponownie stał się miejscem gonitw, w których 

ścigały się w zdecydowanej większości konie półkrwi, aczkolwiek zdarza-

ły się też araby i konie angielskie pełnej krwi. W r. 1986 oraz od 1988 

do 1989 roku rozgrywano we Wrocławiu, w dniu derbowym, gonitwy  

55. Hodowca Bogdan Kuchejda odbiera nagrodę od wiceprezydenta Wrocławia Andrzeja Łosia.  

Fot. Jarosław Zalewski
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z udziałem koni i jeźdźców zagranicznych. Także gonitwa Derby Półkrwi 

miała wtedy międzynarodową obsadę.

Niestety ponowny kryzys przypadł właśnie na koniec lat osiemdziesią-

tych, kiedy to coraz wyraźniej zbliżał się koniec systemu komunistycznego, 

a państwo trawiła zapaść gospodarcza. Rok 1993 był kolejnym, po po-

nad trzydziestu latach, rokiem bez wyścigów na Partynicach, a z imprez 

jeździeckich zorganizowano tu jedynie Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu. 

W roku tym odbyły się na wrocławskim hipodromie także dożynki woje-

wódzkie. Partynice nie były wtedy także nawet miejscem zimowania koni 

wyścigowych. Stajnie były puste.

Szczęśliwie gonitwy wróciły do Wrocławia już w r. 1994. W styczniu 

trafiło ponownie do treningu 80 koni półkrwi. Ten sezon wyścigowy był 

jednak krótszy i obejmował zaledwie 11 dni. Zdaniem M. Słowik : „naj-

trudniejszy był właśnie [...] rok 1994. [...] Nie mogłam sobie poradzić ze 

sponsorami. Oferowałam im reklamę w zamian za sponsorowanie gonitw. 

Objechałam ponad 70 firm. Wszędzie słyszałam: «Jak się uda odrodzić 

gonitwy, porozmawiamy.» Tylko Casinos Poland i Żywiec postanowiły za-

ryzykować”.

Oddanie w dzierżawę w r. 1995 partynickiego toru miastu, podobnie 

jak przekazanie go Wrocławiowi na własność 3 lata później obwarowane 

było pewnymi warunkami. W tracie dzierżawy toru we Wrocławiu mia-

ły być tu nadal prowadzone zarówno treningi, jak też wyścigi dla koni 

półkrwi. Przekazanie własności miastu skutkowało jeszcze dodatkowymi 

ustaleniami. W przeciągu 2 lat od daty podpisani umowy przekazania toru 

na Partynicach Wrocław nie miał prawa organizować gonitw płaskich dla 

folbutów i samodzielnego totalizatora wyścigowego przez okres 5 lat. Na 

obecnym właścicielu toru spoczywa także czasowo obowiązek nieodpłatne-

go treningu i organizowania wyścigów konnych.
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Od 1995 roku dla Partynic rozpoczął się nowy okres osadzony już w in-

nych realiach politycznych i gospodarczych. Liczba koni przysyłanych do 

Wrocławia systematycznie rosła, co pozwala obecnie zorganizować sezon 

obejmujący od 17 do 20 dni wyścigowych oraz liczniej obsadzać gonitwy. 

Początkowo prawie 100 procent gonitw wrocławskich były to gonitwy dla 

koni półkrwi. Ostatnio obok tradycyjnie ścigających się na Partynicach 

półkrewków, jest też duża stawka koni czystej krwi arabskiej oraz coraz po-

pularniejsze ostatnio kłusaki francuskie. Sporadycznie pojawiają się także 

gonitwy z udziałem wierzchowców pełnej krwi angielskiej.

Praktycznie każdy mityng obejmuje kilka gonitw płaskich według syste-

mu grupowego oraz jedną przeszkodową lub płotową. W każdym sezonie 

zaplanowano po kilka biegów wybitnie selekcyjnych. Najważniejsze goni-

twy płaskie dla trzyletnich koni półkrwi na Partynicach to:

56. Wrocławianie coraz częściej odwiedzją tor nie tylko w czasie wyścigów. Fot. Jarosław Zalewski
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– Derby półkrwi (najważniejszy w sezonie wyścig dla klaczy i ogierów, 

wyłaniający najlepszego konia rocznika)

– nagroda Prezydenta Miasta Wrocławia (najważniejszy wyścig dla ogie-

rów)

– nagroda Arabelli Oaks (wyścig rozgrywany wyłącznie dla trzyletnich 

klaczy)

– nagroda Tunela

– nagroda Rewolty

Jest także szereg innych gonitw, coraz częściej opłacanych przez różnych 

sponsorów. Wyścigi są organizowane według zatwierdzonego planu wyści-

gowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmują wszystkie grupy 

koni w odpowiednim wieku. W historii toru znacząca rangę miały go-

nitwy przeszkodowe Wielka Partynicka, Wielka Wrocławska, Dyrektora 

WTWK, w których niejednokrotnie brały udział konie zagraniczne.

57. Wystartowały. Fot. Jarosław Zalewski
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Tabela nr 2. Statystyka Toru na Partynicach w latach 1953 - 2006*
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1953 17 100 127 – – – 127

1954 25 158 189 14 – – 203

1955 28 148 206 20 – – 226

1956 25 164 178 19 – – 197

1957 9 100 66 5 – – 71

1958 6 92 39 9 – – 48

1959 – – – – – – –

1960 2 67 15 – – – 15

1961 – – – – – – –

1962 – – – – – – –

1963 2 50 12 – – – 12

1964 3 73 22 – – – 22

1965 3 70 20 – – – 20

1966 3 80 20 – – – 20

1967 4 78 25 – – – 25

1968 4 78 26 – – – 26
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1969 4 98 36 2 1 – 39

1970 2 49 7 2 3 – 12

1971 6 111 25 7 3 – 35

1972 5 77 25 11 – – 36

1973 8 105 48 – – – 48

1974 10 98 61 – – – 61

1975 15 142 90 – 1 – 91

1976 19 164 111 – – – 111

1977 18 119 119 – – – 119

1978 19 111 117 – 1 – 118

1979 19 90 140 – – – 140

1980 6 115 41 – – – 41

1981 21 116 146 – – – 146

1982 22 127 159 – – – 159

1983 25 131 161 – – – 161

1984 22 138 157 – 3 – 160

1985 22 120 158 2 – – 160

1986 22 141 129 16 7 – 152

1987 21 131 101 27 7 – 135

1988 20 167 85 32 15 – 132

1989 16 158 58 26 31 – 115

1990 19 137 74 30 30 – 134

1991 19 199 101 18 16 – 135

1992 20 158 92 17 20 – 129

1993 – – – – – – –
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1994 11 90 48 15 4 – 67

1995 14 111 70 17 4 – 91

1996 24 159 108 26 15 – 149

1997 21 125 96 19 10 – 125

1998 19 140 85 20 10 – 115

1999 19 152 87 25 8 – 120

2000 17 172 79 21 5 – 105

2001 19 146 94 18 2 – 114

2002 16 116 77 14 3 – 94

2003 17 134 90 18 3 – 111

2004 16 153+9 kł. 86 14 2 2 104

2005 17
147+24 

kł.
86 14 5 15 120

2006 18
167+30 

kł.
97 11 2 23 133

*Tabela opracowana przez Monikę Słowik z uzupełnieniami Jakuba Kasprzaka – WTWK

Analizując dane statystyczne toru partynickiego odnośnie liczby dni wy-

ścigowych i rozegranych gonitw, należy zauważyć, że od chwili otwarcia 

Toru w 1953 r. aż po dzień dzisiejszy startowały tu w zdecydowanej prze-

wadze konie półkrwi. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych biega-

ła dość spora grupa koni arabskich czystej krwi. Jeśli zaś chodzi o wierz-

chowce angielskie pełnej krwi - tych było najmniej. Pierwsze 4 folbluty 

pojawiły się dopiero w 1958 r., startując w gonitwach płotowych. Nieco 

więcej brało ich udział w gonitwach płaskich w latach sześćdziesiątych oraz  

w steeplach, w latach osiemdziesiątych.
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X. Ludzie i konie wrocławskiego toru

Historia toru partynickiego to nie tylko liczba rozegranych gonitw czy 

ilość pieniędzy wyłożonych na jego funkcjonowanie, to przede wszystkim 

losy ludzi, którzy zechcieli być blisko koni. W powojennych dziejach znaj-

dowało tu zatrudnienie od ok. 30 do ok. 70 osób, w zależności od liczby 

dni wyścigowych oraz liczby koni stacjonujących w stajniach partynickich. 

Byli wśród nich miejscowi szefowie toru oraz dyrektorzy PTWK w War-

szawie, którzy decydowali o jego funkcjonowaniu przez cały okres PRL-u, 

trenerzy, dżokeje, lekarze weterynarii, pracownicy administracji oraz cała 

rzesza ludzi związanych z bezpośrednią obsługą koni. Oczywiście nie spo-

sób tu wymienić wszystkich.

 Dzięki zapałowi i zmysłowi organizacyjnemu mjra kawalerii Jerzego Za-

niewskiego, który brał także udział w uruchamianiu warszawskiego Słu-

żewca, udało się na tyle uporządkować tereny Partynic, by w 1953 r. zorga-

nizować sezon oraz włączyć tutejszy hipodrom do przedsiębiorstwa PTWK, 

dla którego stał się filią funkcjonując w ten sposób przez cały okres PRL-u. 
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Decyzje siedmiu kolejnych warszawskich dyrektorów Państwowych Torów 

Wyścigów Konnych: Leona Bukojemskiego (1950 -1952), Stanisława Ar-

kuszewskiego (1952 - 1957), Henryka Harlanda (1957 - 1968), Stanisła-

wa Kurowskiego (1965 - 1972), Leszka Gniazdowskiego (1972 - 1981), 

Jerzego Michałowicza (1981 - 1988) oraz ponownie Leszka Gniazdow-

skiego (1988 - 1993) nadawały ton funkcjonowaniu wrocławskiego obiek-

tu oraz polskiemu, powojennemu życiu wyścigowemu. We Wrocławiu w 

latach 1949 - 1955, w czasie kadencji Jerzego Zaniewskiego zbudowano 

stajnie i kasy totalizatora oraz wyposażono ambulatorium dla koni. Oto 

jak wspominał Zaniewskiego po latach zatrudniony przez niego na hipo-

dromie i najdłużej pracujący na Partynicach, znany lekarz weterynarii prof. 

Andrzej Modrakowski: „znał wyścigi od podszewki. Postawił tor wrocław-

58.  Rozpoczęcie sezonu przez prezydenta Rafała Dutkiewicza. Fot. Edward Dubicki
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ski na nogi i jego zasługą było to, ze wyścigi tu wróciły. I właśnie on mi za-

proponował posadę lekarza weterynarii na torze. Pojechał nawet na uczel-

nię i prosił mojego szefa, profesora Szczudłowskiego, który był wybitnym 

znawcą koni i świetnym lekarzem, żeby się na to zgodził. Zaniewski to była 

postać bardzo charakterystyczna. Jak się tylko na niego spojrzało, od razu 

było wiadomo, że ma się do czynienia z człowiekiem wyścigów. Wszelkie 

sprawy w mieście jeździł załatwiać bryczką, do której zaprzęgano piękną 

klacz imieniem Łowiczanka. Powoził pan Jasio Błaszczyk, były dżokej pro-

wincjonalny. Niestety Zaniewski zbyt krótko byłe we Wrocławiu. W 1957 

r. został przeniesiony do Sopotu.”

 W 1956 r. kierownikiem Toru został rotmistrz Jarosław Suchorski, rów-

nież kawalerzysta, wg opinii prof. Modrakowskiego: „maniak koński. Miał 

59. Wskazówki przed wyścigiem trenera Roberta Świątka.  

Fot. Jarosław Zalewski
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tu niezłą sekcję jeździecką w osobie pani [Romany] Orłowskiej, która wy-

grała mistrzostwo Polski w WKKW, oraz Mariana Babireckiego, który był 

drugi w Wielkiej Pardubickiej”.

 Rok 1957 przyniósł aż 3 krótkotrwałe kadencje: Anastazego Tadeusza 

Koskowskiego, długoletniego pracownika PTWK, Henryka Pomernackie-

go i Zygmunta Skolimowskiego, znanego organizatora hodowli koni po 

wojnie. W 1958 r. wrócił ponownie do Wrocławia Jerzy Zaniewski, ale 

niestety znowu na krótko, bo tylko na rok.

W latach 1958 - 1963 Partynicami kierował Sławomir Czapowski. W 

tym czasie uruchomiono ekspozyturę totalizatora w mieście, przy ulicy 

Bogusławskiego, oraz rozwinięto na terenie hipodromu zarodową hodowlę 

owiec.

60. OAKS 2007. Klacz Wabena z Anną Stasiak i Adamem Suchorzewskim. Fot. Jarosław Zalewski
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W 1964 r. kierownikiem był Franciszek Mieszkowski, emerytowany ho-

dowca koni, który zrezygnował ze stanowiska wskutek niemożności uzgod-

nienia z dyrekcją PTWK kierunku rozwoju gospodarki Partynic.

Swoją funkcję przekazał Władysławowi Schmidtowi (1965 - 1973), uła-

nowi z historycznego 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, z którym przebył 

całą kampanię wrześniową. „Zbudowano wówczas zaplecze do suszenia 

siana, uporządkowano teren toru, przeprowadzono remont systemu me-

lioracyjnego.”

W latach 1974 - 1982 i ponownie w latach 1990 - 1993 wrocławskim 

torem wyścigowym kierował Stanisław Przybylak, uprzednio pracownik 

61. Dżokej Małgorzata Kryszyłowicz z trenerem Wiesławem Kryszyłowiczem. Fot. Jarosław Zalewski
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stadnin mazurskich. Za jego kadencji zbudowano dwa bloki mieszkalne 

dla pracowników, postawiono kołowroty do stępowania koni, skonstru-

owano maszynę startową, a owczarnie zaadaptowano na stajnie.

Od 1983 do 1989 r. kierownikiem toru był Grzegorz Maciej Wróblew-

ski. To on reaktywował we Wrocławiu gonitwy płotowe i przeszkodowe. 

Był jednocześnie postacią niezwykle barwną, którą tak wspomina prof. 

Modrakowski:

„najwspanialsze były nasze jazdy samochodem po Polsce w poszukiwaniu 

koni do wyścigów. […] miał dosyć ciężką nóżkę, samochód nie za sprawny, 

tak że raz napotkaliśmy bardzo ostry zakręt i zamiast zakręcić tośmy poje-

chali prosto. Wjechaliśmy do chłopa na podwórze, szczęściem brama była 

otwarta (widocznie komuś jeszcze to się zdarzyło). Rundę honorową zrobił 

pan Wróblewski po jego podwórzu i pojechaliśmy dalej”.

62. Trenerzy i jeźdźcy - S. Borkowski, M. Mioduszewska, P. Szczepańska, T. Dębowski, J. Laskosz,  

J. Pochwatka, J. Domańska, B. Olszta. Fot. Edward Dubicki
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Na przełomie lat 1989/90 przez krótki okres szefował Partynicom Guido 

Haromszeki.

„Od kwietnia 1993 r. kierownikiem Partynic została Monika Słowik, któ-

ra po roku przerwy doprowadziła do wznowienia wyścigów we Wroclawiu. 

W 1995 roku tor wzięła w dzierżawę gmina Wrocław i Monika Słowik 

otrzymała nominację na stanowisko dyrektora, które pełni do dziś.” Na 

torze wrocławskim pojawiła się mając lat 10. Zdaniem prof. Modrakow-

skiego : „Już wtedy była wielkim miłośnikiem koni. I gdyby nie jej upór, 

to mam wrażenie, że tor by upadł. ”W czasie kadencji obecnego dyrektora 

toru pobudowano nową stajnię, krytą ujeżdżalnię, odremontowano her-

baciarnię, trybuny - sędziowską i honorową, ambulatorium weterynaryjne 

zaopatrzono w rentgen i aparat USG.

63. Otwarcie krytej ujeżdżalnie przez prezydenta Bogdana Zdrojewskiego. Fot Edward Dubicki
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Funkcje wicedyrektorów na torze sprawują Stanisław Borkowski  

i Ryszard Biliński.

Obok szefów torów osobami, mającymi istotny wpływ tym razem na 

wyniki gonitw byli trenerzy, którzy opiekując się poszczególnymi stajnia-

mi przygotowywali do nich konie. Z reguły na hipodromie wrocławskim 

startowały konie z sześciu stajni, których nazwy nawiązywały do nazw zna-

nych polskich stadnin. Zwierzęta przychodzące na tor trenerzy losowali, 

ostatnimi zaś czasy niekiedy o tym, do której koń trafi stajni decydowała 

wola właściciela. Każda stajnia miała własne barwy, tj.: kolor kurtki oraz 

jej rękawów i czapki jeźdźca.

Przez okres ostatnich 30 lat poszczególnymi stajniami opiekowali się na-

stępujący trenerzy:

64. Derby 2004, klacz Tulka pod Małgorzatą Fabiańską. Fot. Jarosław Zalewski
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Tabela nr 3

L.p. Stajnia Trenerzy

1
Plękity  

(po zmianie nazwy) Nowielice 

1) Marian Krysiak

2) Tadeusz Dębowski

2 Posadowo

1) Józef Krajewski

2) Dorota Kałuba

3) Władysław Schmidt

4) Krzysztof Michalski

5) Stanisław Borkowski 

3

Stubno  

(po zmianie nazwy)  

Walewice

1) Karol Chomicz

2) Władysław Dębowski

3) Robert Świątek

4

Pruchna  

(po zmianie nazwy)  

Ochaby

1) Wiktor Chmielarczyk

2) Vasile Hutuleac

3) Małgorzata Łojek

4) Jarosław Kamiński

5) Zygmunt Olszta

6) Barbara Olszta

7) Wiesław Kryszyłowicz

5

Mieczownica  

(po zmianie nazwy)  

Pępowo

1) Marian Kucharski

2) Eugeniusz Matczak

3) Jerzy Bielecki

4) Sławomir Walotek

5) Bożena Jerzak

6) Czesław Rajewski

7) Jan Pochwatka 

6

Racot  

(po zmianie nazwy)  

Mieczownica

1) Antoni Szablewski

2) Jerzy Gulajew

3) Zenon Ujma

4) Jan Pochwatka

5) Tomasz Szumski

5) Adam Suchorzewski
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Poza wymienionymi w tabeli stajniami w latach 1982 - 1989 istniała tak-

że stajnia Wrocław, stworzona głównie dla koni przeszkodowych - półkrwi 

i pełnej krwi angielskiej, opiekował się nią Maciej Wróblewski.

Do czołowych trenerów wrocławskich należeli Władysław Dębowski, 

Sławomir Walotek, Marian Kucharski, Vasile Hutulec i pracujący do dziś 

Tadeusz Dębowski. Pierwszy rozpoczął swą przygodę z końmi na Służew-

cu w 1954 r. Przeszedł wszystkie szczeble pracy w stajni. Nie startował 

tylko w gonitwach. Od 1975 r. związał się z Partynicami. Tadeusz Dębow-

ski od lat pozostaje najlepszym trenerem wrocławskim, przewodząc także 

w statystykach wyścigowych i z sukcesem nawiązując walkę z trenerami 

warszawskimi. Wcześniej jako jeździec startował na Służewcu oraz gościn-

nie na torze wrocławskim, w 1978 r. został trenerem na tutejszym hipo-

dromie. Innym długoletnim trenerem jest Jan Pochwatka, który zaczynał 

swą karierę jako pracownik stajenny, następnie był dżokejem, wygrywając 

ponad 200 gonitw w tymnajważniejsze Derby i Oaks, a pracę trenerską 

rozpoczął w 1988 r. W 1981 r. do trenerskiego grona dołączył Stanisław 

Borkowski. Wcześniej jeździł sportowo, uprawiając skoki przez przeszkody. 

O ich sukcesach decydował niewątpliwie własny żmudny i ciężki wysiłek, 

dobra współpraca z pracownikami stajennymi oraz odrobina szczęścia do 

koni wysokiej klasy, a także systematycznie nabywana praktyka zawodo-

wa. Niestety, premie uzyskiwane we Wrocławiu za zwycięstwo w gonitwie 

zarówno przez trenerów jak i dżokejów nie są wysokie, co z pewnością od-

stręczało i odstręcza wielu młodych ludzi od robienia kariery jeździeckiej 

na hipodromie wrocławskim, który cały czas borykał się z niedoborem 

jeźdźców. Niejednokrotnie trenerzy tutejsi musieli zapisywać konie do go-

nitw pod jeźdźcami amatorami, a ci często kondycyjnie nie wytrzymywali 

konfrontacji z zawodowcami. Niedobory kadry dżokejskiej próbowano na-

wet przejściowo w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych uzupełniać 
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licznymi jeźdźcami, którzy dojeżdżali z Warszawy, zwłaszcza, że wyścigi we 

Wrocławiu odbywały się wówczas w czwartki, natomiast „Warszawa biega-

ła” w środy, soboty i niedziele. Niestety brak odpowiedniej grupy jeźdźców 

wyścigowych to również obecna bolączka i dziś także startują na Partyni-

cach gościnnie jeźdźcy pozawrocławscy.

Przez tutejszy tor przewinęła się cała plejada rozmaitych typów dżokej-

skich, zwłaszcza w początkowych latach po wojnie. Charakterystyczną 

postacią był skazany na banicję do Wrocławia Witold Balcer, zwycięzca 

m. in. nagrody Gazelli, Mlechy i Sahary, czyli gonitwy OAKS dla kla-

czy arabskich i Derby arabskiego w 1954 r., którego tak wspomina profe-

sor Modrakowski: „Niesamowity człowiek. Schludny, czyściutki, zawsze 

świetnie jeżdżący konno. Robił czasem drobne kanty, które trudno mu 

było udowodnić. To był taki bardzo, można powiedzieć, typowy dżokej, 

jakich dziś się już nie spotyka.” Ze znanych dżokejów na wyścigi do Wro-

cławia przyjeżdżali Stanisław Sałagaj, Stanisław Karkosa, Henryk Kamiń-

ski. Niektórzy też zaczynali drogę zawodową we Wrocławiu, tak jak miało 

to miejsce w przypadku słynnego Mieczysława Mełnickiego, który po raz 

pierwszy wystartował właśnie na Partynicach w 1954 r. na arabskiej klaczy 

Banita, trenowanej przez Mieczysława Dorosza, swego czasu ścigali się tu 

też późniejsi trenerzy Vasile Hutuleac i Jan Pochwatka.

Z innych, znanych nazwisk młodszego pokolenia na uwagę zasługu-

ją Ryszard Warsz, Ewa Pruska (dżokej), Zdzisław Lica, świetny jeździec 

płotowo-przeszkodowy z Sopotu, wrocławscy jeźdźcy przeszkodowi: Cze-

sław Lorek, Ryszard Chmielarczyk i Andrzej Ławniczek oraz wrocławskie 

amazonki: Izabela Potempa, Anna Wyszyńska, Małgorzata Wira-Kryszy-

łowicz (dżokej – jedna z niewielu kobiet w Polsce), Anna Stasiak, Mariola 

Andryszczyk, Joanna Fornal-Laskosz, Justyna Domańska, Patrycja Szcze-

pańska oraz Katarzyna Litwiniuk, która zginęła tragicznie 20 VIII 1995 r.  
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w wieku niespełna 22 lat w wyniku obrażeń po upadku z konia w trakcie 

gonitwy na torze partynickim. W historii wyścigów konnych w Polsce Ka-

tarzyna Litwiniuk zapisała się jako pierwsza kobieta, która wygrała Derby. 

Dokonała tego rok przed tragiczną śmiercią, zwyciężając na Sadze w Der-

by Półkrwi 1994. Do grona wrocławskich debiutantów należy także Piotr 

Krowicki, który następnie startował na Służewcu, a obecnie jest jednym z 

najlepszym jeźdźców środkowo-wschodniej Europy.

Wyścigi konne to jednak nie tylko trenerzy i jeźdźcy, olbrzymie znacze-

nie ma także praca sędziów wyścigowych. Członkami partynickiej Komisji 

Technicznej zawsze byli ludzie doskonale zaznajomieni z koniem i hipodro-

mem wrocławskim. Jej przewodniczący Leszek Karpina w wieży sędziow-

skiej spędził prawie 30 lat, dodatkowo komentując przebieg gonitw na 

żywo. Do grona wieloletnich sędziów wyścigowych, niektórzy z nich nadal 

pracują w trakcie mityngów, należeli także Hanna Ganowicz, Stanisław 

Przybylak, Józef Śnieżek, Henryk Geringer, Grzegorz Ciszewski, Aleksan-

der Metner, Stanisław Słowik, Małgorzata Szewczyk i Jerzy Woźniczko. 

Przez lata pomagali torowi wrocławskiemu i przyjeżdżali tutaj sędziować 

sędziowie toru warszawskiego: Krystyna Karaszewska, Tadeusz Milanow-

ski, Andrzej Szydlik, Krzysztof Wolski. Partynice wspomagali także Michał 

Rudowski, Stanisław Łukomski, Adam Sosnowski, Władysław Byszewski, 

Henryk Helak, Jerzy Budny i Adam Wąsowski. Jednym z dwóch pierw-

szych sędziów, którzy w Polsce uzyskali prawo do sędziowania gonitw kłu-

saków, jest obecny członek Komisji Technicznej Jakub Kasprzak.

Osobą, która spokojnie mogła powiedzieć „Partynice to ja”, był zmarły  

w styczniu 2007 r. prof. Andrzej Modrakowski, lekarz weterynarii. Ostat-

nie 50 lat swego życia w zasadzie spędził na Partynicach, dzieląc swój czas 

między dom, Akademię Rolniczą i tor. Należał do wybitnych światowych 

ortopedów bydła i koni. O Partynicach wiedział wszystko. Na tor wro-
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cławski trafił wraz z reaktywacją wyścigów w 1953 r. i od tamtego czasu 

dbał o prawidłowy trening, żywienie i środowisko dla koni, oraz leczył tra-

piące wierzchowce urazy narządów ruchu - ścięgien, kości stawów i mięśni 

czy innych chorób, takich jak kolki, grypy i katary. Do końca był pracow-

nikiem toru i konsultantem młodego pokolenia lekarzy. Wśród końskich 

pacjentów podobnie jak wśród ludzi były różne typy, te które cierpliwie 

znosiły zaaplikowaną im kurację i te, które były krnąbne. „Na Partyni-

cach do dziś wspominają wspaniałego pacjenta, jakim okazał się prześlicz-

ny rumak Belpasso [zwyc. Derby z 1991 r.] ze stadniny w Pruchnej. Koń 

ten zapatulony w koce i szaliki wyglądał jak babuleńka, ale cierpliwie stał 

65. Kamila Schmidt (żona byłego kierownika toru) i prof. Andrzej Modrakowski. Fot. Edward Dubicki
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w boksie, oczekując aż mu przejdzie gorączka. Rekonwalescent w sezonie 

okazał się jednym z najlepszych!” Obecnie pracujący weterynarze to: Bar-

bara Jandzis, Radomir Henklewski, Przemysław Różycki.

Tradycyjnie jesienią na tor wrocławski trafiają 2,5-letnie konie półkrwi 

oraz ostatnio też araby, które do kwietnia następnego roku, bo wtedy 

„bomba idzie w górę”, należy przyzwyczaić do ludzi i siodła. Wiele zachodu 

wymaga utrzymanie ich w dobrym stanie fizycznym i psychicznym. Obok 

kondycyjnego i technicznego przygotowania trzeba sprawdzić, jak koń 

reaguje na otoczenie, jak zachowuje się w maszynie startowej. Wiadomo,  

że te bardziej płochliwe będą biegały w „okularach”, dzięki nim nie widzą 

co się dzieje z boku, są spokojniejsze i bardziej skupione na rywalizacji.

Oczywiście nie każdy dzień wygląda dla poszczególnego wierzchowca tak 

samo. Wszystko zależy od pogody, stanu zdrowia i zbliżających się gonitw 

podczas sezonu trwającego od kwietnia do października. Od lat tor wro-

cławski ściśle współpracuje z państwowymi stadninami koni. We Wrocła-

wiu od 1976 roku odbywa się całoroczny trening i najważniejsze gonitwy 

dla koni półkrwi. Warto więc przypomnieć stadniny koni, które najliczniej 

przysyłały swe koni na próby wyścigowe i odnosiły wiele zwycięstwa. Nie-

kwestionowanym liderem jest na pewno Stadnina Koni Ochaby (wcześniej 

Pruchna) ze wspaniałymi Arabellą – jej hodowcą był Leszek Strzałkow-

ski, wcześniej pracownik toru na Partynicach – Belpasso, Banicją, Grosem, 

Dekalogiem, Arkoną (córką Arabelli), Arystokratą i derbistą 2006 Decy-

belem II, świetne rezultaty miały także stadniny: Nowielice (Fant, Jorga, 

Weriusz), Golejewko (Czarusia), Jaroszówka (Rewolta, Jutrzenka), Racot 

(Mirela, Newa), Moszna (Galerius, Gandawa), Posadowo (Elektra, Re-

dan), Trzebienice (teraz Udórz) - Saga, Janów Podlaski (Plecionka, Assaka, 

Asyria, Berra), Mieczownica (Tunel, Tulka, Jaksa, Chwała), Stubno (póź-

niej Kalników) – Senior, Esmeralda, Pępowo (Biżuteria, Luba), Walewice 
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(Lenta, Bejrut), czy Prudnik (Dekoda, Samarkanda). Ich konie najczęściej 

spotykało się na Partynicach. Arabella, od której imienia pochodzi nazwa 

gonitwy dla najlepszych klaczy, zwyciężyła we wszystkich sześciu goni-

twach, do których została zapisana, Tunel, mający też już gonitwę swoje-

go imienia to doskonały koń nie tylko płaski, ale również przeszkodowy, 

który biegał na torze wrocławskim w latach dziewięćdziesiątych i wsławił 

się serią 10 startów bez porażki. Warto też jeszcze raz wspomnieć ogiery 

płotowo - przeszkodowe Galeriusa i Dekaloga. Ten ostatni był uczestni-

kiem igrzysk olimpijskich w Atenach w WKKW wraz z innym ogierem 

wcześniej startującym we Wrocławiu – Wieruszem, biorącym także udział 

w Mistrzostwach Świata w Aachen w r. 2006. Galerius zaś to absolutny 

rekordzista w historii wyścigów w Polsce, wygrał 30 gonitw w tym 28 prze-

szkodowych, by po 7 latach ścigania się, w październiku 2006 r., odejść 

jako ogier czołowy. Na imprezie pożegnalnej otrzymał pamiątkową szarfę 

i całą tacę słodyczy. W przyszłości planuje się nadać jego imię jednej z go-

nitw na torze partynickim. Ostatnimi czasy w Niemczech jako ogier roz-

płodowy zrobił karierę inny koń, znany z urody i skoczności, Arystokrata, 

66. Finiszowa walka. Fot. Jarosław Zalewski
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który we Wrocławiu zabłysnął wielkim sercem i dzielnością. Niemiecka 

prasa pisała o nim: „zachwyt wzbudził angloarab Arystokrata z Polski, [...] 

cechuje go wyróżniający się eksterier i bardzo dobry typ”. Z pewnością 

jest to korzystna wizytówka polskiej hodowli w jednym z najlepszych stad 

ogierów w Elmshorn.

 W czasie ostatnich czternastu lat część stadnin państwowych została 

sprywatyzowana, inne zmieniły profil hodowli i nastawiły się na konie 

sportowe mniej zaawansowane w krew angielską, dlatego coraz częściej w 

gonitwach uczestniczą konie hodowli prywatnej. Od kilku lat powróciły 

na Partynice konie arabskie czystej krwi, które reprezentują głównie 3 pań-

stwowe stadniny: w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce.
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XI. Kierunki działalności hipodromu 

wrocławskiego

Jest rzeczą naturalną, że hipodrom i teren przyległy, obejmujący obszar 

ponad 70 hektarów, sprzyja rozwojowi różnych form sportów konnych. 

Propagował je jeden z pierwszych kierowników toru rtm. Jarosław Suchor-

ski. „Razem z nim w 1956 r. przyjechało kilku zawodników Poznańskiego 

Pioniera Jeździeckiego, m. in. Romana Orłowska Babirecka”, plasująca się 

w latach 1955 - 1972 nas trzecim miejscu w Przeglądzie „10. Najlepszych 

Sportowców Wsi,” Marian Babirecki, Andrzej Kwapisz wraz ze swoimi 

końmi. Klub działał pod szyldem LZS Partynice. We Wrocławiu odby-

wały się wtedy przygotowania do startu w Wielkiej Pardubickiej, w której 

Marian Babirecki na wałachu Baracz [...] zajął drugie miejsce za czeskim 

koniem Letecem. Wraz z odejściem J. Suchorskiego działalność klubu upa-

dła. Organizacją sportu zajął się ponownie Władysław Schmidt. Wielkie 

zasługi dla wrocławskiej hipiki położył też mjr Henryk Stabiński, popular-

ny „Łyda”. Od połowy lat sześćdziesiątych działała na torze sekcja jeździec-
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ka Ludowych Zespołów Sportowych. Miała ona w treningu sportowym 

około 16 koni. 20 IV 1975 r. sekcję przemianowano na Rolniczy Ludowy 

Klub Sportowy. Po odejściu na emeryturę W. Schmidta opiekowali się nim 

S. Przybylak i G. Wróblewski. Wspomagali ich zasłużeni działacze sportu 

jeździeckiego - Stanisław Słowik, ojciec Moniki Słowik, Aleksander Met-

ner i Grzegorz Herman. Tutaj właśnie swe umiejętności zdobywali i do-

skonalili jeźdźcy: Marek Rafalski, późniejszy instruktor i sędzia wyścigowy, 

Krystyna Rafalska, Bolesław Wyszatycki, Michał Przybylak, syn Stanisława 

Przybylaka, Jan Pawlaczek, Wojciech Wójcik, Krzysztof Ksztoń, Artur Spo-

łowicz, Andrzej Tryba, Stanisław Borkowski wraz ze swoim bratem Janem 

oraz Monika Słowik. Trenowały tu także ujeżdżeniowe mistrzynie Polski 

Elżbieta Morciniec (uczestniczka olimpiady w Moskwie) i jej córka Joanna. 

67. Anna Bielak na partynickim czworoboku. Fot. Jarosław Zalewski
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Końmi sportowymi, które odniosły największe sukcesy w ramach RLKS-

u były: konie ujeżdżeniowe - Frez, Opar, Wolej, konie skokowe - Jontek, 

Arka, Sansiro, Czasza, Milion, Doker oraz Cifera i Baton, konie startujące 

w WKKW. Po rozwiązaniu się sekcji na skutek rozmaitych nieporozumień 

oraz kłopotów finansowych w połowie lat dziewięćdziesiątych, miejsce jej 

w 1999 r. zajął Amatorski Klub Ujeżdżeniowy Thomson, propagujący kon-

kurencję ujeżdżenia. Założyła go grupa młodych entuzjastów, a prezesem 

od początku jej istnienia jest Andrzej Horoszko. Klub w miarę rozwoju 

68. Partynice Dressage Competition, 

A. Horoszko na Thomsonie
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rozszerzył swą działalność, a jego zawodnicy startują także w konkuren-

cjach sekcji skoków przez przeszkody i wszechstronnego konkursu konia 

wierzchowego. W przyszłości planowane jest również częstsze rozgrywa-

nie zawodów WKKW, gdyż teren dla tego typu dyscypliny pozostaje tutaj 

wprost wymarzony. Obecnie najlepszymi zawodnikami są: Anna Bielak, 

Joanna Pawlak, Małgorzata Skubisz i Andrzej Horoszko.

Założeniem statutowym Klubu jest popularyzacja jeździectwa jako cie-

kawej, interesującej dyscypliny dla młodzieży szkół podstawowych i gim-

nazjów oraz wyłonienie potencjalnych zawodników dla dalszego szkolenia 

w ramach przyszłej kadry Dolnego Śląska. W sumie zajęcia z młodzieżą 

prowadzi tu 8 trenerów i instruktorów, a są wśród nich wspominany już  

A. Horoszko, M. Słowik, E. Morciniec oraz Andrzej Szmyrka, trener jeź-

69. Próba terenowa WKKW na Partynicach – Joanna Pawlak na Halamie. Fot. Jarosław Zalewski
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dziectwa I klasy. Na śląskich zgrupowaniach kadry narodowej ujeżdże-

niowców zwykle pojawia się wybitny niemiecki trener Wolfgang Müller. 

Sekcję skoków prowadzi trener Jacek Pękalski, często organizowane są tak-

że konsultacje skokowe prowadzone przez innych, uznanych trenerów, jak 

Bohdan Sas Jaworski i Rudolf Mrugała. Klub posiada certyfikację I stopnia 

PZJ, którą otrzymał jako pierwszy w Polsce.

 Na Partynicach wielokrotnie organizowano Mistrzostwa Polski w ujeż-

dżeniu oraz liczne zawody w skokach. Działalność sportowa stanowi waż-

ny kierunek rozwoju hipodromu wrocławskiego, ponieważ z jednej strony 

zawody sportowe rangi ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej (w ujeż-

dżeniu), podnoszą prestiż ośrodka, przyczyniają się do promocji toru oraz 

potwierdzają sens jego istnienia, z drugiej zaś zawody regionalne otwarte 

70. Małgorzta Skubisz na Droncie. Fot. Aleksandra Matkiewicz
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są dla mniej wytrawnych zawodników i są świetnym, czynnym propago-

waniem jeździectwa.

Ostatnimi czasy staje się modna nowa konkurencja – jazda w stylu we-

stern. To właśnie we Wrocławiu w 2004 r. odbyły się III Mistrzostwa Pol-

skiej Ligi Western i Rodeo. Popularyzacji tej dziedziny sportu hipicznego 

ma sprzyjać pobudowane na Partynicach miasteczko Western „Jack’s City”, 

które obok pokazów rodeo, służy jako swego rodzaju ścieżka edukacyjna 

dla odwiedzających hipodrom, przybliżając kulturę, historię i geografię 

Ameryki Północnej. Do powstania miasteczka przyczyniło się Stowarzysze-

nie Przyjaznego Upowszechniania Kultur, wnosząc znaczny wkład finanso-

wy. Została utworzona grupa jeździecka w stylu west „Jack’s City Western 

Team”, a w stajniach partynickich znajdujemy służące do uprawiania tej 

71. Aleksander Jarmuła w trakcie Mistrzostw Polskiej Ligi Western i Rodeo 2005. Fot. Jarosław Zalewski
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dyscypliny prawdziwe Quater Horse’y sprowadzane z zagranicy, najlep-

sze na świecie konie na krótkim dystansie. Konkurencje western dopiero 

przecierają sobie szlaki, a wymogi w stosunku do jeźdźców i koni różnią się 

od tego, czego oczekuje się od klasycznych „dresażystów”. Poszczególne jej 

konkursy techniczne i szybkościowe są bardzo widowiskowe. Zachwycają 

efektowne spiny (dynamiczne piruety), sliding stopy (zatrzymywanie ko-

nia na zadzie z pełnego galopu ze ślizgiem), slalomy między beczkami oraz 

„podchodzenie” do zaganiania cielaków.

Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Millenium w 2004 r. na terenach toru 

powstała budowla grodu wczesnośredniowiecznego z przeznaczeniem na 

pokazy dawnych turniejów rycerskich, bardzo widowiskowych przedsta-

wień z udziałem koni. W grodzie odbywają się także koncerty muzyki  

72. Pokaz walki wojów. Fot. Jarosław Zalewski
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z epoki, a uczestnicy pokazów zarówno w samym ich trakcie, jak i po ich 

zakończeniu paradują w stylowych strojach przed widzami.

Imprezą przyciągającą sporą grupę wrocławian jest tradycyjny Hubertus. 

Wprawdzie imieniny św. Huberta wypadają 3 listopada, ale już od połowy 

października w klubach, stadninach, na hipodromach urządzane są po-

gonie za lisem ku czci św. Huberta, patrona myśliwych i jeźdźców. Trady-

cyjnie kończą one sezon jeździecki. Pogoń za lisem wywodzi się z Anglii. 

Reguły i ceremoniał jej opracował w XIX w. uchodzący za ojca współcze-

snego myślistwa Hugo Meynel. Najważniejszą postacią biegu jest master, 

który gromadzi jeźdźców i prowadzi wyścig. Biorący udział w pogoni po-

winni pojawić się w specjalnym stroju, obowiązuje: czerwona marynarka 

(rajtok), białe spodnie (bryczesy), biały krawat i czarna czapka (toczek) 

73. Hubertus na Partynicach – master Michał Przybylak z jeżdźcami. Fot. Edward Dubicki
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oraz wysokie czarne, lśniące buty, dozwolony jest jednak także strój my-

śliwski, a uroku imprezie dodają kolorowe barwy jesieni. Hubertus na Par-

tynicach należy do najliczniej odwiedzanych na Dolnym Śląsku i stanowi 

zamknięcie sezonu otwartych zawodów. Później jeźdźcy przenoszą się do 

hal jeździeckich. Hubertus partynicki odbywa się od czternastu lat zawsze  

w Dniu Niepodległości 11 XI o godz 11.00. Na hipodromie wrocławskim 

stawia się wtedy ok. 50 -70 jeźdźców i po zgłoszeniu gotowości do polowa-

nia przez mastera najważniejszym gościom rozpoczyna się pogoń. Królem 

74. Konny partol Straży Miejskiej dozoruje tor. Fot. Jarosław Zalewski
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bezkrwawego polowania i zdobywcą pucharu zostaje myśliwy, który złapie 

lub znajdzie lisią kitę. Po zakończeniu polowania rozpoczyna się biesiada, 

na którą licznie przybywają zaproszeni. Serwowane są myśliwskie specjały, 

a przy okazji składane są  podziękowania sponsorom wyścigów i zawodów 

w danym sezonie.

 Wraz z otwarciem krytej ujeżdżalni na torze powstały warunki do rozpo-

częcia tak potrzebnej hipoterapii. Tą działalnością wraz z WTWK – Party-

nice zajmują się od 1998 r. Przychodnia Otto – Prodent i Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Pegaz. Końmi służący-

75. Wizyta kandydatek na Miss World na Partynicach 2006. Fot. Jarosław Zalewski
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mi hipoterapii są koniki polskie. Hipoterapia prowadzona jest nie tylko 

w zamkniętym obiekcie krytej ujeżdżalni, w okresie letnim zajęcia tera-

peutyczne dla dzieci odbywają się też na otwartych placach. Rozbudowę 

krytej hali zaplanowano jednak także pod kątem rozszerzenia działalności 

terapeutycznej. Do dyspozycji, naturalnie oprócz ujeżdżalni, będą również 

gabinet lekarsko – pielęgniarski i sala gimnastyczna wraz z zapleczem sa-

nitarnym.

Od 1996 r. na Partynicach stacjonują konie Straży Miejskiej Wrocławia. 

Trener S. Przybylak uczył jej funkcjonariuszy sztuki jeździeckiej – z do-

brym skutkiem. Strażnicy miejscy są dobrymi jeźdźcami i świetnie radzą 

sobie na patrolach, a liczne wśród nich kobiety elegancko prezentują się na 

pokazach w końskim kadrylu.

 Ważną dziedziną działalności toru pozostaje stała oferta hipiczna. Funk-

cjonuje tu szkółka jeździecka, współpracująca z uczelniami wrocławskimi, 

natomiast w czasie wakacyjnym od 1997 r., dzięki dotacjom miejskim, 

regularnie organizowane są półkolonie dla dzieci, cieszące się coraz więk-

szą popularnością. Wielu młodych ludzi może też skorzystać nieodpłatnie  

z jazdy konnej w zamian za pomoc w opiece nad rumakami.

Teren hipodromu jest również miejscem innych, otwartych imprez 

jak chociażby wyścigi psich zaprzęgów, czy wystawy zwierząt hodow-

lanych. Wiele radości dostarczyła widzom 17 X 1999 r. wizyta wiel-

błądów z wrocławskiego ZOO, zwłaszcza kiedy na grzbietach dro-

maderów ujrzeli nieporadnych jeźdźców w osobach włodarzy miasta. 
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XII. Finanse toru wrocławskiego,  

batalia o końskiego totka

Podstawą funkcjonowania torów wyścigowych oraz organizowania go-

nitw jest odpowiednio zasobny budżet. W czasach PRL-u tor wrocławski 

utrzymywał się ze środków przekazywanych przez Dyrekcję PTWK, która 

w dużej mierze pokrywała koszty jego funkcjonowania, całkowicie zaś de-

cydowała o wydatkach. Jak już wspominano, tor wrocławski nie miał jed-

nak samodzielności. Sytuacja zmieniła się, gdy w 1993 r. przedsiębiorstwo 

o nazwie Państwowe Tory Wyścigów Konnych - Warszawa Służewiec, któ-

rego filią był Tor Wrocław, zostało przejęte przez Agencję Nieruchomości 

Rolnej Skarbu Państwa. Tor uzyskał wtedy także samodzielność finansową, 

ale łączyło się to też z jeszcze większą walką o jak najwyższe wpływy.

Większość torów wyścigowych na świecie utrzymuje się głównie z wpły-

wów totalizatora wyścigowego i ma to swoje uregulowania prawne. Orga-

nizatorzy totalizatora określony procent zysków przekazują organizatorowi 

wyścigów. W Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, czy Turcji dochody te są 



~ 130 ~

olbrzymie i stanowią nie tylko żyłę złota dla organizatorów konnych go-

nitw, ale także przynoszą ogromne wpływy budżetowi państwa.

W powojennej Polsce Państwowe Tory Wyścigów Konnych zajmowały 

się nie tylko wyścigami konnymi, ale były również organizatorem totali-

zatora końskiego w naszym kraju. Należy jednak pamiętać, że w czasach 

PRL-u, zarówno gonitwy, jak i zakłady wzajemne uważano za hazard, 

mimo że wtedy przynosił on duże zyski. Hipodrom wrocławski w latach 

pięćdziesiątych mógłby się z nich sam utrzymać. Totalizator wyścigowy to 

nie tylko zakłady wzajemne i obrót pieniężny, ale przede wszystkim źródło 

finansowania wyścigów, hodowli i sportu jeździeckiego. Niezrozumienie 

76. Wynik gonitwy. Fot. Jarosław Zalewski
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tego faktu spowodowało, że został on stworzony w sposób nie zabezpie-

czający interesów organizatorów wyścigów, z czym nie zdołano się uporać 

do dziś. Od r. 1994 obsługę totalizatora wyścigowego przejęła spółka Słu-

żewiec Tory Wyścigów Konnych Sp. z o. o., by w r. 1999, w momencie 

przejęcia zarządzania spółką przez Totalizator Sportowy powierzyć mu tak-

że organizację totalizatora wyścigowego. W 2003 r. totalizator wyścigowy 

powrócił jednak ponownie do spółki służewieckiej. We Wrocławiu sezon 

wyścigowy w 2006 r., pierwszy raz od czasów powojennych, odbył się bez 

zakładów, zorganizowano jedynie zabawowe loterie, a od roku bieżącego 

zakłady wzajemne prowadzone są przez spółkę Totolotek-Totomix.

Obok niepewnych i niestabilnych wpływów z totalizatora wyścigowego 

tor wrocławski od 1995 r. stał się zakładem budżetowym, a od 1 I 2000 r. 

77. Niespełnione marzenie o wygranej. Fot. Jarosław Zalewski
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funkcjonuje jako miejska jednostka budżetowa. Zgodnie z umową z 28 

III 1998 r., dotyczącą przekazania Wrocławiowi na własność nierucho-

mości partynickiego toru, co roku miasto przeznacza środki konieczne na 

jego utrzymanie. To właśnie dzięki dotacjom miejskim udało się wykonać 

najnowsze, duże inwestycje budowlane na Partynicach prowadzone przez 

Zarząd Inwestycji Miejskich oraz zorganizować gonitwy mimo braku tota-

lizatora. Obok dotacji źródłem dochodów jest również własna działalność 

gospodarcza (szkółka jeździecka, pensjonat dla koni, wpływy z zapisów 

koni do gonitw) oraz sponsoring, co prawda wciąż jeszcze minimalny w 

porównaniu z krajami zachodnimi, a zwłaszcza arabskimi. Niemniej, jak 

wskazują partynickie programy wyścigowe z lat 2000 – 2006, sporo gonitw, 

zwłaszcza tych prestiżowych, było finansowanych nie tylko przez ośrodki 

hodowlane, ale także przez instytucje nie mające nic wspólnego z branżą 

końską - banki, restauracje, kasyna, firmy developerskie, dilerów samocho-

dowych. Wciąż jednak z nadzieją, prowadząc i urozmaicając działalność 

pozawyścigową, czekamy na prężnie działający totalizator wyścigowy, któ-

ry w głównej mierze zaspokoi potrzeby finansowe toru, podobnie jak na 

światowych hipodromach.
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Partynice – miejsce spotkań

Teren partynickiego toru wyścigów konnych bliski jest idei parku kul-

turowo – krajobrazowego. Elementami naturalnymi są tu bieg rzeki Ślęzy, 

staw i tereny zielonych łąk.

Obszar ten wraz z organizacją toru wyścigów konnych został przekształ-

cony poprzez nasadzenia drzew, wyznaczenie nowego systemu komunika-

cji wewnętrznej i budowę obiektów architektonicznych. Granica między 

krajobrazem naturalnym a krajobrazem ukształtowanym przez człowieka, 

mimo licznych ogrodzeń, stała się płynna. Trzy grupy wartości - histo-

ryczne, estetyczne i użytkowe nadają ton i sens dalszemu funkcjonowa-

niu założenia partynickiego. Znane od wieku pod nazwą Tor Wyścigów 

Konnych na Partynicach koło Wrocławia, z zachowanym układem dróg, 

zielenią i zabytkową architekturą, stwarza możliwość kontaktu wizualnego 

z głównymi aktorami torów wyścigowych i zawodów jeździeckich, jakimi 

są konie. Ten kontakt jest możliwy nie tylko dla miłośników jazdy konnej 

czy wyścigów, ale także dla zwolenników tego typu rekreacji oraz space-
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rowiczów. Być może przystosowanie jednej ze stajni do zwiedzania w taki 

sposób, aby nie narazić koni na dyskomfort, ściągnie tu większą liczbę mi-

łośników zwierząt. Możliwość kreowania poprzez regularnie organizowane 

imprezy nowych wzorców zachowań opartych na tzw. dobrych snobizmach 

stanowi także ważny element tożsamości kulturowej toru i Wrocławia.

Planowanie dalszego rozwoju toru jako „parku jeździeckiego” pozwoli 

połączyć elementy sportowe i rekreacyjne. Sport oraz wyścigi to nie tylko 

zawodnicy i totalizator koński, ale głównie widzowie. Rekreacja to możli-

wość amatorskiego uprawiania jeździectwa, korzystania z rozległych tere-

nów spacerowych, a także nawiązywanie nowych kontaktów towarzyskich. 

Sprzyjać będzie temu również planowana budowa hotelu oraz rozbudowa 

krytej hali i stajni, a odtworzenie zgodnie z pierwotną koncepcją układu 

dróg do jazdy konnej i uporządkowanie tzw. parku jeździeckiego oraz ich 

78. Wyścigi i piknik. Fot. Jarosław Zalewski
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udostępnienie do jazdy rekreacyjnej znacznie podniesie atrakcyjność całe-

go założenia.

Tor Partynicki po przejęciu go w 1998 r. przez Gminę Wrocław stał się 

miejscem nie tylko emocji sportowych, ale również jednym z salonów Wro-

cławia, gdzie spotykają się włodarze miasta, politycy, biznesmeni, ludzie 

kultury. Wielokrotnie widywano tu kolejnych prezydentów miasta wraz 

z rodzinami Bogdana Zdrojewskiego, Stanisława Huskowskiego i Rafała 

Dutkiewicza. Obecna dyrektor Toru Monika Słowik – pewnie pierwsza 

kobieta na tym stanowisku w dziejach torów wyścigowych w Polsce i naj-

prawdopodobniej w Europie – stara się podczas dni wyścigowych nawią-

zywać do panującej na torach światowych elegancji, uważając ten rodzaj 

snobizmu za pozytywny przejaw ogólnie pojętej kultury.

79. Goście na wyścigach. Fot. Mieczysław Michalak (Archiwum Agora)
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Powrót tych zwyczajów, coraz bardziej zadbane tereny toru, budowa 

parkingów, sprawiają, że obok wrocławskiego Rynku, Ostrowa Tumskie-

go, parku Szczytnickiego z Halą Stulecia staje się on kolejną wizytówką 

Wrocławia.

Na zaproszenie Prezydenta Wrocławia odwiedzili i byli przyjmowani na 

torze ambasadorowie 40 państw, kandydatki do tytułu Miss World oraz 

ostatnio (30 VI 2007) zagraniczni dyplomaci zajmujący się Expo.

Największym wydarzeniem była jednak na pewno wizyta Ojca Świętego 

Jana Pawła II.

W dniu 21 VI 1983 r. papież odprawił mszę św. dla miliona wiernych 

przybyłych z kraju i państw sąsiednich. W trakcie liturgii papież dokonał 

koronacji, pochodzącej z ok. 1750 r., cudownej figury Matki Boskiej Śnież-

80. Ołtarz na torze partynickim. Fot. Mieczysław Michalak (Archiwum Agora)
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81. Jan Paweł II na Partynicach 21 VI 1983 r. (Archiwum Agora)
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nej z kościoła na górze Iglicznej w Kotlinie Kłodzkiej, która jest uznawana 

za patronkę m.in. sportowców. Wtedy to chyba po raz pierwszy tereny 

toru wyścigowego zaistniały w powszechnej świadomości mieszkańców.

Oby była to prognoza dla nadchodzących lat.

82. Msza Św. na Partynicach. Fot. Mieczysław Michalak (Archiwum Agora)
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Kalendarium ważniejszych wydarzeń 

 z dziejów wyścigów konnych i wrocławskich 

torów wyścigowych

1175 – najstarszy, zachowany dokument fundacyjny ze zbiorów Archi-

wum Państwowego we Wrocławiu, w którym Bolesław Wysoki, książę Ślą-

ska uposażając cystersów lubiąskich, nadaje im m.in. 25 koni.

1243 – najstarszy turniej rycerski na Śląsku rozegrany w Lwówku Ślą-

skim

1273 – pierwsza udokumentowana wzmianka o wsi Partynice (Patenicz)

1364 – pierwsza udokumentowana wzmianka o wsi Hartlieb (Hartliep)

1531 – pierwszy wyścig konny we Wrocławiu

17 IV 1553 – arcyksiążę Maksymilian Habsburg bierze udział we wro-

cławskich wyścigach konnych

1776 – pierwszy nowoczesny wyścig konny na torze w Ascot w Anglii.
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1832 – powstanie Śląskiego Towarzytwa Hodowli, Wyścigów Konnych  

i Wystaw Zwierząt Hodowlanych

1833 – w statucie Towarzystwa określa się szczegółowo charakter toru 

31V i 1 VI 1833 – pierwsze wyścigi konne na torze szczytnickim i wysta-

wa zwierząt hodowlanych.

1841 – udział króla pruskiego Fryderyka Wilhelma we wrocławskich wy-

ścigach konnych

 – powstanie Towarzystwa Hodowli Koni Pełnej Krwi

1843 – powstaje Śląskie Towarzystwo Jeździecko – Myśliwskie

1857 – odbywa się pierwszy wyścig w historii o nagrodę następcy tronu, 

księcia Fryderyka Wilhelma Pruskiego

83. Nagroda Teodora Korna por. von Seidlitz i baron Matuschka na koniach. 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

wolnego i toru do gonitw z przeszkodami
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1877 – budowa murowanej trybuny na torze szczytnickim

1882 – udział Wilhelma I w wyścigach wrocławskich

10 VII 1904 – pierwsze zebranie Towarzystwa Hodowli i Wyścigów 

Konnych dotyczące budowy nowego toru we Wrocławiu, podjęcie decyzji  

o budowie toru na Partynicach

1905 – początek budowy toru na Partynicach

5 - 8 VII 1907 – uroczystości otwarcia nowego hipodromu na Partyni-

cach

1928 – włączenie terenu Partynice w obręb miasta

1 VIII 1942 – rozpoczęcie ewakuacji koni z torów wrocławskich.

1950 – Powstanie przedsiębiorstwa Państwowe Tory Wyścigów Konnych 

(PTWK), któremu podlegał tor wrocławski

84. Robert Wortmann – szef wrocławskiego zakładu treningowego podczas ćwiczeń. 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
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11 VII 1953 – pierwszy wyścig konny w powojennym Wrocławiu.

1969 – mityng państw socjalistycznych rozegrany na torach wrocław-

skich

20 IV 1975 – Powstanie Rolniczego Ludowego Klubu Sportowego.

21 VI 1983 – msza św. na hipodromie partynickim odprawiona przez 

Jana Pawła II podczas II pielgrzymki do ojczyzny

1993 – likwidacja Państwowych Torów Wyścigów Konnych i przejęcie 

toru przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa

23 II 1995 – Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa wydzierżawia 

Gminie Wrocław tory wyścigów konnych we Wrocławiu

20 VIII 1995 – tragiczny wypadek na torach wrocławskich zakończony 

śmiercią amazonki Katarzyny Litwiniuk

85. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice, widok na trybuny. Fot. Jarosław Zalewski
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2 - 3 III 1997 – pożar w stajni

VII 1997 – powódź stulecia we Wrocławiu i na torze

18 III 1998 – Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa umową nota-

rialną przekazuje nieodpłatnie Gminie Wrocław Tor Partynicki

1998 – powstanie krytej ujeżdżalni na torach wrocławskich i rozpoczęcie 

zajęć hippoterapeutycznych

1999 – Powstanie Amatorskiego Klubu Ujeżdżeniowego Thomson

2001 – zakończenie budowy nowej stajni sportowej

2004 – powstanie grodu średniowiecznego oraz miasteczka Western 

„Jack’s City” na torach partynickich

30 V 2005 – huragan na Partynicach

86. Uroczysta dekoracja. Fot. Jarosław Zalewski
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87. Pejzaż zimowy. Fot Jarosław Zalewski



~ 145 ~

Zusammenfassung

Die Hundertjahrfeier der Hartlieb – Pferderennbahn von 2007, ist ein guter Anlass, an 

die Geschichte des Pferderennens in Breslau zu erinnern. Die Tradition des Pferderennens 

in Schlesien geht in die erste Hälfte des XIX. Jahrhunderts zurück, obwohl schon im 

Mittelalter und am Anfang der Neuzeit einige Formen des Reitens existierten, die dem 

modernen Rennen vorangingen. Sie hatten nicht nur den Charakter einer Unterhaltung, 

sondern waren auch eine Art Mutproben für Pferde, die für Zucht, bzw. Sport bestimmt 

sein sollten. Die mittelalterliche Ritterkultur war eine Reitkultur, davon zeugen mehrere 

Pferdesiegel schlesischer Stämme der Piastensöhne und Greifenberger aus dem XII. und 

XIII. Jahrhundert. Das älteste bekannte polnische Turnier fand in Schlesien im Jahre 1243 

in Löwenberg statt. Weniger attraktiv als die mittelalterlichen Turniere und Jagden waren 

wahrscheinlich die späteren vom Bürgertum veranstalteten Pferderennen. Die Rennen 

dieses Typs, Rochwist genannt, wurden jährlich vom 14. September 1531 in Breslau am 

Tag der Feier der Kreuzerhöhüngsfeier abgehalten. Sie wurden noch im XVIII. Jahrhun-

dert organisiert. 

Der Beginn des modernen Pferdesports in Schlesien, war dem allgemeineuropäischen 

Trend (der aus England stammte, wo die ersten Wettrennen dieses Typs im Jahre 1776. 

stattfanden) gemäß und mit einer bewussten Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung 

verbunden. Es ging um die Anhebung des Niveaus und die Verbesserung von Zuchteffek-

ten nicht nur der Pferde, sondern auch anderer Wirtschaftstiere. Der im Jahre 1832, nach 

dem Muster anderer preußischer Provinzen, gegründete Schlesische Verein für Pferderen-
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nen und Zucht- und Tierschau mit dem Sitz in Breslau gruppierte die lokalen Notabeln. 

Die ersten Rennen wurden ein Jahr nach der Gründung dieser Gesellschaft, und zwar  

am 30. und 31.V 1833 veranstaltet. Die ganze Feier wurde östlich der Stadt, auf der sog. 

Grünreicher Hütung (seit dieser Zeit Scheitniger Rennbahn genannt) organisiert, die auf 

dem Gebiet, des in der Nachbarschaft von 1789 durch Friedrich Ludwig von Hohenlohe 

gegründeten Scheitnigerpark lag. Aus Anlass der Aufwartung des Königs, fand 1837 das 

erste königliche Rennen mit einem Siegergewinn von 600 Talern statt, dies und auch 

andere hohe Preise haben die präzise Festlegung der Rennenregeln verursacht. Für die 

Breslauer Gesellschaft wurden die englischen Rennenregeln, österreichische Regeln des 

Jockeyklubs für die Wettkämpfer und  das Reglement nach dem Muster des Reglements 

des Berliner Pferderennenvereins, angewendet. Glanz verlieh dem Jubiläumsrennen anläs-

slich der Fünfzigjahrfeier der Gesellschaft im Jahre 1882  die Ankunft des Kaisers Wilhelm 

I, der das Ehrenprotektorat über den Verein übernahm.

Die Pacht des Rennbahngeländes lief im Jahre 1907 ab, weil man dieses Gebiet für 

die Veranstaltung der Jahrhundertaustellung und den Bau der Jahrhunderthalle, dessen 

Entwurf Max Berg machte, bestimmt hatte. Die neue Rennbahn entstand schließlich in 

dem Dorf Hartlieb, auf einem, von dem Unternehmer, Gutsbesitzer und Philanthropen 

Julius Schottländer, übergebenen Gelände. Dies gab der Entwicklung der Agglomeration 

eine Richtung in dem Südteil der Stadt, wo einpaar Jahre früher der Südpark entstanden 

ist. Die Pferderennbahn steigerte die Anziehungskraft der neuen südlichen Stadtvierteln 

und beschleunigte seine Eingemeindung in die Stadt im Jahre 1928. Das Territorium der 

Reitbahn, das das geräumige Plateau der bestellbaren Felder einnahm, wurde zu einem 

charakteristischen Teil des Kommunikation- und Landschaftsplans. 

Die gesamte Konzeption des mit Schwung geplanten Rennbahnkomplexes wurde nicht 

gänzlich realisiert, man legte aber den Grund für das Ganze des Unternehmen, indem 

man weitere Richtungen seiner Realisation festsetzte. Man machte den Entwurf, die Vor-

richtung und bildete die Agrargebiete in eine Erholungs- und Sportanlage um. Zur Bear-

beitung dieser Konzeption stellte man einen bedeutenden Spezialisten auf diesem Gebiet, 

den Ingenieur R. Jürgens aus Hamburg, ein. Seine Regeln der Organisation der Pferde-

rennbahn bestanden in einer Aussonderung von drei Teilen solcher Bahn: der eigentlichen 

Bahn (d.h. der Rennbahn), der technischen Vorrichtung und Gebäude zur Organisation 

und Bedienung der Rennen und Vorrichtung für das Publikum. Die eigentliche Bahn 

sollte aus einer Rennbahn zur Mitbewerbung für zwei- und dreijährige Pferde, 2 Renn-

bahnen mit natürlichen und künstlichen Hindernissen und einer Trainingsbahn bestehen. 

Die Rennen konnten sich auf verschiedenen Distanzen ( von 900 bis 2400 m. ) abspielen. 
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Die Hindernisbahn benötigte eine Einschränkung aus Bäumen und Sträuchern, damit die 

Pferde angesichts eines Hindernisses nicht von der Bahn abweichen.

In Breslau konnte man, bei einem Publikum von 30 000 bis 40 000 Menschen, Rennen 

auf allen Distanzen veranstalten. Vorgesehen war auch ein, durch die Stadtbewohner als 

Platz des Amateursporttreibens benutzter, sog. Pferdepark. Man betrieb dort nicht nur 

Pferdesport, sondern auch andere Sportarten wie Tennis und Zweirad und benutzte er 

auch als  Ort für Spaziergänge. Stilistisch gesehen hatte die Parkvorrichtung der Renn-

bahn Merkmale eines modernen abwechslungsreichen, aber in reguläre Rahmen erfassten 

Stadtparks englischen Profils.

Die entworfenen Gebäude waren hatten eine hölzerne Skeletkonstruktion der Wände, 

ausgebaute Formen der Dächer mit  Erker und Kanten auf Kragsteinen gestützt, abwech-

slungsreich wirkende Fassaden dank der Anwendung von rhythmischen Aufteilungen des, 

mit weißen Wänden kontrastierenden, dunklen Holzes, offene Veranden und kleine Qu-

artierfensteraufteilungen. Einige dieser Gebäude wurden in den 30- er Jahren des XX. 

Jahrhunderts abgetragen und an ihrer Stelle neue technische und Verwaltungsgebäude 

gebaut, aber auch ein mit dem Stall verbundenes Hotel, eine offene, so wenig mit der 

Urkonzeption  übereinstimmende, Ziegelscheune– genau wie die nach dem Krieg (um 

1953) entstandenen Ställe, Wohnbaracken und Portierstube am Einfahrtstor.   Die zwei 

hölzernen Kassenpavillons, auch in den 50 – er Jahren des XX. Jahrhunderts, auf dem 

Platz, wo die alten standen gebaut, knüpfen in der Form und Konstruktion an diese an 

– ähnlich wurden später die offenen hölzernen Boxe neben dem Hauptpaddock errichtet. 

In den letzten  Jahren baute man einen großen Stall und eine Reithalle (die noch immer 

ausgebaut wird). Es entstand auch ein Western City (Jack’s City) und eine Nahahmung 

einer mittelalterlichen Burg. Im Jahre 2007 übergab man den Besuchern einen großen 

Parkingplatz zur Benützung. 

Nach der Unterbrechung während des I. Weltkrieges und in der Nachkriegszeit wurden 

die Pferderennen in den 30-er Jahren wieder populär, weil die Nazipropaganda Massenve-

ranstaltungen begünstigte. Trotz einiger Einschränkungen war die Rennbahn auch in den 

Jahren des II Weltkrieges bis zum Jahre 1942 im Betrieb. In der Breslauer Festungszeit sta-

tionierten auf dem Terrain der Rennbahn Abteilungen der deutschen Armee und nach der 

Unterzeichnung des Kapitulationsakts hat die Rote Armee ihren Platz eingenommen. 

Der II. Weltkrieg und die mit ihm verbundenen die politischen Entscheidungen verur-

sachten, dass die Breslauer Rennbahn im Polnischen Staat aktiv wurde. Dank der Energie 

und dem Organisationssinn von Jerzy Zalewski, ihrem ersten Leiter, wurde das Gebiet des 

Hippodroms in Ordnung gebracht und die Rennsaison 1953 eröffnet. Organisatorisch 
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unterstand die Breslauer Rennbahn einem im Jahre 1950 entstandenem Unternehmen 

den Staatlichen Pferderennbahnen mit dem Sitz in Warschau. Dort traf man die Entsche-

idungen für die Hartlieb- Rennbahn und man wies das Geld für ihr Funktionieren zu. 

In der Nachkriegsgeschichte der Breslauer Rennbahn gab es verschiedene Perioden. Die 

Jahre 1954-1956 waren die Blütezeit dieses Unternehmens. 1955 trug man hier 28 Me-

etings mit einer Rekordzahl der Rennen, mit 148 Pferden aus. Später hing die Situation 

des Hippodroms im großen Maße von den wirtschaftlichen Ereignissen im Land ab. Es 

gab Perioden ohne Veranstaltungen, die Bahn selbst hatte nur eine Hilfsfunktion dem 

Warschauer Służewiec gegenüber. Der einzige bedeutende Moment war das 1969 organi-

sierte Meeting des Sozialistischen Staates. Die wirtschaftliche Krise in den 80-er Jahren so 

wie die Schwierigkeiten der Transformation des politischen Systems haben dazu beigetra-

gen, dass das weitere Schicksal von Hartlieb gefährdet war.

Die Situation hat sich 1995 geändert, als die Agentur des Agrarbesitzes des Staats-

schatzes die Bahn der Gemeinde Breslau pachtete. Frau Monika Słowik als Leiterin des 

Unternehmens weckte wieder Leben auf der breslauer Pferderennbahn- obwohl es vor 

allem finanzielle Probleme gegeben hat. Zur Zeit werden 17 bis 20 Renntage veranstaltet. 

Traditionell treten hier Halbblutpferde im Wettbewerb miteinander, doch gibt es immer 

mehr Araberpferde, französische Trabgänger und, obwohl seltener, Vollblutpferde. Ganze 

Selektionssaisons sind nur für die Halbbluter und Trabgänger organisiert. In Sachen Ren-

nen arbeitet die breslauer Rennbahn mit dem Polnischen Pferderennklub, den Trabgänge-

rzüchtern und Nutznießern des Vereins und dem französischen Verein Cheval Francais.

Das über 70 ha große Gebiet mit einer großen Zahl von Pferden begünstigte (und tut es 

immer noch) die Entwicklung des Pferdesports. Schon in den 60-er Jahren funktionierte 

hier die Reitabteilung der Volkssportmannschaften, die 10 Jahre später Agrarvolkssport-

klub genannt wurde und deren Platz im Jahre 1999 der Amateurdressurklub Thomson 

übernahm. Es wurden hier mehrmals Wettkämpfe in Springreiten und Dressur veran-

staltet. Mit dem Aufbau der Reithalle könnte man Hippotherapiestunden einführen, es 

werden auch Schulungen für die Reitpatrouillen der Stadtwache organisiert, auch gibt es 

eine Reitschule für Kinder und Jugendliche. Seit einiger Zeit funktioniert im Hartlieb 

auch eine Westernabteilung Jack’s City Western Team.

Am 21. VI. 1983 hat auf dem Terrain der Bahn Papst Johannes Paul II. eine Messe für 

circa eine Million Menschen gehalten. Seit ein paar Jahren ist der Hartlieb Hippodrom 

ein Platz nicht nur sportlicher Emotionen, sondern auch eine der Salon- Visitenkarten 

Breslaus. 

tłum. Katarzyna Skubisz
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Summary

Celebrated in the year 2007 the Hundredth Anniversary of Partynice Racecourse is a very 

good opportunity to remind about the history of race meetings in Wrocław. The history 

of Silesian Horse Racing reaches the first half of the 19th century, although several forms 

of horse-riding preceding contemporary horse racing, had already existed in the Middle 

Ages and on the threshold of the Modern Era. They were not only entertainment, but also 

trials testing bravery of horses destined for breeding and sport. Medieval Knighthood and 

Chivalry was a strongly horse-riding culture, which follows from the fact that numerous 

horse seals, belonging to the old Polish Houses of Piastowicz and Gryfit Family in the 12th 

and 13th century, were discovered. The oldest  Polish tournament took place in the year 

1243 in Lwówek Śląski, which was quite a popular Silesian settlement at that times. Horse 

racing organized by the Middle Class a little bit later on, unfortunately appeared to be a 

less attractive venture than medieval  tournaments and hunts. This annual event celebrated 

each Cross Raising Day was called Rochwist and started taking place on the 14th of Sep-

tember 1531 year. It was still popular even until the end of the 18th century. 

The initiation of the modern Silesian horse sports, according to European trend coming 

from England, where first such contests took place in 1776, descended from the concern 

about the prosperity of the region. The most important thing was to increase the level 

and improve the effects of breeding, not only horses, but also other farm animals.  The 

Silesian Breeding, Horse Racing and Animal Show Association (Schlesischer Verein für 

Pferde Rennen und Zucht-, Tier-, Schauen), established following the example of other 
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Prussian provinces, had its headquarters in Wrocław and gathered local noblemen. First 

horse racing took place one year after the association was founded, on the 30th  and 31st 

of May 1833. The whole event was organized eastwards from the city, on the premises of 

so called Grüneicher Hutung (pasture Dąbie), situated in the vicinity of Szczytniki Park, 

founded by Prince Friedrich Ludwig von  Hohenlohe in 1789. It has started to be named 

Scheitniger Rennbahn (Szczytnicki Racecourse) since then. In 1837 on the occasion of 

King’s visit, first royal contest with the main prize 600 talars (medieval currency) took 

place. It was quite significant amount of money, that was why the rules of competition had 

to be given precisely. Wrocław association followed English race rules, Austrian jockey’s 

club principles for competitors and modelled itself on Berliner Horse Racing Association 

regulations. Visit of Wilhelm I add splendour  to the golden jubilee of the society. The 

emperor took protectorate over the association.

Tenancy of the premises, where the Racecourse was located, ended in 1907. It turned 

out that the territory was meant for organizing the Grounds Exhibition and building site 

for the famous Max Berg’s Centennial Hall. The new racecourse was finally created in the 

village Partynice. The premises were a donation from Julius Schottländer, an entrepreneur, 

philanthropist and landowner. Since that time agglomeration had started to develop so-

uthwards, where several years earlier the Southern Park had been established. The new-

ly created racecourse was surely raising standards of the southern quarters of the town. 

Thanks to that fact southern districts could quickly join grounds of the city, which took 

place in 1928. Horse-racing territory embraced broad plateau of arable soil and became 

inscribed into previous landscape and old transport system. 

The building plan of the racecourse, scheduled with splendour and based on coherent 

conception, wasn’t completely executed, but foundations for the new investment were laid, 

marking further major directions of its development. All the field devices were designed 

and located. Agricultural territories were changed into sport and recreational areas. The 

originator of the whole conception was R. Jürgens, outstanding specialist from Hamburg, 

employed especially for that project. Technical rules, which he had followed, led to course 

division into three different areas: the main course (race track), technical devices and in-

dustrial buildings, necessary for preparation of the contests, and facilities for the audience. 

The main course consisted of flat race track (where two- and three-year-old horses were 

competing), race track used for steeplechase (with natural and artificial hurdles) and tra-

ining track. There were many different lengths of the tracks: from 900 to 2400 meters. 

The track used for steeplechase had to be limited with trees, otherwise horses, seeing the 

obstacles, would deviate from the path.
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Wrocław was an ideal place for organizing events for huge audience (30 to 40 thousands 

of people), at all possible race distances. Inhabitants of Wrocław were also provided with 

riding park, used as a place of cultivating amateur sports, mainly riding, but also tennis, 

cycling or simply just walking. The park was maintained in a modern urban style of En-

glish origins. It was very diversified, but within regular, ordered frames.

Characteristic features of the designed buildings were: wooden framework walls, exten-

ded roof forms, elevations diversified by usage of  rhythmical divisions between snow-whi-

te walls and dark wood, open porches and bewitching tiny windows. Some of the buildings 

were taken apart in the thirties of 20th century, giving way to new ones: administrative and 

technical building, hotel combined with a stable, and an open bricked barn. Unfortuna-

tely, new buildings clashed with original version, as well as erected after the Second World 

War (about 1953) stables, hovels and porter’s lodge, situated near the main gateway. Two 

wooden rows of ticket offices, built also in the 50’s of the 20th C, more or less in the same 

place as previous ones, had a similar form and construction. Open wooden horse stalls, bu-

ilt later next to the paddock, followed the same style. Lately a new large stable and covered 

riding stable (constantly modified) were erected. Interesting objects, surely worth visiting, 

are also western town called the Jack’s City and a replica of medieval settlement. In 2007 

large car park was given for public use. 

After a brake during the First World War and shortly afterwards, horse racing again ga-

ined great popularity in the thirties, mainly because of Nazi propaganda, strongly suppor-

ting mass events. Despite several limits, racecourse remained open also during the Second 

World War until 1942. During last months of the war, when Wrocław was transformed 

into fortress, racecourse had been occupied by the German Army. When on the 6th of May 

1945 the Act of Capitulation was signed, Partynice were taken over by the Red Army.

The Second World War and political decisions made shortly after 1945, caused that 

Partynice Racecourse reopened under Polish jurisdiction. George Zaniewski was the first 

manager of the racecourse. Thanks to his eagerness and organizational talent, the cour-

se area could be renewed and horse racing started taking place again in 1953. Formally 

Wrocław Racecourse was subordinated to an institution called Państwowe Tory Wyścigów 

Konnych (State Horse Meetings Association) established in 1950, which had its headquar-

ters in Warsaw. The most important financial and strategic decisions concerning future of  

Partynice were made in the capital.

There were various periods in the post war history of Partynice. During 1954-1956 

the Racecourse was in full bloom. In 1955 28 meetings took place with record braking 

number of races, in which 148 horses took part. Afterwards the situation of the course 
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area depended mainly on political and economic circumstances. There were times when 

Partynice didn’t organize any horse meetings and functioned only as a support to Służewiec 

Racecourse in Warsaw. The only significant moment in the 60’s appeared to be a socialistic 

meeting organized there in 1969. Economic crisis in the 80’s and difficulties caused by the 

political transformation threatened the Partynice Racecourse.

Situation changed in 1995, when Wrocław Comunity rend the object from The Treasu-

ry Agricultural Ownership Agency and in 1998 became an owner of the property. When 

Monika Słowik took charge of the Partynice Racecourse, the estate quickly started to de-

velop, obviously not without financial problems. Nowadays Partynice organizes each year 

from 17 to 20 racing days. In the contests traditionally compete mainly half blood horses, 

but amount of full blood Arabians and French Trotters is constantly increasing. Each year 

there are also few full blood English horses taking part in the race. Full, selective seasons are 

organized for half blood horses and trotters. As far as horse racing is concerned, Wrocław 

Racecourse cooperates with Polish Horse Racing Club, Trotter Breeders and Users Asso-

ciation and French organization Cheval Francais.

Over seventy hectares of land and great amount of horses makes Partynice the best place 

for cultivating varied forms of riding. In the 60’s it became the headquarters of riding 

section of the Folk Sport Teams, ten years later transformed into Agricultural Sport Club, 

whose place in 1999 took the Tomson Amateur Horse Breaking Club. Partynice has or-

ganized a great amount of horse jumping and horse breaking contests. When the covered 

riding stable was erected, it became an ideal place to run Hippotherapie. It is also used as a 

training base for the City Guard horse patrols and riding school for children and teenagers. 

Lately Partynice Racecourse has also become a headquarters of  Jack’s City Western Team.

On the 21st of May 1983 a mass, celebrated on the racecourse premises by John Paul II, 

gathered nearly one million Members of the Church. Nowadays Partynice Racecourse is 

not only a place of sport emotions, but also a wonderful showcase of Wrocław City.

tłum. Barbara Hałat
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Résumé

Le centenaire de la fondation de l’hippodrome de Partynice qui sera célébré en 2007 est 

une bonne occasion pour présenter l’histoire des courses des chevaux à Wrocław. En Silésie, 

cette histoire remonte à la première moitié du XIX siècle bien que déjà au Moyen-Âge et 

au seuil des temps modernes il existait déjà certaines formes d’équitation avant même 

les courses contemporaines. Elles avaient non seulement pour but le divertissement mais 

elles étaient aussi une épreuve pour les chevaux destinés à l’élevage et au sport. La culture 

chevaleresque au Moyen-Âge était une culture hippique en témoignent les nombreux 

sceaux de cheval des familles silésiennes des Piast et des Gryf /pl. Gryfici/ du XIIe et du 

XIIIe siècle. Le tournoi le plus ancien en Pologne a eu lieu justement en Silésie en 1243 à 

Lwówek Sląski. Les courses des chevaux un peu plus récentes organisées par la bourgeoisie 

étaient peut être moins intéressantes que les tournois médiévaux et la chasse. Une course 

de ce type, dite Rochwist, se déroulait tous les ans à Wrocław depuis 1531 le 14 septembre, 

c’est à dire le jour de la Fête de la Croix Glorieuse. Cette course était organisée encore au 

XVIIIe siècle.

L’inauguration des sports hippiques modernes en Silésie, suite au courant européen 

né en Angleterre où les premières courses de ce type ont eu lieu en 1776, résultait du 

souci de  développer économiquement la région. Il fallait élever le niveau et améliorer 

les résultats de l’élevage non seulement des chevaux mais aussi d’autres animaux de la 

ferme. Suivant l’exemple d’autres provinces prussiennes, il fut crée à Wrocław en 1832 

la Société silésienne de l’élevage, des courses et des expositions d’animaux (Schlesischer 
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Verein für Pferde Rennen und Zucht-, Tier-, Schauen) qui réunissait des notables de la 

région. Les premières courses ont eu lieu l’année suivant sa création, les 30 et 31 mai 

1833. Le spectacle a été organisé à l’Est de la ville, sur le site dit Gruneicher Hutung 

(pâturage Dąbie), appelé depuis Scheitniger Rennbahn (Hippodrome Szczytniki) sur le 

terrain attenant au parc à Szczytniki fondé par le Prince Friedrich Ludwig von Hohenlohe 

en 1789. La première course royale dont le prix de course était de 600 thalers, a été 

organisée en 1837 à l’occasion de la visite du roi. L’octroi de cette somme importante de 

600 thalers et d’autres primes conséquentes ont conduit à la rédaction/formulation bien 

précises des règles de courses. La société de Wrocław a profité/(s’est inspirée) des règles de 

courses anglaises, du règlement du Club des Jockeys Autrichiens pour les partants et du 

règlement basé sur les statuts de la société berlinoise des courses. Les courses à l’occasion de 

l’anniversaire des 50 ans de la société en 1882 ont été honorées par l’Empereur Guillaume 

I qui a accordé son patronage honorifique de la société.

Le bail du terrain où se trouvait l’hippodrome a pris fin en 1907 puisqu’on a prévu 

d’organiser sur cet espace l’exposition du centenaire et de construire la Halle du centenaire 

selon le projet de Max Berg. Le nouvel hippodrome a été enfin construit dans un village 

Partynice sur le terrain offert à cet effet par Julius Schottländer entrepreneur, propriétaire 

terrien et philanthrope. Cela a donné un nouvel élan au développement de l’agglomération 

vers le Sud où a été créé, il y a quelques années déjà, le Parc du sud. L’hippodrome a 

renforcé l’attrait pour de nouveaux quartiers situés dans le Sud et a accéléré l’incorporation 

de ce terrain à la ville en 1928. Le nouvel hippodrome occupant le plateau étendu des 

terres arables a été inscrit dans l’ancien réseau routier et en espace vert.

Conçu avec un grand enthousiasme élan et selon une conception cohérente, l’hippodrome 

n’a pas été réalisé en totalité mais l’on a créé une base pour l’ensemble de la conception en 

dressant les axes pour la réalisation postérieure. On a préparé les études et la localisation 

de toutes les installations, en plus le terrain agricole a été transformé en espace sportif et 

récréatif. Pour l’élaboration du projet, on a invité un expert en matière, ingénieur R. Jurgens 

de Hambourg. Ses principales techniques de l’organisation de l’hippodrome consistaient 

à la séparation de l’hippodrome en trois parties : parcours propre, c’est-à-dire les pistes, 

les installations techniques et les bâtiments pour organiser des courses et également des 

installations pour accueillir le public. Le parcours propre comprenaient la piste plate pour 

la compétition des 2 et 3 ans, deux pistes d’obstacles : artificielle et naturelle, et la piste 

d’entraînement. Les courses de plat pouvaient se disputer sur différentes distances, de 900 

à 2400 m. La piste d’obstacles a été bordée d’arbres et d’arbustes pour que les chevaux ne 

s’écartent pas de la piste à la vue des obstacles. 
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On pouvait organiser à Wrocław devant un public nombreux, de 30 à 40 000 personnes, 

des courses sur toutes les distances. On a prévu également le parc, dit d’équitation, où les 

habitants de Wrocław pouvaient pratiquer le sport, en particulier l’équitation mais aussi le 

tennis, le vélo et faire les promenades à pied. Du point de vue du style, la conception de 

l’hippodrome ressemblait à un parc municipal moderne d’inspiration anglaise, varié, mais 

inscrite dans le cadre régulier.

Les caractéristiques des bâtiments élaborés étaient : charpente en bois, toits en forme 

développée, façades variées où le bois foncé contrastait avec le blanc des murs, des vérandas 

ouvertes et des fenêtres carrées. Au XXe siècle, dans les années 30, certains bâtiments ont 

été démoli pour laisser place à de nouveaux: bâtiments administratifs, hôtel communiquant 

avec une écurie, grange ouverte en briques, ce qui n’était pas conforme à la conception 

initiale. Il en fut de même pour les travaux réalisés après la guerre ; vers 1953, des écuries, 

des baraques habitables et une loge pour le portier à l’entrée ont été construites. À la 

même époque et plus ou moins au même endroit, deux pavillons en bois ont été dressés, 

ils servaient de caisses, un peu plus tard on a ajouté à coté du paddock principal des boxes 

ouverts en bois. Ces dernières années, on a construit une grande écurie et un manège 

couvert, en cours de d’extension, on a créé aussi le village Western ‘Jack’s City’ et une 

réplique de la cité médiévale. En 2007, un grand parking était ouvert au public.

Après l’interruption due à la première Guerre Mondiale et à la période d’Après-Guerre, 

dans les années 30 quand la propagande nazie favorisait des manifestations de masse, les 

courses sont à nouveau devenues populaires. Malgré certaines restrictions, l’hippodrome 

fonctionnait aussi pendant la deuxième Guerre Mondiale jusqu’à 1942. Pendant les 

derniers mois de la guerre, lorsque Wrocław a été transformé en forteresse, l’hippodrome 

est devenu le lieu de stationnement de l’Armée allemande et après la capitulation signée le 

6 mai 1945 ce sont les soldats de l’Armée Rouge qui ont pris sa place.

Suite à la deuxième Guerre Mondiale et aux décisions politiques en résultant, 

l’hippodrome de Wrocław a repris son activité dans le cadre de l’Etat polonais. Grâce à 

son énergie et à son esprit d’organisation, M. Jerzy Zaniewski, le premier Président de 

l’hippodrome, a réussi à mettre de l’ordre et à organiser la saison de courses en 1953. 

L’hippodrome de Wrocław était soumis à l’entreprise d’état qui s’appelait Państwowe Tory 

Wyścigów Konnych et dont le siège était à Varsovie. C’est là où se prenaient toutes les 

décisions concernant l’hippodrome de Partynice et où l’on accordait le budget pour son 

fonctionnement.

Dans l’histoire d’Après-Guerre de l’hippodrome de Partynice, il y eut des hauts et 

des bas. Les années de 1954 à 1956 étaient sa plus grande période d’épanouissement. 
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En 1955, 28 meetings ont été organisés avec un nombre record des courses et avec la 

participation de 148 chevaux. Ensuite, la fonction de l’hippodrome dépendait de la 

situation socio-économique du pays, il y avait des périodes où l’on n’organisait plus de 

courses. L’hippodrome remplissait alors uniquement une fonction complémentaire pour 

l’hippodrome de Służewiec à Varsovie. Le seul moment significatif dans les années 60 était 

le meeting des pays socialistes en 1968. La crise économique des années 80 et les difficultés 

de la période de la transformation du système ont menacé l’avenir de Partynice.

La situation a changé en 1995 quand l’Agence de la Propriété Agricole du Trésor d’État 

a mis l’hippodrome à bail à la commune de Wrocław qui est finalement devenu son 

propriétaire en 1998. La prise de fonctions par Mme Monika Slowik en tant que directeur 

a permis de donner une nouvel essor à la vie de l’hippodrome de Wrocław-Partynice, 

non sans problèmes évidemment, surtout financiers. Chaque année, on organise de 17 

à 20 réunions de courses. Traditionnellement ce sont principalement des chevaux demi-

sang, mais aussi un cheptel de plus en plus grand de purs-sangs arabes et de trotteurs 

français qui disputent les courses. Parfois, on accueille des purs-sangs anglais. C’est pour 

les chevaux demi-sang et les trotteurs que sont organisées des saisons entières de sélection. 

L’hippodrome collabore avec le Jockey Club Polonais, le PKWK, l’Association d’éleveurs 

et utilisateurs de trotteurs, la SHiUK et avec la Société d’Encouragement à l’Élevage du 

Cheval Français, la SECF.

La surface de plus de 70 hectares où stationnait un grand nombre des chevaux favorisait 

et favorise toujours l’épanouissement de divers sports hippiques. Dans les années 60 déjà, 

la section hippique de Ludowe Zespoly Sportowe /fr. Groupes populaires de sport/ voyait le 

jour. Elle a été transformée 10 ans plus tard en Rolniczy Ludowy Klub Sportowy /fr. Club 
paysan populaire de sport/ remplacé en 1999 par Amatorski Klub Ujezdzeniowy Tomson 

/fr. Club des amateurs de dressage Tomson/. A de nombreuses reprises, des compétitions de 

dressage et de saut y ont été organisées. Après avoir construit le manège couvert, on a 

commencé l’hippothérapie. On forme les patrouilles des gardiens municipaux. Il y a une 

école d’équitation pour enfants et jeunes adolescents. Depuis peu, une section de western 

Jack’s City Western Team s’est ouverte à Partynice.

Le 21 juin 1983, en présence de plus d’un million de croyants, le pape Jean-Paul II y a 

célébré la messe. Depuis quelques années, l’hippodrome de Partynice est non seulement 

un lieu d’émotions sportives mais aussi une des cartes de visite de la ville de Wrocław.    

 
tłum. Małgorzata Sakwerda
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88. Kłusak francuski w sulce. Fot. Jarosław Zalewski

89. Aukcja roczniaków. Fot. Jarosław Zalewski
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