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OD 
REDAKCJI

Oddając w Wasze ręce, Drodzy Czytelnicy, księgę pamiątkową ,,125 lat 
Wyścigów Konnych” zdajemy sobie sprawę zarówno z Waszego za
interesowania tematem, jak i — niestety — z niedostatków tego wy
dawnictwa. 125 lat wyścigów konnych w Polsce to szmat czasu, w któ
rym zdarzyło się tak wiele, że spisać by nie można i na 500 stronach.

Jest więc ta książka jak by pierwszą skromną próbą zebrania głów
nych wydarzeń na warszawskich torach, gdzie przecież koncentrowało 
się życie wyścigowe Polski przed pierwszą i drugą wojną światową, 
gdzie koncentruje się, obecnie selekcja koni pełnej krwi, półkrwi i czy
stej krwi arabskiej.

Wysoko ceniona na całym świecie hodowla legła w' gruzach lub zo
stała rozgrabiona przez najeźdźcę. Ostał się wprawdzie, szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności, wybudowany tuż przed wybuchem drugiej woj
ny tor na Służewcu, ale z tysiąca końskiego wyścigowego pogłowia 
z roku 1939 pozostały nędzne resztki, rozsiane po różnych zakątkach 
naszego kraju i Niemiec. Hodowlę koni i selekcję torową zaczynaliśmy 
w 1945 roku budować od początku. Dziś na Służewcu biega w sezonie 
około 600 koni. Rok rocznie na tor przybywa z naszych stadnin ponad 
130 roczniaków pełnej krwi angielskiej. O tym wszystkim trzeba wie
dzieć i pamiętać, przystępując do czytania i oglądania tej książki, wy
danej z okazji jubileuszu wyścigów konnych w Polsce.

W zawierusze wojennej zaginęło wiele cennych materiałów i źródeł 
informacyjnych, zaginęły świetne zdjęcia fotograficzne. Braki te od
czuje niejeden Czytelnik, na próżno poszukując jakiegoś szczególnie łu
bianego konia czy jeźdźca.

Mimo tych redakcyjnych kłopotów i niedociągnięć książka „125 lat 
Wyścigów Konnych” będzie chyba dla każdego sympatyka toru, dla 
każdego bywalca wyścigowego ciekawą, nieraz wręcz pasjonującą lek-

Tor i trybuna główna na Służewcu
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turą, plastycznym skrótem lat, które wielu z nas pamięta, i lat pokry
tych już patyną historii.

Od różnych stron można było podejść -do wykonania naszego redak
torskiego zadania. Wyścigi konne na Polu Mokotowskim i na Służew
cu to przecież istotna część kulturalnego życia stolicy, impreza, która 
miała nie tylko stronę sportowo-selekcyjną, ale również społeczną i po
lityczną. Tu miały miejsce nie tylko próby końskich mięśni, ale i lu
dzkich charakterów. Tu, na torach warszawskich, w okresie między
wojennym toczyła się niewidoczna dla publiczności walka personelu 
trenerskiego i ’jeździeckiego z miejscową oligarchią. Istnieją konkretne 
ślady tej walki w postaci choćby kilkuletnich dyskwalifikacji tych, 
którzy próbowali stworzyć i zarejestrować niezależny związek dżokej- 
sko-trenenski.

Uważny Czytelnik może mieć oczywiście wątpliwości w kwestii ma
teriału z tych 125 lat. I my, redagujący, często mieliśmy przeróżne 
wątpliwości. Dotyczyły one czasów starych, międzywojennych, okupa
cyjnych i okresu po wyzwoleniu; wartości koni, ich pozycji w roczni
ku i epoce. Staraliśmy się wybrać „złoty środek”, tak, by wszystko 
co istotne i ważne zmieściło się na tych stronach.

Na koniec pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom pry
watnym i instytucjom za życzliwy stosunek wobec naszych poczynań, za 
cenną pomoc wyrażającą się między innymi wypożyczeniem archiwal
nych zdjęć, przekazywaniem bardzo cennych informacji i uwag.

Cesarz Etiopii Haile Sellasie, wielki miłośnik koni i wyścigów, podczas swego pobytu w Warszawie 
w 1965 r. odwiedził tor na Służewcu. Na zdjęciu: cesarz ogląda urządzenia toru służęwieckiego w to
warzystwie ministra rolnictwa Mieczysława Jagielskiego, wyższych urzędników Ministerstwa Spraw Za

granicznych, Ministerstwa Rolnictwa i Zarządu PTWK
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Stefan Kuhl
Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa

DZIŚ
I JUTRO 
HODOWLI

Jubileusz Państwowych Torów Wyścigów Kon
nych zbiega się z początkiem nowego etapu roz
woju hodowli konia w Polsce. Przed kilkunastu 
jeszcze laty wydawało się, że szanse tej hodowli 
będą maleć. Doskonałe urządzenia toru warszaw
skiego kontrastowały nie tylko z ruinami stoli
cy, ale i z rolą przedsiębiorstwa, która niewiele 
miała przypominać poprzednią. Bieg historii 
przekreślił stajnie i związane z nimi emocje.

Szybko też zaczął się ujawniać wpływ postępu 
techniki na hodowlę konia i jej znaczenie w go
spodarczym życiu kraju. Druga wojna światowa 
rozstrzygnęła sprawę konia wojskowego. Postę
pująca mechanizacja transportu i coraz większa 
liczba traktorów w rolnictwie zaczęły zawężać 
sferę zastosowania żywej siły pociągowej.

Hodowcy konia sądzili przez pewien czas, że 
koń — niezastąpiony w drobnym gospodarstwie 
chłopskim — nawet w wielkich i zmechanizowa
nych przedsiębiorstwach rolnych stanowić bę
dzie niezbędne uzupełnienie ciągnika. Mechani- 
zatorzy nie brali pod uwagę tej możliwości. Oka
zało się, że mieli rację. Mamy coraz więcej gos
podarstw państwowych obywających się całko
wicie bez koni. Nawet wymagania agrotechniki 
okazały się mniej istotne, niż potrzeba podnosze
nia wydajności pracy. Zresztą postęp techniki 
sprawił, że mechanizacja zaczęła wypierać żywą 
siłę pociągową nawet z takich agrotechnicznych 
zabiegów, przy których koń dość długo górował 
nad ciągnikiem.

Silnie związany jest koń z indywidualnym, 
drobnym gospodarstwem. Ono jednak także 
wchodzi na drogę mechanizacji. Bezkonne gospo
darstwo chłopskie przestało być synonimem bie
dy: coraz częściej staje się przykładem rzetelnego 
rachunku ekonomicznego. Mamy jeszcze ponad 
2,5 min. kcni w rolnictwie i długo jeszcze będzie
my określać stan ich pogłowia liczbami tego rzę
du. Ale w żadnym już kraju Europy rolnictwo 
nie opiera się w tak znacznym stopniu na żywej 
sile pociągowej, jak nasza gospodarka chłopska. 
Nie powinno nam zależeć na utrzymaniu tego 
prymatu. On kosztuje.

Rolnictwo nasze nieodwracalnie wkroczyło na 
drogę mechanizacji. Na rysownicach konstrukto
rów i w prototypowniach można już zobaczyć 
założenia ciągników, które za kilkanaście lat za
kończą proces wypierania konia roboczego z na
szego rolnictwa.

Mimo tak niepomyślnych — zdawałoby się — 
perspektyw śmiało możemy mówić o nowym eta
pie tej hodowli i o dalszym pomyślnym jej roz
woju. Proces ten widać w wielu rozwiniętych 
krajach, gdzie postęp techniki sprawił, że żywa 
siła pociągowa stała się zbędna. Polska hodowla 
konia ma tu dużą szansę, tak ze względu na bie
żące gospodarcze potrzeby, hodowlane możliwoś
ci, jak i z uwagi na perspektywiczne racje natu
ry społecznej.

Dzisiejsza cywilizacja zrodziła rosnące zapo
trzebowanie na różne formy rozrywki, związane 
z koniem: sport jeździecki, turystyka konna, 
stajnie i tory wyścigowe, aż do hodowli i kon
kursów piękności najbardziej urodziwych koni. 
Te zainteresowania musiały zwrócić uwagę na 
polską hodowlę. Rosnący dość szybko od dziesię
ciu lat i wysoce opłacalny nasz eksport koni jest 
tego wymownym miernikiem.

Na atrakcyjność polskiej hodowli składa się 
szereg czynników: wielkie narodowe bogactwo — 
wciąż doskonalone stada elitarne; liczne końskie 
pogłowie i związana z tym, większa niż w in
nych krajach, możliwość wyłaniania wybitnych 
jednostek; zorganizowany system hodowli oparty 
o duże materialne możliwości gospodarstw pań
stwowych; dość liczna grupa przedsiębiorstw rol
nych specjalnie wyposażonych w budynki i urzą
dzenia niezbędne dla hodowli. Te czynniki są 
podstawą dużych możliwości. O przekształcenie 
możliwości w hodowlany obiekt i pomyślną gos
podarczą rzeczywistość zabiega liczna jeszcze 
kadra starych, doświadczonych znawców konia 
i spory już zastęp młodych entuzjastów tej 
sprawy.

Z tym bogactwem możemy wiele osiągnąć 
w okresie, kiedy szczególne racje ekonomiczne 
i społeczne nadają hodowli konia w Polsce wa
gę — inną jakościowo niż w poprzednich okre-

6



Powrót z pastwiska wychowanków stadniny w Racocie. Półkrewki, biegające na Służewcu, przybywają na 
tor z 11 stadnin. Posiadamy także 7 stadnin koni pełnej krwi angielskiej 1 2 stadniny czystej krwi 

arabskiej
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Demona, podczas mitingu 1965, po zdobyciu drugiego miejsca w nagrodzie Warszawy. Dżokej _  Mieczy
sław Mełnicki. obok dyrektor PTWK Stanisław Kurowski
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Stach — ale znaczną i rosnącą. Ekonomiczne ra
cje — po latach szybkiego wzrostu eksportu koni 
sportowych, użytkowych, a nawet hodowlanych — 
są dostatecznie uznane. Doraźne potrzeby prze
mawiają za Szybkim jego zwiększeniem, oczywiś
cie bez uszczerbku dla potrzeb rodzimej hodowli. 
Uznanie obecnego stanu matek za minimalny 
i decyzje w sprawie powiększenia elitarnego po
głowia klaczy będą sprzyjać realizacji tego po
stulatu.

Racje społeczne? Te łączą się głównie z perspe
ktywami rozwoju sportu konnego. Dzisiaj jeszcze 
liczba osób doceniających wagę tego zagadnienia 
jest skromna. Są wśród nich niezbyt liczni czyn
ni i bierni zwolennicy tego sportu oraz organiza
torzy chowu i eksportu konia sportowego. Ci os
tatni dobrze wiedzą, że bez rozwoju sportu kon
nego, bez sukcesów sportowych i wyścigowych 
nie uda się osiągnąć pełnych możliwych gospo
darczych korzyści z chowu i hodowli konia.

Warto jednak zwrócić uwagę na dalsze pers

pektywy. Kraj nasz rozwija się szybko. Jesteśmy 
zdecydowani przyśpieszać jego rozwój, zarówno 
zabiegając o rozszerzanie bazy produkcyjnej, jak 
też coraz pełniej i szerzej zaspokajając potrzeby 
człowieka pracy. Wśród nich jest miejsce na 
sport konny i prawdopodobnie miejsca tego trze
ba będzie zarezerwować sporo, jeśli sądzić po za
interesowaniach młodzieży, po rosnącej liczbie 
zwolenników „wakacji w siodle” i po innych oz
nakach świadczących, że zapotrzebowanie na 
dobrą i prawidłowo rozwijającą się hodowlę ko
nia sportowego będzie się zwiększać dość szybko 
w naszym społeczeństwie.

Organizatorzy hodowli muszą więc uwzględ
niać te różnorodne potrzeby i należycie wykorzy
stać tak sprzyjające warunki materialne, jak 
i dobrą atmosferę dla hodowli konia. Weszła ona 
na nowy etap. Nierozłącznie z nią związane, za
czynają 126 rok swego istnienia Tory Wyścigów 
Konnych w Polsce.

STEFAN KUHL

Niemal mityczny już dziś Przedświt, urodzony w 1872 r., zdobywca Derbów austriackich, Wielkiej Badeń- 
skiej i innych klasycznych gonitw. Przedświt jest protoplastą wspanialej linii koni półkrwi. Obraz Ju

liusza Kossaka
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Jerzy Sońta
Dyrektor Zjednoczenia Hodowli Zwierząt 
Zarodowych

DOSKONALENIE 
KONIA

I

W dziele doskonalenia niemal wszystkich ras 
i typów koni oraz w tworzeniu nowych ras 
u nas, w Polsce, już od przeszło 300 lat docenia
na jest rola konia pełnej krwi. Pełną krew ho
duje się w Polsce przede wszystkim celem pod
noszenia dzielności, poprawienia jakości koni 
półkrwi, którymi z kolei uszlachetnia się tak 
zwane pogłowie masowe. Jak wiadomo, ilość 
klaczy elitarnych w stadninach ustalana jest 
w zależności od planu doskonalenia przychówku 
półkrwi. Stadniny powinny otrzymywać co naj
mniej taką liczbę klaczy, j,aka jest niezbędna dla 
uzyskania każdego roku planowanej liczby czoło
wych reproduktorów pełnej krwi. Sprawdzianem 
wszechstronnej wartości jednostek, a tym samym 
uzyskanie pożądanych cech genetycznych, są pró
by dzielności koni, przeprowadzane w odpowied
nio zaproponowanych gonitwach na torze. Tę 
ważną rolę selekcjonera spełniają wyścigi konne.

Hodowla koni pełnej krwi zaczęła się w Polsce 
rozwijać, w całym tego słowa znaczeniu, dopiero 
po wprowadzeniu wyścigów. Planowość naszej 
państwowej gospodarki hodowlanej podniosła ran
gę i znaczenie przedsiębiorstwa PTWK, kierują
cego selekcją torową. Przedtem, głównym zwykle 
motywem poczynań hodowcy było dostarczanie 
konia wyścigowego. Obecnie próby dzielności na 
torze są z reguły środkiem w realizowaniu ho

dowlanych celów. Tę wzrastającą rolę wyścigów, 
ścisłe powiązanie pracy hcdowcy ze stadniną, z za
daniami personelu selekcyjno-treningowego 
PTWK, podkreśla fakt włączenia w 1965 roku 
Państwowych Torów Wyścigów Konnych do Zjed
noczenia Hodowli Zwierząt Zarodowych.

Dawna rola przedsiębiorstwa rozrywkowo-do- 
chcdowo-selekcyjnego, w nowym coraz bardziej 
usprawnianym układzie, będzie przekształcać się 
w „zespół funkcji” zakładu o stale rosnącej umie
jętności doskonalenia konia. Dodatkowo sprzyja 
temu obecnie szereg nowych zadań hodowli koni 
w Polsce, związanych z zapotrzebowaniem eks
portowym i krajowym na konia sportowego. 
W tak ujętym programie hodowlanym, przy nie 
powiększającej się roli konia roboczego, próby 
dzielności na torze będą miały zdecydowanie 
głębszy wpływ na całokształt hodowli niż było to 
możliwe przed 10 czy 15 laty.

Konsekwencje takich przemian organizacyjnych 
PTWK będą widoczne zarówno w sferze działań 
merytoryczno-hodowlanych, jak i ekonomicznych. 
Roczne plany powinny coraz bardziej uwzględniać 
potrzeby hodowli poprzez Droponowanie prawid
łowych programów prób torowych dla koni, któ
rych wstępna kariera zapowiada, że staną się cen
nym materiałem hodowlanym. Jednocześnie plany 
środków dotacyjnych powinny pozwolić na zwięk
szenie liczby roczniaków pełnej krwi, co z kolei 
umożliwi wyeliminowanie z gonitw płaskich od
powiedniej liczby koni półkrwi, przeznaczając je 
szybciej na eksport.

Nastąpi także znaczne nasilenie wspólnych 
przeglądów koni, przeprowadzanych przez perso
nel techniczny stadnin i stajen treningowych. 
Przyśpieszy to, w konsekwencji, spodziewane po
stępy naszej hodowli i skuteczność treningu.

Dotychczasowy system planowania liczby dni 
wyścigowych, celem stałego zwiększania akumu
lacji, nie wydaje się właściwą podstawą planowa
nia treningu, prób torowych, jak również rentow
ności przedsiębiorstwa. Rzeczą słuszniejszą jest 
ustalenie rocznej ilości startów dla poszczegól
nych grup koni, zależnie od rzeczywistych po
trzeb selekcyjnych, podporządkowując obroty to
talizatora oraz akumulację zadaniom i planom 
hodowlanym.

Istotną rolę widowiskowo-rozrywkową, ściśle 
związaną z działalnością selekcyjną przedsiębior
stwa, należy widzieć przez pryzmat i w kontekś
cie odbiorcy — tysięcy zamiłowanych widzów, 
bywalców torowych. Ta sportowo-wyścigowa spo
łeczność z sympatią, często ze znawstwem i za
miłowaniem uczestniczy w rozrywkach wyścigo
wych, czyniąc to z nie mniejszym zapałem niż 
entuzjaści boksu i piłki nożnej. Bywalcy toru 
wiele czasu poświęcają rozmyślaniom nad gonit
wami, nad programem wyścigowym, nad proble
mami treningu. Wielotysięczna rzesza miłośników 
konia i wyścigów łoży poważne sumy na hodow
lę koni. Roczna akumulacja i koszty utrzymania 
koni na terze pokrywane są z procentów cd wza-
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Koń Dwudziestolecia — Turysta — po sukcesach torowych już od przeszło piętnastu lat jest naszym 
czołowym reproduktorem. Ten niewielki, ale harmonijnie zbudowany włoskiego pochodzenia ogier, pasjo
nował bywalców torowych. Dziś rok rocznie daje wartościowy przychówek, jego najlepszym dotychczas 
potomkiem był Epikur (po Epiforze), który niestety w czerwcu 1966 r. podczas porannych galopów fatalnie 

złamał tylną nogę i musiał być zgładzony

Starter, to jedna z najważniejszych i najbardziej popularnych postaci każdego wyścigowego toru. Któż 
ze starszego pokolenia nic pamięta obdarzonego stentorowym głosem Radwana, Chomiakiewicza, Kozic
kiego, Zaleskiego? Po wyzwoleniu odpowiedzialną pracę startera sprawowali dotychczas K. Zaleski 
i A. Falewicz. Na zdjęciu starter Kazimierz Zaleski w drodze „na stanowisko”, przed gonitwą Rulera 

w 1964 r.



jemnych zakładów (obrotów totalizatora). I cho
ciaż .państwo, .na utrzymanie stadnin i stad ogie
rów, łoży kwoty pięciokrotnie wyższe niż uzyski
wane z PTWK, to jednak wyścigowi kibice 
w pewnym stopniu uczestniczą, partycypują 
w stymulowaniu hodowli koni.

Zainteresowanie wyścigami i sportem jeździec
kim publiczności oraz jej finansowe wkłady po
winny dodatkowo dopingować organizatorów wy
ścigów do tworzenia jak najbardziej rzetelnych, 
prawidłowych, bezkompromisowych warunków 
torowej selekcji. Hodowla wymaga najuczciwsze
go wyścigu, prawdziwej próby sił.

Sądzę, że rodzaj widza, jego sposób zachowania 
się na torze zależy przede wszystkim od atmosfe
ry samego toru, od organizacji, prawidłowości 
jazdy, sprawiedliwych werdyktów. A zatem dużo 
będzie zależało od realizacji szeroko zaplanowane
go systemu szkolenia młodzieży, wykazującej za
miłowanie do pięknego zawodu jeździeckiego 
i trenerskiego.

Pracownicy Wyścigów Konnych z zamiłowa
niem i poświęceniem od lat przeprowadzają pró
by torowej dzielności. Dlatego właśnie w roku 
jubileuszowym 1966 należy z uznaniem podnieść 

całokształt zasług znakomitej części pracowników 
PTWK jakże często całe swoje życie poświęcają
cej sprawom treningu powierzonych ich pieczy 
koni. Należy z uznaniem podkreślić, że w załodze 
PTWK pracuje obecnie kilkadziesiąt osób mają
cych za sobą 40 lat nieprzerwanej, aktywnej, za
wodowej działalności.

Warto również przypomnieć, że wśród pracow
ników PTWK jest jeszcze grupa szczególnie za
służonych dla przedsiębiorstwa — tych, którzy 
odbierali okupantowi zrabowane konie. Musieli 
wykazać przy tym niemało sprytu i wytrwałości 
w warunkach dezorganizacji pierwszych dni po 
wyzwoleniu. ,

Obchodząc Rok Jubileuszowy Wyścigów należy 
życzyć pracownikom PTWK pełnego zadowolenia 
z pracy i szczęścia w ich osobistych dążeniach. 
Życzyć im dalszej bardziej jeszcze owocnej współ
pracy ze stadninami, z ich personelem na niwie 
selekcji i hodowli. Sądzę, że wolno mi także 
oczekiwać życzliwego uśmiechu stałych bywalców 
warszawskiego toru dla wszystkich pracowników 
PTWK w tym Jubileuszowym Roku.

JERZY SOŃTA
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NASI JUBILACI

Rzadko gdzie doświadczenie i wiedza wzrastają 
tak wprost proporcjonalnie do ilości przepracowa
nych lat jak na torze Wyścigów Konnych. Poni
żej przedstawiamy tych zasłużonych pracowników 
PTWK, którzy ukończyli 30 lat służby:

Stefan Augustyniak — 44 lata, Wacław Bauer — 
35 lat, Władysław Biesiadziński — 35 lat, Stefan 
Bogobowicz — 37 lat, Stanisław Bryk — 37 lat, 
Karol Chomicz — 37 lat, Józef Czysz — 35 lat, 
Stanisław Derwojed — 49 lat, Stanisław Dylik —
40 lat, Stanisław Głowacki — 37 lat, Bolesław 
Głuchowski — 37 lat, Józef Gradowski — 41 lat, 
Wincenty Haczkowski — 38 lat, Kazimierz Jago
dziński — 46 lat, Stanisław Janucik — 41 lat, 
Franciszek Józefiak — 40 lat, Antoni Kacprzak —
41 lat, Stefan Kaleta — 36 lat, Józef Kasprzak —

42 lata, Grzegorz Klamar — 42 lata, Władysław 
Kleban — 36 lat, Jan Konieczny — 37 lat, Wła
dysław Krajewski — 35 lat, Ludwik Kusznie- 
ruk — 40 lat, Adam Leciak — 46 lat, Zygmunt 
Lewandowski — 35 l.at, Jan Ligocki — 40 lat, 
Franciszek Lipiński — 43 lata, Michał Lipo
wicz — 43 lata, Konrad Łukasiak — 43 lata, Win
centy Macugowski — 35 lat, Bolesław Matczak — 
40 lat, Eugeniusz Marczak — 35 lat, Stefan Mi
chalczyk — 38 lat, Zbigniew Michalczyk — 35 
lat, Józef Olejnik — 43 lata, Jan Osiński — 37 
lat, Stanisław Pasternak — 53 lata, Wincenty 
Pinda — 36 lat, Stanisław Pule — 40 lat, Stefan 
Sikorski — 35 lat, Stanisław Stańczak — 44 la
ta, Walenty Stasiak — 44 lata, Adolf Szuch — 
36 lat, Henryk Szymański — 38 lat, Antoni 
Trzybiński — 35 lat, Aleksander Ustinow — 

51 lat, Stefan Walendzik — 36 lat, Zygmunt 
Wójcicki — 46 lat, Stefan Ziółkowski — 43 lata.

Na torze slużewieckim: Maria Kowalska (nie żyje), Maria Szuchowa (nie żyje), Adolf Szuch, Florian 
Kwasieborski (nie żyje), Wacław Bauer, Zbigniew Michalczyk



Trenerzy: Zuber, Cha- 
tizow, Reiff, Stanisław
ski, Nowicki — już nie 
żyj^cy — oraz Pasternak 

i Jagodziński

ODESZLI
NA ZAWSZE

Wśród nazwisk tego smutnego rejestru Czytel
nicy jubileuszowego wydawnictwa odnajdą za
pewne swych dobrych znajomych, ulubieńców, 
często oklaskiwanych na torze. Niektóre nazwis
ka mają wymowę tylko dla tych, którzy pracują 
lub pracowali na Wyścigach, byli Zmarłych kole
gami, przyjaciółmi, rodziną, współtwórcami selek
cji i hodowli szlachetnych koni w Polsce. Wymie
nieni tu, to osoby zmarłe po wyzwoleniu, podczas 
okupacji lub w ostatnich latach przed wybuchem 
wojny. Są wśród nich także zamordowani przez 
okupanta pracownicy toru — Nagietowicz, Lange, 
dżokej M. Kobitowicz...

Nazwiska Magdalińskiego i Szyszkowskiego 
przywodzą nam na pamięć tragiczny wypadek 
podczas gonitwy Wiosennej na. .Polu Mokotow
skim w 1933 r., kiedy to obaj odnieśli śmiertelne, 
jak się okazało, obrażenia. Wspomnienia o kilku 
innych zmarłych pracownikach toru, zamieszcza
my osobno.

Odeszli od nas na zawsze: Jakub Białowąs — 
rzemieślnik, Stanisław Balcer — trener, Walenty 
Cieślak — trener, Konstanty Chatizow — trener, 
Aleksander Dejner — kand. trenerski, Henryk 
Dąbrowski — inspektor tot, Bronisław Fedoro

wicz — kier, finansowy, Józef Górecki — trener, 
Marian Głuszek — dżokej, Marian Jednaszews- 
ki — trener, Stanisław Józefiak — trener, Marek 
Kucharski — trener, Maria Kowalska — sekre
tarz, Stanisław Kowalski — trener, Piotr Ką- 
kol — robotnik, Florian Kwasieborski — handi
caper, Mikołaj Kobitowicz — dżokej, Stanisław 
Kudłaczyk — rzemieślnik, Sławomir Lipczyńs- 
ki — kasjer, Stanisław Lange — robotnik, Sta
nisław Michalski — trener, Józef Mizera — woź
ny, Stefan Michalczyk — trener, Michał Molen
da — trener, Andrzej Matczak — trener, Ignacy 
Magdaliński — dżokej, Zęnon Nowak — dżokej, 
Jerzy Nagietowicz — ogrodnik, Feliks Przetakie- 
wicz — handicaper, Aleksander Pacurko — tre
ner, Jan Paszkiewicz — trener, Franciszek Pra- 
cel — kand. trenerski, Bronisław Peretiatko- 
wicz — kierownik toru, Wiktor Raniewicz — 
trener, Ludwik Roman — kand. trenerski, Mi
chał Radomski — rzemieślnik, Stefan Stefanows- 
ki — trener, Wacław Szablewski—trener, Maria 
Szuch — st. insp. stadnin, Antoni Sulik — tre
ner, Irena Strzałkowska — prac, działu inwes
tycji, Jerzy Szyszkowski — dżokej, Adam Tu- 
chołka — trener, Bronisław Worwąg — kand. 
trenerski, Antoni Zasępa — trener, Stanisław 
Zuber — trener.

Cześć Ich pamięci!

Przed startem tragicznej w skutkach gonitwy Wiosennej w 1933 r. kiedy to, po karambolu na ostatnim za
kręcie, ponieśli śmierć dżokeje Magdaliński i Szyszkowski, a szereg innych odniosło poważne lub lżejsze 

obrażenia
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Stanisław Kurowski
Dyrektor Państwowych Torów 
Wyścigów Konnych

SPORT
WYŚCIGOWY

125 lat wyścigów konnych to szmat czasu, 
w którym wiele się dokonało i dlatego nad nie
jedną sprawą warto podumać. Zastanawiam się 
na przykład często, czemu wyścigi nie są włączo- 
nę w orbitę sportu i czy może przez to właśnie 
nie toczą się tym torem, którym powinny.

Cofnijmy się w zaranie dziejów współżycia 
człowieka z koniem. Przez całe wieki do ostat
niego dwudziestolecia historia człowieka była 
ściśle związana z historią konia. Mity greckie, 
słowiańskie czy germańskie często przypisują 
koniowi boskie pochodzenie. Postęp cywilizacji 
ludów mierzył się wartością konia w boju, pra
cy i zabawie. Powiedzenie chińskie ,,grzbiet ko
nia tworzy państwo” potwierdza się w dziejach 
narodów wszystkich kontynentów. Przykładem 
może służyć choćby podbój Meksyku przez Cor- 
teza w 1521 r., gdzie niemałą rolę odegrały an
daluzyjskie dzianety Hiszpanów. Nam dobrze 
znane są bitewne laury polskiej kawalerii.

Koń był także partnerem człowieka w sporcie. 
Zabawy konne są najstarszym i najwyżej cenio
nym sportem narodów indoeuropejskich. Olim
piady greckie, gdzie zwycięstwo na rydwanie lub 
koniu było tak wysoko cenione, wystawiają au
tentyczny pomnik szybkonogiemu przyjacielowi 
człowieka. Jak dużą wagę przypisywano wówczas 
tym osiągnięciom, może nam służyć wyjątek z ży
ciorysu Aleksandra Macedońskiego. Plutarch po- 
daje, że „Ojciec jego, Filip, otrzymał tego dnia 
trzy radosne wieści: że Parmenion zwyciężył Ili
rów, że koń jego zwyciężył w Olimpii, że urodził 

mu się syn...” Zwycięstwo konia w wyścigu wy
mienione jest więc przed wieścią o narodzinach 
Aleksandra. Pindar w pierwszych 14 pieśniach 
olimpijskich z roku 476 przed naszą erą, sześć 
poświęca zwycięzcom w wyścigach konnych, . 
między innymi królowi Heronowi z Syrakuz na 
koniu Pherenikos.

Dyscypliny jeździeckie włączone w 1912 roku 
do nowoczesnych Olimpiad są niewątpliwie dal
szym ogniwem tradycji starogreckich, mają jed
nak trochę odmienny charakter. Wymagają ta
lentu i-dużych umiejętności jeździeckich, wielkie
go samozaparcia w żmudnym doprowadzaniu ko
nia do formy, która pozwoli później jeźdźcowi 
w samotnej walce we wszechstronnym konkursie 
konia wierzchowego, na torze przeszkód w Pu
charze Narodów, wreszcie na czworoboku w kon
kursie ujeżdżania osiągnąć, wraz ze swym współ- 
partnerem-koniem, pełną indywidualności istotą, 
rezultaty lepsze niż przeciwnicy. Brak jednak 
w tych konkurencjach niezmiernie cenionego 
w sporcie momentu bezpośredniej, utrudniającej 
zwycięstwo walki, wymagającej szybkich decyzji, 
w zmieniających się jak w kalejdoskopie sytua
cjach. Brak momentu napięcia, szczególnie na 
finiszu, kiedy przeciwnik w ostatniej sekundzie 
może wydrzeć pewne zdawałoby się już zwycię
stwo. Dyscypliny te pozbawiają również widzów, 
którymi w przeważającej mierze są zapalen; 
wielbiciele sportu jeździeckiego, obserwowania 
i przeżywania bezpośredniej rywalizacji prze
ciwników w czasie pojedynku, a następnie naj
bardziej atrakcyjnego i pełnego dramatycznego 
napięcia momentu walki na finiszu.

Sztafetę helleńskich olimpijskich wyścigów 
przejęła Anglia. Cezar, lądując na wyspach bry
tyjskich, zetknął się z ludem używającym wozów 
bojowych, zaprzężonych w dzielne i szybkie ro
dzime konie. Brytowie organizowali wyścigi tych 
pojazdów. Pierwsze doniesienia o wyścigach kon
nych w Anglii pochodzą z roku około 210, za pa
nowania cesarza rzymskiego Severa Aleksandra; 
odbyły się one wówczas w Wetherby w Yorkshire. 
Udział w nich brały konie orientalne, co dowo
dzi o bardzo wczesnym wpływie krwi arabskiej 
na hodowlę angielską. W roku 957 w Londynie 
arabski ogier Arundel, pochodzący ze stad króla 
Armony, zwyciężył klacz Truneefice, zakupioną 
ze stad króla Damaszku Brandmonda, na dystan
sie około siedmiu mil o nagrodę 1 000 funtów. Są 
to dwie pierwsze nazwy koni w historii angiel
skiej. Nie wiadomo, kto ich dosiadał. Karol II 
wprowadził nagrody pieniężne. Był to pierwszy 
sygnał skomercjalizowania wyścigów. Koni zaczęli 
dosiadać zawodowi jeźdźcy, którzy poza sukcesa
mi sportowymi zabiegali o czysto materialne ko
rzyści. Podobnie dzieje się z hodowcami i właś
cicielami koni.

Wzrost ilości dni wyścigowych i podniesienie 
nagród do „astronomicznych” wysokości w na-
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Gonitwa płotowa na Polu Mokotowskim w latach trzydziestych

Zenon Lipowicz na Manilli w Wielkiej Pardubickiej
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szym stuleciu przeobraziły sport wyścigowy 
w imprezę wybitnie finansową. Dla przykładu — 
wartość nagrody King George VI and Queen Eli
sabeth w Ascot, wynosi ponad 30 tys. funtów. 
Prix de L’Arc de Triomphe ponad 1 milion fran
ków. W USA kilkanaście wyścigów dotowanych 
jest sumą ok. 150 tys. dolarów. Champion stule
cia Kelso wygrał prawie dwa miliony dolarów. 
Niebywałe są również ceny wybitnych zwycięz
ców. Pięcioletnia dzierżawa słynnego ogiera Ri
bot, włoskiej hodowli Tesio, opiewa na sumę mi
liona dolarów.

Niemały wpływ na spaczenie sportowego cha
rakteru wyścigów miało wprowadzenie totalizato
ra. Olbrzymie obroty totalizatora stworzyły bazę 
finansową, na której wprawdzie szeroko rozwinę
ła się hodowla konia pełnej krwi i jego próby 
dzielności, przysłoniły jednak właściwą rolę tej 
hodowli i wyścigów. Wytworzyło się błędne po
jęcie, że wyścigi organizuje się dla totalizatora 
a nie, jak jest w rzeczywistości, że totalizator jest 
jedynie źródłem finansowym, środkiem, który 
umożliwia prowadzenie hodowli i przeprowadza
nie prób dzielności koni, niezbędnych do podnie
sienia jakości hodowli. Uważam za zbędne udo
wadnianie wartości prób wyścigowych. Nieodpar
tym argumentem jest powstanie dzięki tym pró
bom najdoskonalszej rasy zwierząt.

Równocześnie z wyścigami płaskimi rozwijały 
się wyścigi przeszkodowe. Zachowały one po 
dzień dzisiejszy charakter sportowy i widowis

kowy. Wymagają od jeźdźca tych samych walo
rów, co wyścigi płaskie oraz naprawdę lwiej od
wagi. W życiu wyścigowym odgrywają one nie
ocenioną, niezmiernie ważną rolę. Dzięki temu, 
że nie ograniczają one wagi jeźdźca, dostępne są 
dla szerszych kręgów amatorów tego sportu. 
Przeglądając szeregi specjalistów wyścigowych na 
świecie, dostrzegamy, że większość z nich rekru
tuje się z byłych jeźdźców przeszkodowych. Do
tyczy to przede wszystkim specjalistów z przygo
towaniem teoretycznym, których wielki brak od
czuwamy w Polsce.

Praca na Wyścigach wymaga zamiłowania do 
konia, poświęcenia, cierpliwości i systematycz
ności. Wymaga również wielkich ambicji i wyso
kiego morale. Sportowiec, który nie waha się pod 
groźbą utraty zdrowia, a nawet życia, walczyć 
o zwycięstwo w wyścigu przeszkodowym, jest 
najlepszym materiałem na przyszłego trenera czy 
pracownika selekcji. Przechodzi wszystkie stopnie 
wtajemniczenia, a podbudowany wiedzą i wyso
kim sportowym morale, staje się z czasem wartoś
ciowszym pracownikiem toru, nauczycielem mło
dego pokolenia. Klasycznym tego przykładem jest 
najlepszy trener Francji François Mathet, cham
pion jeźdźców amatorów w latach 1935—1937. 
W swej karierze jeździeckiej wygrał 208 wyści
gów. Od roku 1957 jest bez przerwy pierwszy na 
liście trenerów.

W Polsce trenerem w większości wypadków 
zostaje pracownik, który w wieku kilkunastu lat,

O włos (ściśle o łeb) od fantastycznego sukcesu w Wielkiej Pardubickiej w 1957 r. był jeździec-ama- 
tor Marian Babirecki na Baraczu. Przegrał ten słynny steeple-chase w zaciętej walce z czechosłowackim ko' 

niem Letec
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Rejwach zwycięża w 1939 r. pod dżokejem M. Kobi łowiczem gonitwę pierwszej kategorii. Za nim Effor

A. Falewicz na Dżaffarze w Wielkiej Pardubickiej. Aleksander Falewicz jest kierownikiem selekcji 
PTWK i znanym społecznym działaczem Polskiego Związku Jeździeckiego



Wypadek na jednej z pardubickicli przeszkód. Jeździec-amator Strzałkowski rozstał się z koniem (Senioriną)

Doskonały przeszkodowiec Iladrian (San II i Hybla) pod jeżdżeem-amatorem Leonem Chatizowem (obecnie 
trenerem stajni Golejewko)
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po ukończeniu szkoły podstawowej, przychodzi na 
tor i zaczyna karierę od chłopca stajennego. Ob
darzony talentem jeździeckim, pó kilku latach zo- 
staje dżokejem, a następnie, u schyłku lat męs
kich, trenerem. Niewątpliwie poznaje on konia, 
jego możliwości i zalety, instynktownie wyczuwa 
jego potrzeby, ale pracuje po omacku, gubiąc się 
często w labiryncie wszelkiego rodzaju proble
mów technicznych, biologicznych itp. Wskutek 
zepchnięcia wyścigów na tory łączące je ściśle 
z totalizatorem, trener narażony jest na pokusy 
różnych „czarnych charakterów”. Nie podbudo
wany duchem sportowym, ulegając słabościom 
ludzkim, staje się nieraz ofiarą niebezpiecznej at
mosfery, otaczającej piękny w założeniach i poży
teczny sport wyścigowy. Czy nie ma wyjścia z te
go labiryntu? Jestem pewien, że wyjście takie 
istnieje. Może trochę późno zaczynamy o tym 
myśleć i mówić, ale podobno „lepiej późno ' niż 
wcale”.

Jest prawdą bezsporną, że wyścigi konne w Pol
sce Ludowej spełniają te same zadania hodowlane 
co kiedyś. Natomiast kardynalnie różnią się pod 
względem społecznym, ekonomicznym i organiza
cyjnym. Do roku 1944 podstawą organizacyjną 
wyścigów były stajnie prywatnych właścicieli, 
oparte na wygrywaniu nagród pieniężnych. To
warzystwa wyścigowe były jedynie organizatora
mi mitingów i gospodarzami torów. Hodowca, 
właściciel, trener i dżokej kierowali się przede 
wszystkim w swej pracy i dążeniach chęcią zdo
bycia najwyższych sum pieniężnych. Dzisiaj ko
nie są własnością państwa, dla którego w zasa
dzie jest obojętne, który koń lub stajnia wygra 
największe sumy nagród. Zależy nam jedynie na 
przekonaniu się, który koń jest najlepszy. Gospo
darzem na torach i właścicielem stajni są Pań
stwowe Tory Wyścigów Konnych, dla których 
nagrody pieniężne są tylko jakby „symbolem” 
osiągnięć poszczególnych stajni. Gospodaruje ca
łą ich pulą hodowla, myśląc o korzyściach selek
cyjnych i dochodzie skarbu państwa.

Zadaniem hodowcy i jegp sportową ambicją jest 
wyhodowanie najlepszego konia. Zadaniem tre
nera — doprowadzenie konia do szczytowej kon
dycji fizycznej, potrzebnej do biegania w wyści
gu. Zadanie zaś dżokeja, to wykorzystanie właś
ciwości i formy konia, dla zajęcia najlepszego 
miejsca w wyścigu. Oczywiście, godziwe zarobki, 
materialne bodźce pracowników hodowli, trene
rów i dżokejów odgrywają tu ważną i pozytyw
ną rolę. W naszych warunkach hodowca, trener 
i dżokej winni być sportowcami, sięgającymi po 
najwyższe laury w swej dyscyplinie. Połączenie 
ambicji sportowych i zawodowych jest tu pra
widłowością, korzystną dla obu stron.

Jednym z ważnych zadań dyrekcji PTWK po
winno być rozbudzenie ducha sportowego w kad
rach wyścigowych, podniesienie morale i pogłę
bianie wiadomości fachowych, wychowywanie 
młodzieży, angażowanej po zakończeniu szkoły 
podstawowej, stworzenie jej kulturalnych wa

runków życia. W rol^u przyszłym wybudowany 
zostanie na Służewcu wzorowy internat, wypo
sażony we wszystkie urządzenia niezbędne dla 
socjalistycznego wychowania młodzieży. Młodzież 
kształcić się będzie w istniejącej dwuletniej 
przyzakładowej szkole jeździecko-hodowlanej, 
a następnie na studiach zaocznych. Nieodzowna 
jest również rekrutacja młodzieży z ukończony
mi studiami wyższymi na stanowiska kierowni
cze w stajniach wyścigowych i dziale selekcji. 
Musi to być młodzież, która zna konia, jest z nim 
zżyta od młodości i dla której sprawy hippolo- 
giczne i organizacyjne wyścigów są chlebem po
wszednim.

Łatwiej to wszystko możemy osiągnąć przez 
aktywizację sportu przeszkodowego. Młody adept 
sztuki wyścigowej winien zacząć od „abecadła”, 
cd udziału w wyścigach przeszkodowych, a jeśli 
mu pozwoli waga, to i w gonitwach płaskich. Po 
wykazaniu się wybitnymi walorami, przechodzić 
będzie kolejno stopnie „wtajemniczenia wyścigo
wego” do stanowiska trenera czy pracownika se
lekcji włącznie. Możemy być pewni, że wyposa
żony w wiedzę teoretyczną, posiadający szerokie 
horyzonty dzięki wyższym studiom, podbudowa
ny wszechstronną praktyką jeździecko-treners- 
ką, owiany duchem sportu i ambicją zawodową, 
będzie wartościowym, o wysokim morale człon
kiem rodziny wyścigowej.

Zaniedbany u nas w ostatnim dwudziestoleciu 
wyścigowy sport przeszkodowy należy odbudo
wać, by stał on się szkołą dla przyszłych pra
cowników hodowli i wyścigów. Sport przeszkodo
wy posiada przecież w Polsce tradycje, cieszył się 
dużym powodzeniem. Dość powiedzieć, że w roku 
1930 gonitwy z płotami i przeszkodami rozgry
wane były na siedemnastu torach wyścigo
wych. W roku 1930 rozegrano 242 gonitwy z pło
tami, 184 gonitwy z przeszkodami oraz 28 go
nitw dla włościan. W roku 1926 w wyścigach bra
ło udział 146 jeżdżców-amatorów, w tej liczbie 
30, którzy przejechali co najmniej 10 gonitw. 
W 1927 — 175 jeźdźców-amatorów, w tej liczbie 
44 jeźdźców, którzy brali udział co najmniej 
w 10 gonitwach. W 1928 takich jeźdźców-ama
torów było 42. W późniejszych latach nastąpiła 
pewna supremacja konkursów hippicznych nad 
gonitwami przeszkodowymi, a ciężki kryzys eko
nomiczny uniemożliwił wielu amatorom kupno 
koni wyścigowych, gdyż do wyścigów nie wolno 
było używać koni pułkowych, tak jak to prze
prowadzano z końmi konkursowymi. Zapomnia
no o słynnym powiedzeniu, że „konkursy hip
piczne — to manewry, steeple-chase — to praw
dziwa bitwa”.

Jak wielkie możliwości tkwią w naszych jeź
dźcach i koniach dowodzą poważne stosunkowo 
sukcesy, osiągnięte garstką zawodników, w sła
biutkim u nas po drugiej wojnie światowej spor
cie przeszkodowym. Wbrew jak by generalnej za
sadzie, że z ilości wyłania się jakość, kilka treno
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wanych koni, pod minimalną liczbą jeźdźców, po
trafiło w silnej konkurencji międzynarodowęj 
zdobyć w Pardubicach pierwszych miejsc — 4, 
drugich — 8, trzecich — 6, czwartych — 3, pią
tych — 13. Zwyciężyli: w roku 1955 — A. Fale- 
wicz na Vale w nagrodzie Kladrub, w roku 1956 
W. Grzanka na Burbitonie w Memoriale kpt. Po
piera, w roku 1957 J. Napierała na Sotni w na
grodzie Dunaju i K. Bocer na Kastorze w nagro
dzie Wełtawy. Dużym sukcesem było zajęcie 
drugiego miejsca (w walce, o pół długości) pirzez 
M. Babireckiego na Baraczu w Wielkiej Pardu- 
bickiej (1956) i ukończenie tego wyścigu w roku 
1957 przez A. Falewicza na Dżaffarze oraz Z. Li-’ 
powicza na Manilli.

Rozbudowywane obecnie gonitwy przeszkodowe 
w Sopocie, w których biorą udział Zakłady Tre
ningowe Kwidzynia i Białego Boru oraz sekcje 
sportowe stadnin, zapewniają postęp w tej dzie
dzinie. Włączenie Służewoa i Wrocławia stworzy 
mocny fundament dla tej dyscypliny.

Jestem głęboko przekonany, że rozwój sportu 
przeszkodowego w Polsce będzie lekarstwem na 
wiele bolączek wyścigowych. Wraz z szeregiem 
innych reform przyczyni się do stworzenia spor
towej atmosfery na naszych torach wyścigowych 
i zaludni je sportowcami, dla których celem 
startów będą zwycięstwa.

STANISŁAW KUROWSKI

Stanisław Kurowski i dżokej Jerzy Jed- 
naszewski na torze w Berlinie w 1957 r. 

no zwycięstwie klaczy Solina



Ppłk Karol Rómmel wygrywa o leb na Caraibie, w latach dwudziestych
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Witold Pruski

POCZĄTKI 
WYŚCIGÓW 
KONNYCH 
W POLSCE

Szlachetne odmiany koni angielskich zaczęto 
sprowadzać do Polski już z początkiem XVIII stu
lecia (Sieniawscy). Pierwszy natomiast wyścig na 
koniach angielskich odbył się w Warszawie dnia 
17 lutego 1777 r. na trasie pomiędzy Ujazdowem 
a Wolą, kiedy to pisarz koronny Kazimierz Rze
wuski założył się z posłem angielskim w Polsce, 
Whitworthem, czyj koń okaże się lepszy. Zwy
ciężyła klacz K. Rzewuskiego, pokonując tę prze
strzeń w 11 minut. („Gazeta Warszawska” 
1777 r. Nr 5). Na razie nie doszło jednak u nas do 
zapoczątkowania systematycznie urządzanych 
wyścigów. Później przyszły rozbiory Polski 
i wojny napoleońskie, w czasie których kraj zo
stał ogołocony z koni. Gdy po Kongresie Wiedeń
skim w 1815 r. utworzone zostało Królestwo Pol
skie, rząd jego niezwłocznie przystąpił do odbu
dowy zniszczonej hodowli koni. W 1817 r. utwo
rzono pierwszą w Polsce państwową stadninę 
i stado ogierów w Janowie Podlaskim, skąd ogie
ry w sezonie rozpłodowym rozsyłane były na 
stacje kopulacyjne, rozsiane po kraju dla pomna
żania i ulepszania pogłowia koni.

Dyrektorem Stad i Stacyj Stadnych w Króles
twie Polskim mianowany został Aleksander Po
tocki z Wilanowa z siedzibą w Warszawie, w pa
łacu Mostowskich. Na miejscu zaś w Janowie za
trudniono fachowy personel. Począwszy od 
1823 r. dyrektor Stad i Stacyj Stadnych i jego 
pomocnicy jeździli wielokrotnie do Anglii po za
kupy cennego materiału zarodowego. Zwiedzając 

różne stadniny i tory wyścigowe, zapoznawali 
się z postępowymi metodami hoaowania koni 
i ich doskonalenia przez intensywne żywienie, ra
cjonalny trening, wypróbowywanie dzielności na 
wyścigach, a następnie dobór do rozpłodu naj
dzielniejszych okazów. Szczególnie przejęli się 
angielskimi metodami prowadzenia hodowli in
spektor Józef Dulewski i lekarz weterynaryjny 
z Janowa Filip Eberhard. Zaczęli też oni agito
wać, by założyć w Warszawie wyścigi konne.

Ogólna sytuacja polityczna i gospodarcza w la
tach 1815—1831 nie sprzyjały jednak zaprowa
dzeniu wyścigów w Królestwie. Kraj pozostawał 
w trudnych warunkach gospodarczych, a rząd 
carski prowadził politykę nierozbudowywania ro
dzimej hodowli koni, aby nie stwarzać lokalnych 
rezerw mobilizacyjnych na wypadek zbrojnego 
powstania. Na terenie Królestwa-rząd nie kupo
wał koni do remontowania ani dla szczupłej ar
mii polskiej, ani też wojsk rosyjskich, stacjono
wanych w Królestwie. Potrzebne konie kupowa
no na Wołyniu, Podolu i Ukrainie, jak też w głę
bi Rosji i przypędzano je do Królestwa.

Po zdławieniu powstania 1831 r. nastąpiły au
tokratyczne rządy namiestnika carskiego I. Pas- 
kiewicza. Aczkolwiek był on oficerem piechoty, 
to jednak bardzo lubił konie i otoczył stadninę 
w Janowie szczególną opieką, wyłączył ją nawet 
spod dotychczasowej władzy Komisji Rządowej 
Spraw Wewnętrznych i podporządkował bezpo
średnio sobie. Pracownicy stadniny w Janowie, 
a zwłaszcza J. Dulewski i F. Eberhard, zaczęli 
skwapliwie wykorzystywać zamiłowanie Paskie- 
wicza do koni i przedkładać mu potrzebę zało
żenia wyścigów konnych w Warszawie. Sprzyja
jącą w tym względzie okolicznością stało się zez
wolenie władz pruskich w 1839 r. na założenie to
warzystwa wyścigów w Poznaniu i zapoczątko
wanie tam dorocznych gonitw.

POLE MOKOTOWSKIE

23 marca 1841 r. Rada Administracyjna Kró
lestwa Polskiego (ówczesny odpowiednik Rady 
Ministrów) uchwaliła powołanie „Towarzystwa 
Wyścigów Konnych i Wystawy Zwierząt Gospo
darskich w Królestwie Polskim”. Prezesem To
warzystwa mianowany został generał jazdy Zy
gmunt Kurnatowski. Na tor wyścigowy kazał 
Paskiewicz wydzielić część Wojennego Pola Mo
kotowskiego, rozpościerającego się wówczas na 
wielkiej przestrzeni, mniej więcej między obec
nymi ulicami Puławską, Rakowiecką, Aleją Żwir
ki i Wigury, Filtrową, Nowowiejską i Polną. Po
czątkowo tor urządzony został tuż za rogatką 
mokotowską, z<a dzisiejszym placem Unii Lubel
skiej.

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

Kurtka karmazynowa. rękawy Lu
te. raapka niebieska

Kurtka

jßy oic luajruycli <v Jims C zetwca t. <843 w ^WrWMxawtc. mx> of

MAŚĆ

GONITWA: — Nacroda Towarzystwa n. s. 450 —Konic zrodzone w Królestwie 
Polskicni, nie starsze nad lal *> —Wałachy wyłączone—Wcrsl J*  

zwycięztwo podwójne.

Jerzyc

Ballada.

Voléate . ..

Wallenrod...

Ogier gniady............................. G|Ze siada JO. Xięcia N.imie-lmk . Jacobs.........................

Ogier »karogniady.................. •J lir. Wiktor Os.ilmski.................... Szulbergrr .................

Ogier kasztanowaty................ ¿■Baron Keudrl.................................... Jurewicz....................

Klacz guiada .......................... LlStado Janowskie..............................
!

B.ir.iwshi.....................

Kurtka czarna, rękawy białe, cza
pka karmazynowa.

Kurtka karmazynowa, rękawy bia- 
• I ipk < rnrl.irsk.1.

Kuilka zielona, rękawy biate, rsa
pka czarna.

Kurtka r.ui.wa, rękawy Liate,cza
pka zielona.

II. GONI TWA:—Nagroda Towarzystwa r. s. 3<M), stawka czerw, zł. 10, konie krwi 
czystej wszystkich krajów bez różnicy wieku, nie wyłączając wałachów — wcrsl 1?

—zwycięzlwo podwójne—połowa stawek dla drugiego konia.
Kurtka czarna, rękawy białe, cza

pka karmazynowa.
Kurtka kutia . rękawy niebieskie , 

izapka zulła.
Kurtka zielona,rękawy białe, cza- 

. pka czarna.

KI n » siwa............................... 1O

Klacz griada............................. Itr. Łącki.......................................... Klnl.......................... I

Ogier skarogniady................... P.t Baron Keudel.....................................
Jurewicz.................... |

III. GONITWA: — Nacroda Towarzystwa r. s. 150—-stawka czerw, zł. 5 — konie 
krajowe bez różnicy wieku, nic wyłączając wałachów—wcrsl 3—zwycięzlwo po
dwójne—połowa stawek dla drugiego konia.—Do lej gonitwy należy zakład mie

dzy Jłr. Osolińskim i Konstantym Łączfiukim o r. s. 150 na własne konie. 
Wałach kasztanowaty

Klat z dereszowata

Tankred. Ogier kasztanowaty.

8 lir. Wiktor Oulinski.................... Wasilr tuk-

4 Michał Bogusławski........................ Borodzinsk

4 Konstanty Łuczyński.........................

IV. GONITWA:—Wyścigi kłisew z podpisów i stawka czerw, z u 4 — konie wszy
stkich krajów z wyłączeniem krwi czystej—wcrsl 2—panowie jadą sami.

ltalrzka-------.... [Klacz gmada..................... ....[ «[Białkowskie X. Poznańskiego...!ó® .............. I
Arabella .... .... I Klacz skarogniada.......... .... (i Radoliuski............................................Ijtdul.nskl..............

V. GONITWA: Wyścigi z podpisów—stawka czeuw. zł. 5—wcrsl 2—:
Fornariaa I Jurewicz

Klolylda Walczak.

-zwycięzlwo podwójne.

I
 Kurtka zielona rękawy białe, 

czapka czarna.

Kurtka biała, rękawy niebieskie, 
czapka czarna.VI. GONITWA: — Wyścigi Włościańskie—Nagroda Towarzystwa r. s. 75—wrazić 

stawienia się więcej jak 6 koni, 
wałac
Ignacy S> Ika . włościanin z gminy 

Korczewa g uberni Podlaskiej... 
Bonifacy ł.adziak z (miny jak wy- 

Wj.....................-............................
Andrzej Biada a (miny Osolina, 

guberni Sandomierskiej..............
Mateusz Zając z (miny jak wyzdj.

Fruńrisąek Okl/y z gminy jak

pierwszy koń odbiorze r. s. 60, a drugi r. s. 15_
chy wyłączone—werst 1".

Frant. Markiewicz..

Piotr Selwuszek....

Andrzej Biada ....

Mateusz Zając ....

Andrtej Lipka.........

Tak wyglądał oficjalny program wyścigów konnych na dzień 19 czerwca 1843 roku
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Bilet wstępu na uroczyste 
otwarcie toru mokotowskiego 
p. Marii Kalergis, słynnej po
staci w życiu towarzyskim 
stolicy w połowie XIX stu

lecia

Brama wejścia głównego na Wyścigi Konne od pl. Politechniki. Zdjęcie z 1902 r. Starzy bywalcy toru 
dostrzegą różnice w budowie tej bramy w porównaniu z późniejszą, którą dobrze już pamiętają z lat 
międzywojennych. Znikły z początkowej budowli wieżyczki, widoczne dobrze na tym historycznym zdjęciu
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w Janowie Podlaskim, 3 stanowiły własność 
I. Pąskiewicza, 3 należały do oficerów z eskorty 
„muzułmańskiej” namiestnika, 2 do B. Dąbrow
skiego z Winnogóry w Poznańskiem, syna twór
cy legionów polskich we Włoszech, gen. Dąbrow
skiego, i zaledwie 4 do miejscowych obywateli 
Królestwa Polskiego. W całej tej stawce znalazły 
się tylko 2 konie pełnej krwi, należące do B. Dą
browskiego: Katchen i Vera. On też jedyny 
utrzymywał stajnię na pewnym poziomie, gdyż 
wysyłał swe konie na wyścigi do Poznania, Wroc
ławia i Berlina oraz posiadał zawodowego dżoke
ja i trenera, Anglika Johna Jacobsa. Jak z tego 
widać, kraj nie był jeszcze przygotowany do wy
ścigów.

Zgodnie ze zwyczajami panującymi na euro
pejskich torach wyścigowych, niektórzy widzo
wie zakładali się pomiędzy sobą, który koń zwy
cięży w gonitwie, lecz zakłady te nosiły charak
ter całkiem prywatny. Nie było jeszcze w War
szawie, jak zresztą i na Zachodzie, oficjalnego to
talizatora, ani wzorem angielskim — bookmache- 
rów. Nie istniały też jeszcze żadne przepisy 
o wzajemnych zakładach. Towarzystwo Wyści
gów nie pobierało obliczeń od zakładów i była 
to rozrywka uprawiana tylko przez nieliczne oso
by ze sfer zamożnych.

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

Widok pierwszego w Warszawie toru wyści
gów konnych, pędzla J. Głowackiego, zamieszczo
ny został na okładce nut galopady, skomponowa
nej na otwarcie wyścigów przez Józefa Damse. 
Galopada ta „przerobiona na piano-forte” wyda
na została pt. „Pierwsze wyścigi konne w Króle
stwie Polskim” przez „skład muzyki I. Klukow- 
skiego”. Jak dotąd, oryginału tego obrazu nie 
udało się odnaleźć. Najstarszym znanym obecnie 
widokiem dawnych wyścigów w Warszawie jest 
obraz Januarego Suchodolskiego, wyobrażający 
tor po przeniesieniu go około 1845 r. na północ
no-zachodnią część Wojennego Pola Mokotows
kiego w okolice obecnej Al. Niepodległości, mniej 
więcej tam, gdzie wznosi się dziś gmach Głów
nego Urzędu Statystycznego; obraz ten wyobraża 
wyścigi w 1849 roku.

Wyścigi i wystawy zwierząt gospodarskich od
bywały się w Warszawie co roku w czerwcu aż 
do 1860 r. włącznie, za wyjątkiem burzliwego ro
ku 1848 zwiastującego „Wiosnę Ludów”, kiedy 
to wyścigi i wystawę odwołano. Wystawy sku
piały wciąż małe ilości zwierząt i w życiu hodo
wlanym kraju większej roli nie odgrywały. Wyś
cigi rozwijały się także bardzo powoli i w okre
sie 1841—1860 r. urządzano je zaledwie przez 2—3 

dni w roku, w czasie których rozgrywano 9—19 
gonitw, przy 11—32 startujących koniach, nie li
cząc gonitw włościańskich. Suma nagród wyno
siła 750 do 5.505 rubli; najwyższe nagrody w ro
ku sięgały 3.000 rubli. Co najmniej połowę na
gród doręczano w postaci pamiątkowych przed
miotów, jak srebrne Duchary, wazy, tace itp. 
Przy takich nagrodach, oczywiście, nie mogło być 
mowy o opłacalności utrzymywania stajen wyś
cigowych i stadnin. Stajnie prowadzili wyłącznie 
ludzie bogaci, należący do wyższych sfer towa
rzyskich, którzy oddawali się sportowi i hodowli 
z zamiłowania lub ze snobizmu, a nie dla inte
resu.

Gonitwy ówczesne można było podzielić na 
trzy kategorie: dla koni „krwi czystej” i takich 
bywało początkowo po jednej w roku, a następ
nie do dziesięciu; gonitwy dla koni „rodu po
prawnego”, które stanowiły rdzeń programu 
i wreszcie gonitwy „włościańskie”. Od 1843 r. 
zaczęły pojawiać się gonitwy „gentlemeńskie”, 
czysto sportowe, w których brali udział wyłącz
nie jeźdźcy-amatorzy, a od 1857 r. zaczęto urzą
dzać również i steeple-chase.

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

W 1861 r. na skutek zaburzeń politycznych 
w Warszawie, rząd zakazał urządzania wyścigów 
i wystaw zwierząt. Zakaz ten prolongowano 
na lata 1862 i 1863 (powstanie styczniowe). Wzno
wiono wyścigi w dniach 1 i 2 września 1864 r. 
Odtąd też zaczął się napływ na tor mokotowski 
koni rosyjskich, należących przeważnie do ofi
cerów. Począwszy od tegoż roku polscy właścicie
le stajen zaczęli wysyłać swe konie na wyścigi 
do Rosji. Pierwszy zainicjował taką wyprawę Jan 
Ursyn-Niemcewicz, wysyłając do Carskiego Sioła 
klacz Złotówkę. Na większą skalę podjął podob
ne wyprawy, począwszy od 1867 r., Ludwik Gra
bowski, kt.óry święcił w Rosji duże sukcesy. 
W 1865 r. po raz pierwszy odbyły się dwa sezony 
wyścigów, w czerwcu i we wrześniu,'1 co trwało 
do 1870 r. Następnie powrócono znów tylko do 
sezonu wiosennego, a jesienne wyścigi wznowio
no dopiero od 1891 r.

Po stłumieniu powstania 1863 r. rząd carski 
zniósł w 1867 r. resztki autonomii Królestwa Pol
skiego i nodporządkował kraj całkowicie admi
nistracji rosyjskiej. Sprawy hodowli koni oraz 
wyścigi konne powierzone zostały ukazem cara 
Aleksandra II z dnia 6 kwietnia 1867 r. Główne
mu Zarządowi Hodowli Koni w Petersburgu, któ-
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Obraz Januarego Suchodolskiego przedstawiający wyścigi konne w Warszawie z 1849 r.



Chłopski wyścig w Warszawie. Obraz Ksawerego Pillatiego, znajdujący się w jednej z sal Państwowych 
Torów Wyścigów Konnych na Służewcu

Fragment starego toru na Polu Mokotowskim



ry to urząd pozostawał w randze ministerstwa. 
Towarzystwu Wyścigów w Warszawie odjęto 
prawo urządzania wystaw zwierząt. Godność 
prezesa miał odtąd piastować z urzędu namiest
nik carski w Królestwie Polskim, a od 1874 r., 
gdy to stanowisko zostało zniesione, generał-gu- 
bernator; Polak mógł być tylko wiceprezesem. 
Stanowisko to objął w 1868 r. Maurycy Potocki 
z Jabłonny.

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

NAGRODY - TRENING - 
TAJEMNICE

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

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

Trenowaniem koni zajmowali się wówczas wy
łącznie cudzoziemcy. Sam trening otoczony był 
ścisłą tajemnicą. Panowało wówczas niepodziel
nie przekonanie, że tylko Anglik potrafi należy
cie przygotowywać konie do wyścigów. Pocho
dziło to stąd, że trenerami byli prawie wyłącznie 
Anglicy, w znacznej części nie rozumiejący ję
zyka polskiego, którzy dopiero po dłuższym po
bycie w Polsce mogli się z trudnością porozu
mieć. Strzegli oni zazdrośnie tajemnic swego za

wodu, wiadomościami z nikim się nie dzielili 
i nawet przy kieliszku niełatwo było od nich 
coś wydobyć. Ich egzotyczne postacie, ogolone 
wąsy i ulubione bokobrody, dziwaczny cudzo
ziemski strój i niezrozumiała mowa dodawały ta
jemniczości i wyłączności ich ziawodowi.

Sportsmen warszawski Stanisław Wotowski 
(1848—1931), który znał osobiście większość tre
nerów, począwszy od końca szęstego dziesiątka 
lat XIX w., takie pozostawił o nich wspomnie
nie: „Pierwsi trenerzy, którzy do nas przybyli, 
byli wszyscy Anglikami i były to w swoim ro
dzaju typowe postacie. Takim był Palmer, Chil- 
cot, Newman, Fitch i dwaj bracia Jacobsy. Wszy
scy chudzi, sztywni, wygoleni, uosabiający typ 
Jankesów i przypominający szkice Giavarniego 
z czasów Ludwika Filipa. Palmera nie miałem 
już sposobności widzieć, czterech ostatnich pamię
tam. Chilcot był pewien czas publicznym trene
rem w Warszawie i służył też u p. J. U. Niemce
wicza. Newman był trenerem w Sernikach, Fitch 
służył u p. Sohna, a później miał stajnię treners
ką w Wilnie, starszy Jacobs był w Janowie 
w rządowej stajni, a następnie przez długie lata 
pozostawał w Krasnem, dopóki nie zastąpił go 
Bray. Do późniejszych należą już dwaj bracia 
Guillamowie. Z tych trenerów najzdolniejszy był 
Newman”. (S. Wotowski: „Nasi trenerzy”. Jeź
dziec i Myśliwy, 1912 r., nr 15).

Metody stosowane przy trenowaniu były nader 
sztuczne. Ciągłe pocenie koni pod grubymi dera
mi, nakładanie kapturów, bandażowanie nóg, sto
sowanie środków przeczyszczających, szczelne za
mykanie stajen, surowy zakaz wstępu do nich 
bez trenera, wszystko to dla miejscowej ludnoś
ci, a nawet i właścicieli stajen, było niezmiernie 
skomplikowane, pełne tajemnic, na których pol
ski personel stajenny nie znał się oczywiście zu
pełnie. Sezon był krótki, trwał kilka zaledwie 
dni, należało więc konie dociągać w treningu tak, 
aby przybyły do Warszawy już w pełni kondycji. 
Nie można ich było doprawiać stopniowo mniej
szymi wyścigami, jak to praktykuje się obecnie. 
Dlatego też trening, który odbywał się z reguły 
na wsi, a nie na torze warszawskirh, był ostrzej
szy aniżeli dziś. Konie biegały wówczas na dłuż
szych dystansach, które wynosiły od 2 do 5 wiorst 
(2.133 — 5.334 m), a na torach rosyjskich bywały 
jeszcze dłuższe. Toteż konie musiano odpowied
nio przygotowywać, czasem nawet do „biegów 
podwójnych” (heat), czyli powtarzanych kilka
krotnie z małą przerwą, zanim zwycięstwo osta
tecznie zostało zdecydowane. Trenerzy lubili też 
„wysuszać” bardzo konie i w ogóle hołdowali su
rowej metodzie treningu. Odznaczali się tym 
zwłaszcza Newman oraz uczeń jęgo Szumiłło, 
a także bracia Guillamowie, dlatego też wiele ko
ni odpadało podczas roboty.

Wszyscy ówcześni trenerzy rozpoczynali karie
rę od zawodu dżokeja. W pierwszym okresie ist
nienia naszych wyścigów funkcje dżokeja i tre
nera spełniała zwykle jedna osoba. Dopiero
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Obraz Pillatiego z 1886 r.: prezes Towarzy
stwa Wyścigów Konnych August Potocki, 
w powozie ze swą siostrą, mija plac Alek
sandra (obecnie Trzech Krzyży) w drodze 

na wyścigi

z biegiem czasu nastąpił podział funkcji; gdy 
dżokeje w starszym wieku nie mogli już jeździć, 
zostawali wówczas trenerami, a na dżokejów bra
li wyszkolonych u siebie chłopców stajennych. 
Pierwszymi trenerami byli u nas bracia John 
i Fryderyk Jacobsowie, którzy przybyli do War
szawy ze stajnią Bronisława Dąbrowskiego 
z Wielkopolski w 1841 r. i z czasem osiedli 
w Królestwie na stałe. John Jacobs większą 
część życia spędził u Ludwika Krasińskiego 
w Krasnem, wyuczywszy doskonałego następcę 
w osobie dawnego swego ucznia, a potem i zięcia, 
Fryderyka Braya. Z marł w sędziwym wieku 
w Warszawie 14 grudnia 1906 r. Do najstarszych 
naszych dżokejów i trenerów należał również 
Chilcot (Shelcote). Już w 1844 r. był on dżokejem 
u G. Keudlla, potem pracował u J. Ursyn-Niem- 
cewicza i był także trenerem publicznym w War
szawie. J. Newman przybył do Polski prawdo
podobnie w latach pięćdziesiątych. Jeździł i tre
nował u L. Grabowskiego. Stanowił typową 

postać dawnego trenera 'angielskiego. Był zam
knięty w sobie, opryskliwy i do zwierzeń czy 
też dzielenia się zdaniem nieskory. Konie przy
gotowywał jednak dobrze i pod jego opieką świę
ciły one największe sukcesy. Wyszkolił też 
dwóch doskonałych krajowych jeźdźców, a z cza
sem i trenerów: J. Szumiłłę (1844—1908) i Kwiat
kowskiego vel Puncha. Do starszej generacji tre
nerów, lecz wyszkolonych już w Polsce, należał 
Fryderyk Bray (1845—1898). Przybył on do War
szawy z końmi G. Lehndorffa w 1866 r. i został 
zaangażowany jako dżokej do stajni L. Krasiń
skiego. Niebawem okazało się jednak, że jeździł 
nieszczególnie, natomiast wykazywał upodobanie 
i talent do trenowania koni. W latach osiemdzie
siątych zdobył sobie opinię jednego z najlepszych 
trenerów w Królestwie Polskim.

Wkrótce po reformie uwłaszczeniowej 1864 r. 
hodowla koni pełnej krwi przestała być tylko 
rozrywką sportowo-towarzyską, lecz zaczęła na
bierać cech pracy zawodowej. Prócz upodobania
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wymagała również znajomości rzeczy, jeśli nie 
samego właściciela, to przynajmniej personelu. 
Przodować i liczyć na sukcesy mogły już tylko 
stajnie i stadniny prowadzone racjonalnie, z na
kładem kapitału, właściwym doborem materiału 
zarodowego, intensywnym wychowem młodzieży 
i umiejętnym treningiem. Stały napływ dżoke
jów i trenerów z zagranicy powodował stopnio
we zaszczepianie w kraju umiejętności i wiedzy 
zawodowej, skutkiem czego zarówno w technice 
trenowania, jak i w metodach prowadzenia sta
jen, a nawet i stadnin, nastąpił wyraźny postęp. 
Hodowcy zaczęli się interesować przede wszyst
kim zjawiskami dziedziczności, które w hodowli 
koni pełnej krwi odgrywają tak dużą rolę. Za
częto studiować rodowody koni i dążyć do świa
domego doboru osobników do kojarzenia. Popra
wiła się też bardzo umiejętność wychowywania 
młodzieży oraz racjonalnego żywienia koni.

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

TOTALIZATOR

Ważne zmiany w dziejach naszych wyścigów 
nastąpiły w 1880 r. W 1879 r. wiceprezesem wy
brany został młody i energiczny August Potocki 
z Jabłonny. Z zapałem wziął się on do ożywie
nia martwej dotąd instytucji. Wkrótce przepro
wadził uchwałę walnego zebrania wprowadzenia 
od 1880 r. totalizatora oraz urządzenia dużej wy
stawy koni.

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

Elegantki na torze w 1888 r. Rysunek S. Wolskiego

Bywalcy wyścigów' z 1883 r. widziani okiem Józefa 
Ejsmonda
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Od niego, jak twierdzą 
znawcy, zaczęło się wszyst
ko... Ruler, syn Isonomy 
i Reate urodził się w 1884 r. 
w Krasnem. Był doskona
łym koniem wyścigowym 
i rewelacyjnym reproduk
torem. Właściciele stajen 
toczyli święte boje o jego 
przychówek. Klasyczna na
groda dla 3-latków — po
przedzająca Produce i Der- 
by — nazwana została 
imieniem tego wielkiego 
konia i rozgrywana jest 
rok rocznic na dystansie 

1 600 ni

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



Do 1886 r. włącznie wyścigi odbywały się za 
miastem na północno-zachodniej części Wojenne
go Pola Mokotowskiego około obecnego skrzyżo
wania Alei Niepodległości z ul. Wawelską. 
W 1885 r. władze wojskowe, urządzające na Polu 
Mokotowskim letnie obozy wojenne w namiotach 
oraz ćwiczenia, zażądały przeniesienia toru na 
inne miejsce i po naleganiach zgodziły się wresz
cie na ulokowanie go wzdłuż „okopów”, które 
ciągnęły się równolegle z obecną ul. Polną. Prze
nosiny nastąpiły w 1887 r. i na tym miejscu tor 
wyścigów konnych przetrwał aż do końca 1938 r. 
kiedy to wyścigi przeniesione zostały na Służe
wiec. Przeniesienie toru bliżej śródmieścia zawa
żyło na ogólnym charakterze wyścigów i dalszym 
ich losie. Pod wpływem dogodnej komunikacji 
i funkcjonowania totalizatora zaczęły się one 
szybko demokratyzować. Dawniej, gdy dojazd do 
toru był utrudniony i kosztowny, na wyścigi 
uczęszczały głównie sfery majętniejsze. Elegancki 
świat przyjeżdżał własnymi powozami, błyszczał 
wystawnością, elegancją pojazdów, strojów i li
berii. Szersze rzesze mieszkańców Warszawy na 
wyścigi nie uczęszczały, zadowalając się podzi
wianiem corso w Alejach Ujazdowskich, przez 
które tradycyjnie przeciągały w batwnym koro
wodzie pojazdy, zwłaszcza po powrocie z wyści
gów, przebywając kilkakrotnie Aleje od placu 
Trzech Krzyży do Belwederu i z powrotem. Po 
przeniesieniu toru komunikacja stała się łat
wiejsza i tańsza, napływ publiczności rosnąć za
czął gwałtownie i po ośmiu już latach należało 
przebudować zupełnie trybuny, które nie mogły 
pomieścić tłumów widzów.

PRZEMIANY

Jednocześnie wyścigi zaczęły zatracać dawny 
charakter eleganckiego corso. Coraz mniej widy
wało się breków, koczów i land, zaprzężonych 
w czwórki i piątki w lejc, w angielskich lub kra
kowskich uprzężach, coraz więcej natomiast by
ło „drynd” i przychodzących pieszo. W 1899 r. 
skasowano zwyczaj wychodzenia i wjeżdżania 
powozami na środek toru, gdzie gromadziły się 
szykowne zaprzęgi i jeźdźcy konno i gdzie odby
wały się cercie towarzyskie, a mieszczanie cały
mi rodzinami rozkładali się na trawie z trady
cyjnymi podwieczorkami w koszykach, jak na 
majówkach. Ten barwpy, sielankowy charakter 
wyścigów zanikł .zupełnie z nastaniem wieku 
XX.

Wyścigi zmieniały się stopniowo i pod innym 
względem. Dawniej stajnie wyścigowe utrzymy
wane bywały w majątkach swych właścicieli, 
gdzie konie trenowano i przygotowywano do go
nitw. Trenerzy, dżokeje i cały personel stajenny 
mieszkał stale na wsi. Dopiero na tydzień przed 
wyścigami stajnie przybywały do Warszawy, ko
nie i obsługę rozlokowywano po różnych staj
niach i kwaterach w mieście, możliwie nie opo-1 
dal toru. Trening, po przybyciu do Warszawy, 

odbywał się na tej samej bieżni, co i właściwe 
wyścigi. Po skończonym sezonie, który trwał 
w latach osiemdziesiątych jedynie w czerwcu 
w ciągu 4—9 dni, stajnie powracały na wieś 
i tam pozostawały do następnego lata. Stopniowo 
jednak zaczęto urządzać specjalny tor treningowy 
wewnątrz toru głównego i udostępniać go do uży
tkowania coraz wcześniej przed terminem rozpo- 
tzęcia wyścigów. W miarę jak rozbudowywano 
wyścigi i brało w nich udział coraz więcej koni, 
duże wygrane stajen zaczęły pokrywać całkowi
cie koszt utrzymania koni i służby, a nawet za
pewniały pewne zyski, niekiedy całkiem wysokie. 
Utrzymywaniem stajen zaczęto zajmować się 
wówczas nie tylko dla sportu, pozycji towarzys
kiej i snobizmu, ale również i dla interesu. Staj
nie wyścigowe odrywały się stopniowo od mająt
ków ziemskich, które dotąd je utrzymywały i sta
wały się samodzielnymi przedsiębiorstwami, eg
zystującymi z własnych dochodów. Stopniowo też 
zaczęli zajmować się wyścigami również ludzie 
nie posiadający własnych majątków, a lokujący 
konie i służbę w dzierżawionych na ten cel staj
niach i izbach w cudzych folwarkach.

Z czasem niektórzy właściciele koni zaczęli bu
dować prowizoryczne stajnie przy torze wyścigo
wym i przeprowadzać konie ze wsi na miesiąc 
i wcześniej przed rozpoczęciem wyścigów, aby 
trening prowadzić na miejscu; nie zabierali ich 
też do domu w przerwie pomiędzy wiosennym 
a jesiennym sezonem, lecz dopiero na zimę. 
Wreszcie zaczął wchodzić zwyczaj pozostawiania 
koni na torze przez okrągły rok, zwłaszcza przez 
właścicieli, którzy w swoich majątkach nie mieli 
dogodnych warunków do trenowania koni oraz 
tych, którzy w ogóle majątków ziemskich nie po
siadali, a wyścigami zajmowali się dla spekulacji. 
Proces ten datować się zaczął mniej więcej od 
1893 r. i przybierał z czasem na sile. Jeszcze 
w 1890 r. wyścigi warszawskie można było uwa
żać za zupełny partykularz. Odbywało się zaled
wie 8 dni wyścigowych w jednym tylko sezonie 
wioseńnym, w czasie którego rozegrano 44 gonit
wy, a udział w nich wzięło 70 koni. Ogólna suma 
wypłaconych nagród wyniosła skromną kwotę 
28 016 rubli, a najwyższa nagroda „Cesarska” 
sięgała 4 000 rubli. Tymczasem w 10 lat później 
cdbyły się już dwa sezony wyścigowe: wiosenny 
i jesienny z 16 i 15 dniami wyścigowymi, z licz
bą 257 gonitw, w których współzawodniczyło 307 
koni. Suma wypłaconych nagród dosięgła 377 144 
rubli, a najwyższa z nich wynosiła 20 000 rubli. 
Jak widzimy, rozwój wyścigów szedł w nader 
szybkim tempie, a dotacje pieniężne na nagrody 

1 wzrosły w ciągu dziesięćiolecia 17-krotnie.
Błyskawiczna poprawa materialnych podstaw 

egzystencji wyścigów pociągnęła za sobą głęboko 
sięgające przeobrażenia w całym ustroju życia 
sportowo-hodowlanego i przekształciła jego byt 
i oblicze nie do poznania. Wyścigi z małych
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Człowiek, który pierwszy w Warszawie 
„stanął w siodle”. Dżokej Cassius Sloap 
w 1901 r. wprowadził u nas i w Rosji re
welacyjny w skutkach amerykański styl 

jazdy

Jeden z najsłynniejszych koni polskiej hodowli przed I wojną światową — Mości Książę — po Sac a pa
pier. Zwyciężał w latach 1908—1910 w wielkich gonitwach zagranicznych w Baden-Badcn, Budapeszcie 

i Wiedniu



sportowo-towarzyskich mitingów stały się szero
ko rozbudowanym przedsiębiorstwem, poddają
cym próbom na torze setki koni i obracającym 
kapitałem ponad pół miliona rubli rocznie. Na
turalnie w takich warunkach całkiem już inne 
życie zawrzało na Polu Mokotowskim i wyścigi 
nabrały innego charakteru i treści. Żywiołowy 
rozwój wyścigów zmusił Towarzystwo do ciągłe
go poszerzania trybun, a w 1895 r. w przerwie 
pomiędzy wiosennym a jesiennym sezonem wy
stawiono duże płatne trybuny dla zwykłej pub
liczności. Elewacja opracowana została przez 
J. Dietricha, a za wzór posłużyły trybuny 
w Karlshorst pod Berlinem. Trybuny te użytko
wane były aż do końca 1938 r.

TRIUMFY

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

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

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

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

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

Do najlepszych koni pod względem klasy wyś
cigowej w stajniach polskich w okresie lat 1880— 
1898, biorąc rzecz chronologicznie, należały: Kor- 
djan 1877, Koncept 1879, Fine Mouche 1880, Per- 
kun 1880, Fnancesca 1880, Sąsiad 1881 llighland 
1882, Arconia 1883, Baronet 1883, Kordecki 1883, 
Ruler 1884, Mira 1884, Count Grabowski 1884, 
Gayarre 1885, Madame de Parabere 1885, Mono
pol 1886, Krakus 1887, Rymko Rajgis 1888, Sezam 

— 35 —



1890, Aubergine 1891, Chambery 1892, Aschabad
1892, Hungarian 1892, Wrogard 1893, Matador
1893, Claude Frollo 1894, La Yalliere 1895, Sac 
a papier 1896, Pickwick 1896 i Brzask 1898.

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

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

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

ŁAZAREW NA RYNKU

Przesilenie w życiu wyścigowym i hodowlanym 
spowodowane było w pierwszym rzędzie ogólnym 
kryzysem gospodarczym, lecz niezależnie od tych 
czynników zewnętrznych, odegrały poważną rolę 
również i inne przyczyny natury wewnętrznej, 
wynikające ze specyficznego układu stosunków 
w ówczesnym życiu wyścigowym. Pogłębiała kry
zys okoliczność, że począwszy od 1900 r. urosła 
do wielkiej potęgi stajnia Michała Łazarewa, któ
ra zagarniała ma wszystkich większych tonach 
lwią część nagród i doprowadzała innych właś

cicieli do zupełnego bankructwa. Supremacja ta 
była tak rażąca, że o walce z Łazarewem nikt 
nawet myśleć nie mógł i podciął on egzystencję 
nie tylko większości stajen polskich i rosyjskich, 
ale w poważnym stopniu zachwiał nawet bytem 
towarzystw wyścigowych w Moskwie, Petersbur
gu i Warszawie.

M. Łazarew (1860—1914) był zruszczonym Or
mianinem. Posiadał pewne zasoby finansowe, lecz 
do bogaczy nie należał. Obserwując zdumiewa
jący rozwój wyścigów konnych u schyłku XIX 
wieku w Moskwie, Petersburgu i Warszawie Ła
zarew zaczął kupować konie na własny rachunek, 
przy czym, montując stajnię, postawił sobie zasa
dę, że kupować należy dobre konie i dobierać uz
dolniony personel. Nie znając się początkowo na 
tych sprawach zaangażował rzutkiego i umiejęt
nego managera Dewitza, który starannie zmonto
wał mu niedużą, lecz dobrą stajnię. Ponieważ 
w tym czasie wybił się na czoło jako reproduk
tor ogier L. Krasińskiego Ruler, Łazarew zdecy
dował za wszelką cenę dojść do posiadania możli
wie największej liczby młodych koni po tym ogie
rze. W jesieni 1898 r. uczynił posunięcie, które 
zadecydowało o całym dalszym jego powodzeniu. 
Udał się do Krasnego i zapłacił wdowie po 
L. Krasińskim najwyższe, jakie ofiarowywano 
ceny za roczniaki po Rulerze. W 1899 r. miał już 
po nim dwulatki, którymi wygrał sporo w War
szawie i Moskwie. Odtąd postanowił zabierać 
z Krasnego cały przychówek po Rulerze i nie do
puszczać innych kupców. W 1900 roku zajął już 
pierwsze miejsce na liście wygranych w całym 
imperium rosyjskim z sumą 168 203 rubli. Był to 
nieznany dotąd wypadek, aby świeżo założona 
stajnia w tak krótkim czasie wybiła się na czoło 
przy silnej ówczesnej konkurencji.

Niebawem Łazarew założył również własną 
stadninę i, wygrywając na wyścigach olbrzymie 
sumy, zaczął skupywać najpierw najlepsze konie, 
jakie mógł znaleźć w Królestwie i Rosji, a następ
nie przystąpił do sprowadzania wysokiej klasy 
koni z Anglii i Francji. W 1903 r. zakupił bardzo 
dobrą stajnię wyścigową i stadninę ordynata Mau
rycego Zamoyskiego w Starej Wsi pod Garwoli
nem i posługując się tym materiałem wyhodował 
szereg dobrych koni. Rozwinąwszy przedsiębior
stwo, utrzymywał centra treningowe w Warsza
wie i Moskwie, posiadał 3 własne, specjalnie 
urządzone wagony do przewożenia koni, a bywa
ły lata, kiedy miał w treningu ponad 100 koni 
z własnymi trenerami i dżokejami. Stajnia jego 
wygrała w latach 1899—1914 -— 3 861 736 rubli, 
a wdowa po nim Eugenia w latach 1915—1917 
jeszcze około 850 000 rubli. Na czele wygranych 
stał Łazarew w latach 1900 oraz 1903—1914, czyli 
aż do swej śmierci. Takiego powodzenia nie osiąg
nął ani w Polsce, ani w Rosji żaden inny właś
ciciel. Zagarniając lwią część nagród Łazarew do-
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Rok przed wybuchem I wojny światowej — panie na wyścigach

prowadził do bankructwa i likwidacji wiele sta
jen rosyjskich i polskich, powodując ciężki kry
zys na wyścigach i w hodowli.

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

KONTRA MANTASZEWA

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

Walka podjęta została w 1910 r. Mantaszew, 
idąc śladami Łazarewa, zakupił cały przychówek 
w Krasnem i zawarł umowę, że także na przysz
łość będzie stałym odbiorcą. Poza tym zaczął na 

wielką skalę importować konie z zagranicy. 
W 1913 ,r. na licytacji w Newmarket w Anglii po
czynił zakupy na 60 000 funtów, a w ciągu 1912 
i 1913 r. wydał na sprowadzenie koni 150 000 fun
tów. Stał się jednym z najpoważniejszych odbior
ców, jacy w tym czasie przybywali do Anglii. 
Oczywiście i na wszystkie inne rzeczy nie żałował 
pieniędzy. Wybudował w Moskwie wspaniałe staj
nie i mieszkania dla służby. Pierwszemu dżokejo
wi płacił samej tylko pensji 20 000 rubli rocznie, 
prócz dodatków za jazdy i wygrane wyścigi. Na 
managera zaangażował S. Wadomskiego.

Walka „tytanów” prowadzona byłe z wielką 
zaciętością z obu stron, a przypatrywał się jej ca
ły .świat sportowy zarówno polski, jak i rosyjski. 
Mantaszew z każdym rokiem zagrażał Łazarewo- 
wi coraz bardziej i już w 1912 r. zajął drugie po 
nim miejsce na liście wygranych, na razie co 
prawda z dużą różnicą, gdyż wygrał 83 512 rubli, 
podczas gdy Łazarew 315 865 rubli, niemniej jed
nak stało się jasne, że nareszcie powstała stajnia, 
która potrafi walczyć z niepokonanym dotąd po
tentatem. Łazarew zaczął chorować na serce i le
karze namawiali go do sprzedania stajni i oszczę
dzania się. Po każdym pogorszeniu się jego stanu 
zdrowia ukazywały się w prasie wzmianki, że 
sprzedaż jego stajni jest już postanowiona, lecz 
gdy' tylko niebezpieczeństwo mijało, wszystko po
zostawało po staremu. Wreszcie serce nie wytrzy
mało i 11 grudnia 1914 r. Łazarew zmarł, mając
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Jeden z pierwszych hodow
lanych filarów stajni Lesz
no — ogier Alaric — uro
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Mobilizacja na torze. Rok 1914



dopiero 55 lat. Za życia nie dał się pokonać. Po 
śmierci stajnię poprowadziła małżońka Eugenia, 
lecz już w 1915 r. Mantaszew zajął pierwsze miej
sce na liście wygranych z sumą 361 615 rubli, 
podczas gdy Łaaarewowa wygrała 308 945 rubli. 
W 1916 r. przewaga była po stronie Mantasze- 
wa, a w 1917 r. w zupełnie już nienormalnych 
wojennych warunkach zwyciężyła ponownie Ła- 
zarewowa. Potem obydwie stajnie rozpadły się. 
Na zakończenie należy zaznaczyć, że sława za
równo Łiazarewia, jak i Mantaszewa wyrosły 
w dużej mierze z długoletniej pracy naszych ho
dowców, a w pierwszym rzędzie Ludwika Krasiń
skiego i gdyby nie przedwczesna jego śmierć 
z pewnością cała historia wyścigów i hodowli po
czątku XX stulecia, aż do pierwszej wojny świa
towej, przybrałaby całkiem inne oblicze.

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

AMERYKAŃSKI STYL

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

W ślad za J. Reszkem sprowadzili amerykań
skich dżokejów w tymże jeszcze 1901 r. 
H. Bloch — Rigby i Mitchella, a M. Łazarew — 
Peaggota. Wkrótce też zaczęto angażować i ame
rykańskich trenerów, którzy wprowadzili wielki 

przewrót w dotychczasowym systemie trenowa
nia. Na skutek amerykańskiej jazdy i treningu 
szybkość koni podniosła się wyraźnie i wszystkie 
dotychczasowe rekordy zostały wkrótce pobite.

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

Dużym powodzeniem cieszyły się także w la
tach 1901—1914 stajnie: L. Grabowskiego w Ser
nikach (Madame Ferrari, Bravo le Sancy), H. Blo
cha w Łęcznej (Sirdar, Monti), M. Bersona 
w Lesznie (Alaric, Sherry Cobler, Therese, Ra- 
quin, Aliarle Victor), F. Jurjewicza i A. Wielo
polskiego (Liege, Lina, Selika, Namorob) oraz 
szereg mniejszych.

Kryzys gospodarczy, jaki zapanował po wybu
chu wojny japońskiej oraz długoletnia suprema
cja stajni Łazarewa spowodowały likwidację całe
go szeregu stajen polskich. Hodowcy nasi prze
stawili się też raczej na sprzedawanie roczniaków 
i materiału zarodowego, który znajdował duży 
popyt u bogaczy rosyjskich. W tym kierunku po
szły wdowa i córka po L. Krasińskim w Kras- 
nem, córka L. Grabowskiego w Sernikach, E. My- 
syrowicz w Łosiu, J. U. Niemcewicz w Skokach 
i szereg innych. Pomimo więc zwinięcia szeregu 
stajni wyścigowych, hodowla polska odgrywała 
w Rosji nadal dużą rolę, a polskie ogiery i klacze 
czynne były w dużej ilości w stadninach w Rosji 
centralnej i południowej, w krajach nadbałtyc
kich, nad Donem i Kubaniem, na Kaukazie, 
w Kazachstanie...
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Polskie konie powracają z Odessy po wieloletniej tułaczce. Na czele — Fryderyk Jurjewicz

KONIEC EPOKI

Gdy w 1915 roku wojska niemieckie rozpoczęły 
wielką ofensywę, rząd carski nakazał ewakuację 
stajen wyścigowych i stadnin w głąb Rosji. Tran
sport odbywał się częściowo tylko kolejami 
■a w znacznej mierze pieszo. Konie skierowywa
no na tory wyścigowe do Petersburga, Moskwy 
i Odessy, do stadnin państwowych i różnych ma
jątków. Zapanował ogólny chaos i straty dla właś
cicieli. Jednocześnie personel stajenny, ewakuo
wany''‘z końmi, znajdował się częstokroć bez 
środków do życia i możności zapewnienia furażu 
dla koni. Wówczas prezes Towarzystwa Wyścigów 
Konnych w Królestwie Polskim Fryderyk Jurje
wicz, wybrany na to stanowisko z końcem 1910 r. 
zajął się bardzo energicznie zgromadzeniem pol
skich koni i uchodźców na torze wyścigowym 
w Odessie. Dla zapewnienia ludziom i koniom 
egzystencji rozbudował wyścigi w Odessie i wy
dzierżawił leżący nie opodal folwark Ałtestowo. 
Tam znaczna część polskich stajen wyścigowych 
i stadnin przetrwała wojnę. Inna część pozosta
wała na torze wyścigowym w Moskwie.

Począwszy od 1918 r. warunki egzystencji sta
wały się jednak coraz trudniejsze, brakło bowiem 
furażu i wyżywienia dla ludzi. W 1919 r. w niez
miernie ciężkich warunkach, po licznych niebez
pieczeństwach, udało się stajniom przemaszero
wać przez Besarabię do Czerniowiec, potem do 
Lwowa, a wreszcie dotrzeć do Warszawy. Resz
tkami sił stanęły stajnie 28 czerwca 1919 r. na 
torze mokotowskim w Warszawie. Ogółem F. Jur
jewicz doprowadził do Warszawy 252 konie peł
nej krwi, które stały się zarodkiem odbudowywa
nej po ciężkich stratach wojennych polskiej ho
dowli. Z właściwą , sobie energią F. Jurjewicz 
wziął się natychmiast do wskrzeszenia wyścigów 
w Warszawie, aby zdobyć czym prędzej środki 
materialne dla dalszej egzystencji stajen i stad
nin. Dzięki energicznym jego zabiegom dnia 
7 września 1919 r. tor mokotowski otworzył po 
4-letniej przerwie swoje podwoje i zapoczątkował 
nowy okres w życiu sportowo-hodowlanym.

WITOLD PRUSKI*)

*) Prof. dr Witold Pruski znawca sportu jeździec
kiego i wyścigowego, autor wielu wartościowych prac 
z dziedziny hippologii.
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Kres wędrówki. Nareszcie w domu, na warszawskim Polu Mokotowskim, w polskiej stajni
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Stanisław Schuch

MIĘDZY 
DWIEMA 
WOJNAMI

Towarzystwo Wyścigów Konnycfci przestało 
•automatycznie egzystować z chwilą zajęcia War
szawy w 1915 roku przez wojska niemieckie. Wi
ceprezesem Towarzystwa był wówczas Fryderyk 
Jurjewicz, prezesem z urzędu — generał-guber- 
nator. W r. 1919 Jurjewicz został formalnie pre
zesem Towarzystwa i w lecie pod jego kierow
nictwem rozpoczęły się przygotowania do wzno
wienia wyścigów. Dawne Towarzystwo Wyści
gów Konnych w Warszawie przemianowane zo
stało na Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni 
w Polsce. Wybrany też został nowy zarząd, na
tomiast statut zatwierdzono dopiero w kilka lat 
później.

Po czteroletniej przerwie spowodowanej wojną 
1914—1918 tor mokotowski ożył we wrześniu 
1919 roku. Największym impulsem do wznowienia 
wyścigów w Warszawie był powrót grupy 252 
koni pełnej krwi, reewakuowanych z Odessy po 
niesłychanie trudnej przeprawie, którą kierował 
F. Jurjewicz, przy pomocy ludzi szczerze odda
nych sprawie odbudowy hodowli koni w kraju.

Sezon wyścigów na Polu Mokotowskim otwar
ty został 7 września 1919 roku. Pierwszy wyścig 
wygrała klacz Rara Avis, córka Fils du Vent. 
Odbyły się 193 gonitwy, biegało 41 dwulatków, 
45 trzylatków i 75 koni starszych. Rozegrano du
żo wyścigów płaskich i z płotami dla jeźdźców- 
amatorów. K. Rómmel wygrał w tej grupie 20 
pierwszych nagród. Dżokej Magdaliński zwycię
żył 31 razy.

W następnym 1920 roku biegało 213 koni; roze
grano 425 gonitw. Obsada gonitw jeszcze bardzo 
słaba; w pierwszych trzech dniach sezonu roze
grano 21 gonitw, w których więło udział 49 koni. 
Biegało 37 dwulatków. Najwięcej nagród zdobyły 
konie M. Róga, H. Towarnickiego, B. Ziętarskie- 
go, S. Wolanowskiego. W gonitwach z przeszko
dami, płotami i płaskich uczestniczyło 20 jeż- 
dźców-amatorów. K. Rómmel zdobył 18 pierw
szych nagród.

Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Pol
sce sprowadziło sporą grupę roczniaków z Anglii 
i Francji i rozprzedało je między hodowców 
i właścicieli stajen. Konie te biegały w latach 
następnych ze znacznym powodzeniem. Zbaraż 
(•ang.), wygrał nagrody Przychówku i St. Leger, 
Apsara (ang.) wygrała nagrodę Liry. Lanolinę 
(franc.) — dwukrotnie nagrodę Fanshave, Peri- 
chole (franc.) — Wielką Warszawską.

Na dalsze ożywienie wyścigów wpłynął import 
koni z Francji dokonany przez M. Róga (Menzala), 
H. Lubomirskiego (Dessnera), H. Towarnickiego. 
Uruchomiono dawne stajnie wyścigowe oparte na 
własnych hodowlach. Powstało szereg stajen no
wych również opartych na własnych hodowlach. 
Rozwój wyścigów postępuje systematycznie, 
przyczyniając się ,do odbudowy hodowli koni peł
nej krwi, zniszczonej iprzez wojnę.

W r. 1923 Derby zdobył Ryś — po trzyletniej 
przerwie — koń hodowli krajowej, wysokiej pół
krwi angielskiej — ze świetnej linii Polmoodie. 
Doskonale biega krajowa Ruta, zdobywając trzy 
wielkie nagrody. W r. 1923 biega na torze moko
towskim już 223 konie w zmniejszonej ilości go
nitw do 364; wskutek tego ograniczenia pola by
ły liczniejsze niż w poprzednich, pierwszych la
tach wyścigów powojennych. W tymże roku pre
zes Jurjewicz ustępuje ze stanowiska prezesa 
TZHK, poświęcając się pracy nad odbudową kra
jowej hodowli koni w Ministerstwie Rolnictwa. 
Na stanowisko prezesa TZHK powołany zostaje 
Albert Wielopolski.

29 lipca 1925 r. wchodzi w życie statut Towa
rzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce, wy
pracowany przez Jurjewicza, a także Prawidła 
Wyścigowe, kodeks wyścigowy w Polsce. Powsta- 
je jednocześnie wydawnictwo „Polska księga sta
dnin koni pełnej krwi angielskiej”. Wszystkie te 
akty prawne miały decydujący wpływ na rozwój 
hodowli koni pełnej krwi, wyścigów i prawidło
we funkcjonowanie Towarzystw Wyścigowych. 
Wydrukowane one zostały w roczniku 1926 Wia
domości Wyścigowych.

W r. 1924 powołana została do życia Państwo
wa Stadnina Koni w Kozienicach — dokąd prze
niesiono konie pełnej krwi ze stadniny państwo
wej w Janowie.

Derby 1925 r. wygrał Forward (po Fils du 
Vent). Był to pierwszy powojenny koń hodowli 
polskiej, który zyskał sobie wielką popularność
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Fryderyk Jurjewicz (z lewej) w rozmowie z członkiem Zarządu TUK K. Wodzińskim

Charakterystyczne tablice wskazujące gonitwę, dystans, jeźdźców, wagę, wyniki i wypłaty totalizatora
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Wielce zasłużony w polskiej hodowli konia pełnej krwi słynny reproduktor okresu międzywojennego 
Kings Idler, dal dużo doskonale galopujących i zwyciężających koni (m.in. Fausta) dysponujących przede 

wszystkim szybkością

Klacz Lanolinę do dnia dzisiejszego oddziałuje na hodowlę konia pełnej krwi w Polsce. Doskonałe po
chodzenie — po Apothecary i Louisianne — piękny wygląd, zalety wyścigowe i wielka płodność wyrobiły 

jej wysoką markę.



wśród publiczności wyścigowej. Był niesłychanie 
wytrzymały i odporny. Brał udział w wyścigach 
1924—1930. Wygrał między innymi trzykrotnie 
nagrodę Prezydenta, dwukrotnie Janowską, a tak
że Wielką Warszawską i Jubileuszową.

SŁUŻEWIEC NA HORYZONCIE

Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Pol
sce orientowało się, że prędzej czy później zaj
dzie konieczność przekazania toru mokotowskie
go pod rozbudowę miasta. Zarząd Towarzystwa 
wykorzystał nadarzającą się okazję nabycia tere
nu pod nowy tor z większego kompleksu gruntów 
na Służewcu, należących do dóbr wilanowskich. 
Towarzystwo stało się posiadaczem terenu o ob
szarze ok. 150 h>a z folwarku Służewiec. Celem 
budowy nowoczesnego toru wyścigowego utwo
rzony został komitet, do którego Zarząd ze swego 
grona powołał prezesa i zaprosił dyrektora Jur- 
jęwicza. Do pracy technicznej zaproszony został 
Tadeusz Dachowski, w swoim czasie znakomity 
jeździec konkursowy. Towarzystwo nabyło dodat
kowo sąsiadujące trzy działki gruntu, co dało 
możność przedłużenia prostej linii finiszowej ook. 
80 metrów, do ok. 570 metrów (na torze moko
towskim prosta liczyła 450 m). Obwód toru za
projektowano na 2300 metrów, szerokość na 50 
metrów.

W roku 1927 Derby zdobywa klacz Fala III 
(córka Mości Książę), pierwsza derbistka hodowli 
państwowej. Należała do ostatniego rocznika wy
hodowanego w Janowie. Następny rocznik (na 
kolejną literę G) pochodził już ze stadniny Kozie
nice. W pierwszej stawce dwulatków kozienickich 
nie było wybitnego konia wyścigowego, lecz Ga- 
ronna, córka Kings Idlera wyróżniła się później 
jako matka stadna.

*

W tymże roku zmarł profesor Kazimierz Stol- 
pe — jeden z seniorów pracy hodowlanej pierw
szego ćwierćwiecza. Poświęcając się sprawom To
warzystwa, jednocześnie zasłużył się przy organi
zowaniu hodowli i jej prowadzeniu w stadninie 
Kruszyna-Widzów i jemu w znacznej mierze zaw
dzięcza hodowla nasza szereg udanych importów 
z Anglii i wyhodowanie koni tak wysokiej klasy, 
czasem nawet europejskiej, jak Intrygant, Mości 
Książę, Lira, Łom, Książę Pan, Grom II. Stolpe 
zamieszczał artykuły o treści hippologicznej 
w pismach hodowlano-sportowych i wydał cenną 
książkę pt. „Koń pełnej krwi angielskiej w Pol
sce”.

*

Derby 1928 r. były wyjątkowo bezbarwne, mi
mo aż 17 uczestników. Gonitwę rozgrywały właś
ciwie konie grupowe; widocznie nie było w tym 
roczniku nic wybitnego, skoro aż tylu kandydatów 
pokusiło się o zdobycie „błękitnej wstęgi”. Wy
grał Karat 17 Pułku Ułanów.

Dnia 21 lutego 1929 roku zmarł Fryderyk Jur- 
jewicz, twórca i organizator hodowli koni w od
rodzonej Polsce. Przypomnijmy krótko, że po po
wrocie z Odessy był od 1919 r. naczelnikiem Za
rządu Stadnin Państwowych, od 1921 r. dyrekto
rem tego Zarządu, od r. 1925 dyrektorem Depar
tamentu Chowu Koni w Ministerstwie Rolnictwa. 
W krótkim czasie zorganizował szereg zakładów 
chowu koni, stad ogierów, stadniny w Racocie 
i Kozienicach, powołał ponownie do życia starą 
stadninę w Janowie i zaopatrzył te zakłady 
w materiał hodowlany. Już w grudniu 1919 r. 
zorganizował pierwszy zakup reproduktorów 
w kraju. W dziedzinie ustawodawstwa dotyczące
go hodowli koni F. Jurjewicz był twórcą trzech 
ustaw podstawowych o nadzorze państwowym 
nad ogierami i rejestracji klaczy, o państwowych 
zakładach chowu koni i o premiowaniu ogierów 
oraz ustawy o wyścigach konnych. Stworzył też 
pierwsze polskie księgi stadne. Mimo odpowie
dzialnej pracy w Ministerstwie — w ostatnich la
tach swego życia — poświęcił wiele sił, energii 
i przedsiębiorczości sprawie nowego toru na Słu
żewcu.

*

W 1929 roku Derby wygrał jednooki Madryt, 
bijać bardzo dobrego konia, jakim był Faust, naj
lepszy syn Kings Idlera. Zwycięstwo Madryta by
ło tym dziwniejsze, że w St. Leger Faust zosta
wił Madryta daleko za sobą. W czerwcu 1930 r. 
prezesem Towarzystwa został Michał Komorows
ki, hodowca koni przede wszystkim półkrwi. 
Udziałem nowego prezesa będzie doprowadzenie 
do końca budowy nowego toru, bez przerywania 
normalnej działalności wyścigów. W roku 1930 
wychodzi na tor pierwsza, nieliczna stawka dwu
latków po ogierze Bafur (Fervor) nabytym 
w Niemczech w drodze restytucji. Trzy dwulatki 
po tym ogierze wygrywają 11 wyścigów i pozwa
lają przypuszczać, że kupno Bafura jest udane. 
Rok następny potwierdza tę supozycję: syn Ba
fura Essor zdobywa Derby, a inny, Eclair — 
Wielką Warszawską. Trzecie miejsce w tej go
nitwie zajął rumuński koń Coquin. Dobrze zade
biutowały także dwulatki po ogierze Villarsie, 
importowanym z Anglii, a nabytym w Niem
czech również w drodze restytucji; syn jego 
Dżems wygrał nagrodę Semicką oraz im. Fansha
ve, którą dwukrotnie zdobyła jego matka Lano
line, Frajer był pierwszy w nagrodzie Jana Resz- 
kego, Genova zaś w nagrodzie Widzowa. Villars 
odegra później w hodowli jeszcze większą rolę 
niż Bafur. Derby, nagrody Przychówku i Preze
sa Wielopolskiego zdobywa Hel, jeden z ostat
nich synów Fils du Vent. Hel padł w czasie 
wojny.

Rok 1933. Ogólny kryzys odbija się coraz bar
dziej na wyścigach. Suma nagród i premii zmniej-
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Paddock toru mokotowskiego. Na zdjęciu widać także kasy totalizatora

Illuminator, jeden z czołowych reproduktorów, ojciec wielu wybitnych koni, m. in. siwego derbisty Ilory- 
nia, syna Gambii
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Tu decydowały się losy wyś
cigu. Budka sędziowska i ce
lownik na torze mokotowskim

Harmonia, piękna klacz 
stajni Plisowskiego, wal
czyła z najlepszymi koń
mi w okresie, gdy na to
rze królowały takie sła
wy jak: Fergana, For- 
ward, Herkules. Córka 
Stavropola osiągnęła ży
ciowy sukces, wygrywa
jąc Wielką Warszawską 

pod dż. Góreckim
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Szona zostaje wydatnie, choć w mniejszym sto
sunku niż spadek obrotów, który wyniósł około 
35 procent. W najważniejszych gonitwach roku 
1933 triumfują synowie Villarsa: Wisus zdobywa 
nagrodę Przychówku i Derby, a o rok starszy 
Krater — nagrodę Prezydenta RP, Sac a pa
pier i im. Wotowskiego. W dorocznej kwalifika
cji ogierów za extérieur pierwsze miejsce zajął 
Essor (Bafur), drugie Gryf (Brutus), trzecie Amu
let (Palatin).

21 maja 1933 r. przy rozgrywce nagrody Wio
sennej zdarzył się niezwykły, tragiczny w skut
kach wypadek. Gdy liczna grupa (15 klaczy) wy
chodziła z przeciwległej prostej na zakręt, z nie
ustalonych przyczyn upadły dwa konie, pociąga
jąc za sobą jeszcze pięć innych; wyścig kończyło 
tylko 8 klaczy. Dżokej Magdaliński, dosiadający 
klaczy Apatin i dżokej Szyszkowski na klaczy 
Bira doznali ciężkich uszkodzeń ciała i zmarli 
w kilka godzin po wypadku.

W roku 1934 trzyletni Mat był pierwszym ko
niem hodowli państwowej i pierwszym koniem 
po 1919 r., który zdobył tytuł „trzykroć korono
wanego”, zwyciężając w trzech klasycznych na
grodach: Rulera, Derby i St. Leger. Mat był sy
nem ogiera Mah Jong, nabytego z Niemiec 
w drodze restytucji.

Trwający kryzys odbił się dotkliwie na spra
wie budowy nowego toru; sumy inwestycyjne na 
ten cel przeznaczane kurczyły się ciągle, nastą
piło znaczne zwolnienie tempa robót. Ponieważ 
kryzys przechodziły nie tylko wyścigi, lecz cały 
kraj — nierealna^ stała się sprawa zabudowy to
ru mokotowskiego, a tym samym konieczność 
przeniesienia wyścigów z toru mokotowskiego na 
służewiecki. Depresja dotknęła także prowincjo
nalne tory wyścigowe; niektóre z nich zmuszone 
były zawiesić swą działalność ze względu na 
trudności finansowe.

Trzylatkiem dużej klasy był Łeb w Łeb. Wy
grał 6 gonitw, w tym dwie duże nagrody: Przy
chówku i Janowską, był drugi w Derby za Ma
tem i drugi w Wielkiej Warszawskiej za Jawo
rem II, gdzie Mat był trzeci.

*

W latach 1914 do 1932 sekretarzem Towarzys
twa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce był Igna
cy Oszmanowicz, pracujący na tym stanowisku 
sumiennie i ze szczerym oddaniem sprawom wyś
cigów i hodowli. Znał się też dobrze na sprawach 
totalizatora pracując w tym dziale przez 10 lat. 
Pracował także swego czasu jako publicysta. 
Ostatnie 4 lata swego pracowitego życia do 
1935 roku spędził jako zarządzający stadem 
i stadniną lesznowską. Człowiek nieskazitel
nego charakteru i prawości, bez reszty zamiłowa
ny w swym zawodzie.

W latach 1935 i 1936 nie ma wśród trzylatków 
koni bardzo wysokiej klasy. Natomiast klasę re
prezentuje nadal 4-letni, później 5-letni Łeb 
w Łeb, zdobywając mimo trudności z nogami, 
szereg wielkich gonitw: im. Zamoyskiego, Jubi
leuszową — wyprzedzając Mata, oraz Wielką 
Warszawską — bijąc takie konie, jak Horyń 
'Derby 1936), Bandit (nagrody Przychówku, Pre
zydenta RP, Jubileuszowa), Impet II (Derby 
1935) i inne. Łeb w Łeb był niezwykłym koniem, 
który leczony na ścięgna, jeszcze jako sześciolet
ni wychodzi dwa razy do startu i wygrywa. Łeb 
w Łeb ma swoją historię w hodowli polskiej po 
drugiej wojnie światowej, (jako ojciec cennych 
klaczy stadnych oraz ogiera San II.

*

W 1936 roku zmarł sekretarz generalny Towa
rzystwa Stanisław Haman, miłośnik konia peł
nej krwi, znawca problemów wyścigowych. Wy
rozumiały przy drobnych przewinieniach, stawał 
się nieubłagany i bezwzględny, gdy szło o jakie
kolwiek podważanie podstaw etycznych. Zosta
łem wówczas powołany na sekretarza general
nego Towarzystwa.

♦

Po dwóch latach „posuchy” na konie dużej kla
sy — w r. 1937 znalazła się ich spora nawet gru
pa. Dlatego wyścigi w tym sezonie były wyjąt
kowo ciekawe. Dość wymienić choćby tylko Pas
jansa i Kitty Villars.' Pasjans (nagroda Rulera) 
i Kitty Villars (nagroda Liry) — może najlepsza 
klacz wyścigowa okresu międzywojennego, sta
nowiły kapitalną parę, która zremisowała w in
teresującej rozgrywce Wielkiej Warszawskiej. 
Piano wygrał dwie wielkie gonitwy — Przy
chówku i Derby, w obydwu wyścigach wyprze
dzając tylko nieznacznie importowanego w łonie 
matki Neona. Marap odniósł trzy zwycięstwa 
w poważnych gonitwach: Janowskiej, Kozienic 
i Fils du Vent, a Jon — dwa, w nagrodach Kra
sińskiego i Wielopolskiego. Motruna wygrała 
dwie ważne nagrody dla klaczy — Krasne i Rze
ki Wisły.

Wśród starszych koni walczyły takie „asy”, jak 
6-letni już Łeb w Łeb (nagroda Prezydenta i Za
moyskiego — jedyne jego dwa starty w tym se
zonie), Bandit (nagroda Jubileuszowa i Sac a pa
pier), Gaffeur — zwycięzca w dystansowej pró
bie Lubomirskich (4800 m). Kilka bardzo dobrych 
dwulatków (Kanclerz, Rada, Rejwach) i nie pobi
ty w czterech gonitwach Jeremi, pozwalały mieć 
nadzieję, że i sezon następny będzie interesujący.
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Paddock i przylegle boksy na mokotowskim torze

Klacz Arrow pod dżokejem Duganem w r. 1928, po zwycięskim wyścigu o nagrodę Widzowa wraca do 
wag. Dugan był jednym z najsłynniejszych zagranicznych dżokejów jeżdżących na warszawskim torze



W roku 1937 rozpoczęły się intensywne prace 
budowlane na Służewcu. Tor wyścigowy na Słu
żewcu ¡jest pod pewnym, względem wyjątkiem 
w Europie — posiada dużą kolonię mieszkalną 
dla trenerów i personelu Stajennego, sprzężoną 
ze stajniami. Było to koniecznością, ponieważ na 
Służewcu budowano specjalny tor treningowy, 
którego brakło na Mokotowie. Całość inwestycji 
charakteryzuje duży rozmach, duża skala torów 
wyścigowych i treningowych; linia prosta końco
wa jest o 100 m. dłuższa od mokotowskiej.

Pismo „Architektura” nr 10 z 1957 r. pisze 
między innymi: „Tor służewiecki charakteryzuje 
przede wszystkim swobodna przestrzenność. Słu
żewiec śmiało nazwać można architekturą kraj
obrazu. Olbrzymie założenia wiążą widokowo 
w jedną całość zarówno autonomicznie występu
jące poszczególne obiekty, jak i płaską przestrzeń 
torów wyścigowych oraz zgrupowania zieleni. 
Pierwiastek impresji architektonicznej w skali 
krajobrazu dominuje nad całym założeniem”.

Jeremi, który wygrał wszystkie swoje — co 
prawda skromne — wyścigi jako dwulatek, za
błysnął jako gwiazda pierwszej wielkości w ro
ku 1938. Wygrał wszystkie cztery wyścigi — 
w tym nagrody: Rulera, Derby i St. Leger i po
został koniem niepobitym w ośmiu wyścigach 
dwóch sezonów. Doskonale biegał Kszyk, zdoby
wając nagrody: Wielką Warszawską, Wielopol
skiego (w bardzo dobrym czasie) oraz Fils du 
Vent. Z klaczy trzyletnich wyróżniła się Juturna 
(Mah Jong), wygrywając nagrody Przychówku 
i Liry oraz Rada, nagrody Krasne i Rzeki Wisły; 
była także druga w Derby. 4-letni Jon (Villars) 
dwoma stylowymi zwycięstwami w nagrodach 
Prezydenta i Sac a papier dowiódł, że jest ko
niem bardizo wsokiej klasy; w obu tych wyści
gach pokonał wyborną Kitty Villars, która jako 
czterolatka nie biegała tak dobrze, jak w wieku 
lat trzech, lecz potrafiła wygrać nagrodę Janow
ską. Niepobitym dwulatkiem okazał się Skarb, 
rodzony brat Pasjansa. Ustanowił on rekord 
szybkości, przebywając 1200 m w 1,11, czyli 
z szybkością prawie 17 m na sekundę. Rekord 
„stoi” do dziś i żaden z naszych dwulatków nie 
potrafił się nawet zbliżyć do niego. Rok 1938 był 
ostatnim, pełnym sezonem wyścigowym. Biegało 
931 koni, ogierów i klaczy pełnej krwi w ciągu 
88 dni wyścigowych. Rozegrano 797 gonitw, 
w tym 39 gonitw z płotami.

Ponieważ tor wyścigowy na Służewcu wiosną 
1939 r. nie był jeszcze kompletnie wykończony — 
wiosenny sezon tego pamiętnego roku odbył się 
na torze łódzkim. Otwarcie sezonu na Służewcu 
nastąpiło 3 czerwca. Pierwszą gonitwę wygrał 
Felszyn. Kapitalny i wielce, jak się zdawało, 
obiecujący rekordzista Skarb jako trzylatek za
wiódł. Zarówno w Derby w Warszawie, jak 
i w Hamburgu był bez miejsca, potwierdzając 
nie po raz pierwszy względną tylko wartość wy
ścigów dwulatków, jako oceny istotnej wartości 

konia. (Warto jednak dodać, że Skarb został po
ważnie skaleczony — „zarąbany” — na starcie 
hamburskich Derby — przyp. red.). Derby na 
Służewcu wygrał Colt. Był to trzeci z kolei syn 
Bafura wygrywający „błękitną wstęgę” (1937 — 
Piano, 1938 — Jeremi, 1939 — Colt). W ogóle 
w tym ostatnim, międzywojennym sezonie, konie 
po ogierze Bafur odniosły znaczne sukcesy. Ra
da zdobyła nagrody Krasne i Jubileuszową, Sta
sia — nagrodę Wiosenną, Do Końca — nagrodę 
Rulera, Rosa II — handicap Otwarcia, a Lokata 
nagrodę Próbną. Ostatni wyścig przed wybuchem 
wojny — wygrała klacz Prestige (Eclair).

W okresie 1919—1939 hodowla polska nie wy
dała koni klasy europejskiej takich, jak Intry
gant, Mości Książę, Lira, Łom, Książę Pan, Kar- 
tacz — pogłowie stadniny Widzów sprzed pierw
szej wojny, które odnosiło duże sukcesy w Wied
niu, Baden-Baden i Hamburgu w latach 1910— 
1913. Wyprawy na zachód Fausta, Forwarda, Na
paści zakończyły się niepowodzeniem.

Przez cały okres 20 lat utrzymała się na wy
sokim poziomie stara stadnina lesznowska 
M. Bersona, z której wyszły konie takie, jak Kit
ty Villars, Ersilia, Colombo, Jacek, Jawor II, Ice, 
derbista Falstaff, a w roku 1939 Maddialena Lair. 
Szybko osiągnęła znaczne sukcesy na torze dużo 
młodsza stadnina łochowska E. Kurnatowskiego 
końmi swego chowu, jak Kszyk, Marap, Gaf- 
feur. Kilka koni wysokiej klasy wyhodowała pań
stwowa stadnina koni w Kozienicach (Mat, Pa
sjans, Piano, Skarb, Rada, Harmonia, Ile de Fran
ce), lecz poziom klaczy w tej stadninie w latach 
1938—1939 spadł mocno wskutek wyprzedawania 
masowo roczniaków. Stadnina widzowska zaraz 
po pierwszej wojnie zerwała się do lotu i wycho
wała jeszcze szereg pożytecznych koni, lecz po 
kilku latach zaczęła gasnąć. Ostatni jednak wyś
cig przedwojenny w dniu 31 sierpnia 1939 r. wy
grała klacz hodowli widzowskiej.

Duże sukcesy odnosiła stadnina łańcucka (Al- 
bigowa), stadnina J. Czarneckiego w Golejewku, 
sporo dobrych koni wychowała stadnina Ktery- 
Szepietów. Do końca, choć w skromnych rozmia
rach ilościowych, dawały znać o sobie konie 
słynnej w końcu zeszłego stulecia stadniny Kras
ne, a Neon w r. 1939 wygrał dwa poważne wyś
cigi. W r. 1939 stadnina Krasne zajęła zaszczytne 
drugie miejsce na liście hodowców. Powstało też 
kilka nowych stadnin.

Dwa reproduktory odegrały wielką rolę w ho
dowli międzywojennej: Bafur oraz Villars. Bafur 
dal 4 derbistów: Essor, Piano, Jeremi, Colt, wy
sokiej klasy: Eclair, Pasjans, Bandit, klacze. 
Finesse, Fiammina, Napaść, Rada, Totote, Rosa II, 
rekordzistę na dyst. 1200 m Skarba — przyszłe
go reproduktora, Kanclerza, Pędziwiatra II i wie
le innych. Villars dał wysokiej klasy ogiera Łeb 
w Łeb — później cenionego reproduktora, derbi- 
stę Wisusa, wybitnego stayena Knatera, klacz Kit-
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Obraz przedstawiający reproduktora Mantona (po Bayardo i Jane Grey II), ojca wielu udanych koni, 
dysponujących szybkością i wytrzymałością

Syn Mantona i Ewy — ogier Wagram ze stajni Ktcry-Szepietów — zwycięzca w szeregu największych go
nitw. Dosiadali go dżokeje — Gołowkin i Czernuszenko



Wagram wygrywa jedną z imiennych gonitw, wyprzedzając młodszego od siebie derbistę z 1931 r. Essora

Poznajecie tego chłopczyka? To trener stajni Moszna, Stefan Michalczyk na klaczy Bijou. Zdjęcie z roku 
1928



ty Villars, Jona, który ustanowił dotąd niepobity 
rekord na dystansie 3200 m — 3 min. 22,5 sek., 
Genovę, Dżemsa. Jako ojciec klaczy stadnych 
wyróżnił się Manton, dając matki takich koni, jak 
Jon, Jeremi, Skarb i Pasjans, Arrow. Statystyka 
reproduktorów jest bardzo ciekawa. W latach 
1930—1934 przedstawiała się ona następująco:

1930 — 1. Manton 2. Fils du Vent
1931 — 1. Fils du Vent 2. Bafur
1932 — 1. Fils du Vent 2. Villars
1933 — 1. Villars 2. Harlekin
1934 — 1. Harlekin 2. Villars

Następnie, przez lat pięć, od 1935 do 1939 — 
statystyka reproduktorów jest stale niezmienna, 
przoduje niezawodna para Bafur-Villars.

Przez 5 lat championem dżokejów był Ę, Gili, 
który miał niezwykle wysoki procent wygranych 
w stosunku do jazd. Przez 3 lata championat 
przypadał K. Jagodzińskiemu, a przez 2 lata — 
A. Fomience. Z jeźdźców-amatorów największą 
liczbę gonitw w okresie 10 lat wygrali: St. Źar- 
czewski (54), K. Rómmel (32), A. Tuński (31). 
A. Rostworowski (30)|. Championaty zdobyli: 
W. Bobiński (1930), A. Tuński (1931), Nestorowicz 

(1932), K. Rómmel (1933), St. Żarczewski (1934), 
F. Wójcik (1035), A. Rostworowski (1936 i 1937), 
A. Rostworowski i Bylczyński ex aequo (1938), 
Wojnarowski (1939).

W okresie międzywojennym Towarzystwo Za
chęty do Hodowli Koni w Polsce nie zmieniło 
swego stanowiska, że koń pełnej krwi winien 
służyć ulepszeniu koni półkrwi, koni użytko
wych. Około 1930 r. Towarzystwo wprowadziło 
doroczne premiowanie ogierów wskazanych do 
hodowli. W skład komisji kwalifikacyjnej wcho
dzili przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa 
i hodowcy koni półkrwi, pełnej krwi oraz To
warzystwa. Pierwsze miejsca zajmowały takie 
konie, jak klasowy Faust, Dżems, Issard III, Es
sor, drugie miejsca — Casanova, Gryf, dalsze — 
Wulkan, Wagram, Karambol. Niektóre z tych ko
ni-wywarły duży wpływ na hodowlę włościańs
ką, jak np. Issard III. Córki i wnuczki tego ogie
ra, nieraz wyborne klacze, nabywane były w la
tach 1953—54 przez Centralny Zarząd Hodowli 
Koni od hodowców-włościan przy organizacji 
państwowej stadniny koni w Morsku.

STANISŁAW SCHUCH

Chef de race międzywojennej 
hodowli — ogier Fils du Vent 
po Flying Fox i Air and 
Granees — dał szereg znako
mitych wyścigowych koni, 
m.in. Forwarda (Gaff), Hela 

(Jeanette)



Jeden z udanych synów Fils du Vent — piękny, siwy Issard III (Arthcmise). Issard III dobrze się 
przysłużył hodowli koni półkrw-i jako reproduktor

Doskonały koń stajni Bersona, Colombo, po Fils du Vent i Poinsettia, prowadzi w gonitwie Sac a papier 
przed Fagasem i Forwardem
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Trybuna główna na Polu Mokotowskim w dniach wielkich gonitw zawsze była tak pełna, jak na tym 
zdjęciu

Colombo, dwukrotny kolejny zwycięzca nagrody Prezydenta (1931—1932) i szeregu innych imiennych go 
nitw — w całej okazałości

— 55 —



Tuż przgd ruszeniem koni w handicapie Kordiana 1933 r. Biegło 13 koni, wygrał Fagas pod dż. Czer- 
nuszenko

Ostatni rok na torze mokotowskim. Komtur II pod dż. Kobitowiczem zwycięża w gonitwie grupowej przed 
Jaguarem

Ł



Trójka doskonałych szermierzy: Bandit, Huzar, Cygnus. Zwłaszcza pierwszy z nich — Bandit — odegrał 
poważną rolę w historii międzywojennych wyścigów

Piękna córka Villarsa i Gaff — Genova — wygrała wiele cennych gonitw, a wśród nich, na koniec swej 
kariery, Wielką Warszawską, bijąc o krótki łeb ogiera Gentry



Chluba stajni Łochów, na
leżącej do Eryka Kurna
towskiego — ogier Łeb 
w Łeb (po Villarsie i Ro- 

ssadana)

Dzielny syn Rapace — Marap — startujący pod swym stałym jeźdźcem E. Gillem, wygrał wiele klasycz
nych gonitw w ostatnich latach międzywojennych
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Nasz klimat i warunki 
terenowe sprzyjają ho
dowli koni. Importowa
ny w 1953 roku z Anglii 
ogier Aquino II dosko
nale się w Polsce zaa
klimatyzował i dał war
tościowe potomstwo. Wi
dzimy go zadowolonego 

na pastwisku

— 59 —



Po starcie, na pierwszej prostej

Na porannej robocie. Z treningu popularnej przed wojną stajni Mieczkowskiego
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Kszyk (po West Nor West), uważany przez niektórych fachowców za najlepszego konia 1938 roku, pod 
względem wygranych sum ustępował jednak Jeremiemu. Na zdjęciu wygrywa przed Witaminą i Rosa II

Skarb (po Bafurze i Fortuna II) niezwykle szybki koń, niepobity jako dwulatek. Wygrywa Próbną 1938 roku



Syn Bafura, Bandit, jako dwulatek zapowiadał się na wielką klasę. W swym pierwszym występie w 1934 ro
ku „pogubił” przeciwników. Bandit dosiadany był przez dżokeja Nowaka

Wyróżniający się syn Bafura — Piano, miał swych stałych wielbicieli na mokotowskim torze. Karierę to
rową zakończył efektownym zwycięstwem w poważnym handicapie pod najwyższą w polu wagą



— Jon (dż. Jagodziński) i Kitty Villars (dr, Stasiak)

Jeden z takich obrazków na Polu Mokotowskim



Tereny nabyte przez Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni od zarządu dóbr wilanowskich w 1925 r. 
przygotowywane były jako miejsce wyścigów. Tereny te zajmują ponad 150 hektarów. Pierwsze prace, to 
niwelowanie i drenowanie, później budowa i darniowanie torów... Obwód toru wyścigowego liczy 2300 m, 

szerokość 50 m, długość ostatniej prostej około 600 m

W ostatnich latach przed 
wybuchem wojny prace na 
zakupionych terenach szyb
ko posuwały się naprzód. 
Wyrastać zaczęły budynki- 
sfajnie. trybuny, hale, ale
je, parkingi, ogród z pięk
nymi trawnikami i ogrom

nym basenem

Sukcesem architektonicznym Slużewca jest główna trybuna, rozwiązana bezfilarowo, co daje pełną wi
doczność z każdego miejsca. Długość tej trybuny zaplanowana była na 240 m, wykonano jedynie odcinek 
90-metrowy. Pod trybuną hala-olbrzym o wymiarach 24x 90 m, mogąca pomieścić około 4 tys. osób, któ

rym zagwarantowano wszystkie wygody
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Wielki dzień w życiu sportowym stolicy: 3 czerwca 1939 r. został uroczyście otwarty nowy tor wyścigowy 
na Służewcu. Przybyły tysiące osób, wiele z nich spoza Warszawy. Pierwszą gonitwę wygrał Felsztyn pod 

dżokejem Michalczykiem



Z GALERII 
DERBISTÓW

Battaglia musiała być wyjątkową klaczą stajni Róga, skoro tak często jeszcze wspomina się jej wyczyny na 
torze. choć Derby wygrała w 1921 r.
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Falstaff miał iść tylko do pomocy 
towarzyszowi stajennemu. Wy
grał jednak Derby w 1924 r., 
prowadząc z miejsca do miejsca, 
a dżokej Sulekow długo jeszcze 
nic mógł zatrzymać rozpędzonego 

źrebca

Forward był koniem niezwykle odpornym, biegającym jeszcze jako ośmiolatek. Wygrał 14 imiennych go
nitw, wśród nich trzy razy z rzędu nagrodę Prezydenta (1927—1929), brał także udział (zresztą bez po
wodzenia) w wyścigu na Zachodzie, gdzie wystąpił ze swym towarzyszem stajennym Granatem. Forward 
uważany jest przez fachowców za najlepszego konia okresu międzywojennego. W hodowli dał kilka war
tościowych jednostek (m.in. Bałtyk po Bona Dea). Na zdjęciu Forward wygrywa Derby w 1925 r. Za nim 

Diayolo, Donna Rosa. Driada, Dyletantka...
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Brutus, koń znanej przed wojną stajni Ktery-Szepietów, w której barwach biegało wiele doskonałych koni

Wśród czterech klaczy, które zdołały w okresie 1920—1939 wygrać Derby, widzimy w 1927 r. Falę III.



Crack stajni 16 p. Ula
nów Wielkopolskich — Bej
rut — będąc w 1930 r. fa
worytem. nie zawiódł 

swych zwolenników

Essor, Efur, Eclair (stajnia 
Natalin) rozpoczęły na war
szawskim torze erę potom
stwa Bafura. Essor (na 
zdjęciu) był w Derbach 
1931 r. mocnym faworytem 

publiczności



Jeszcze raz dało o sobie znać potomstwo Fils du Vent: piękny Hel wygrał w 1932, a później pokazał 
swe duże, wszechstronne możliwości torowe

Drugi syn klaczy wysokiej 
półkrwi Sewilli (pierwszym 
był Madryt) — Wisus (po 
Villarsie) zdobywa w 1933 r.

,.błękitną wstęgę”
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Mat zwyciężył finiszem w dramatycznych okolicznościach, po kolejnych, uporczywych atakach kilku koni, 
m.in. Huzara i Marengo, na prowadzącego od startu ogiera Łeb w Łeb. Oszczędzając siły do początku 
ostatniej prostej, Mat zdołał na finiszu zmóc swego rywala, wyczerpanego bezustanną walką. Na zdjęciu: 

„trójkoronowany” zwycięzca Rulera, Derby, St. Lcger — ogier Mat

Impet II, poza wygraniem 
Herby w r. 1935 nie zazna
czył swej klasy w torowej 

karierze
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Następny derbista po Essorze, syn Batura — Piano — był znakomitym koniem w ciągu całej swej kariery

Moment startu Derby w 1938 r. Walczyć będą o .błękitną wstęgę”: Jeremi, Rada, Kanclerz, Kszyk, Apollo, 
Sart, Rawita, Rosa II, Juturna
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In flagranti... derbista Jeremi i jego trener

Co już ostatni przed wybuchem wojny wyścig Derby. Neron III, który bardzo zyskał na starcie, zaprze
paścił później swą szansę. Wygrał w walce o szyję jeszcze jeden syn Bafura — Colt, widoczny na zdjęciu 

na dalszej pozycji
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Wacław Bauer

TRUDNE
LATA

Byłem uczniem gimn. im. St. Staszica, które 
sąsiadowało na ul. Polnej z rozległym torem wy
ścigów konnych, na którym w wolnych chwilach 
często bywałem. Czy w tych latach mógłbym 
przypuścić, że zostanę pracownikiem Towarzys
twa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce, i że do
czekam 35 rocznicy swej pracy ma Wyścigach?

Pędzą lata z zawrotną szybkością, przysparza
jąc wiele przeżyć, dobrych i złvch, ale niektóre 
wydarzenia z odległych czasów są jeszcze tak 
świeże, iż wydaje się, że to było wczoraj. Pamię
tam, jak zostałem przedstawiony ówczesnemu pre
zesowi wyścigów Michałowi Komorowskiemu dla 
omówienia posady w Towarzystwie. Był rok 
1930. Prezes Komorowski, znany ze swego nieco 
szorstkiego obejścia zapytał, czy wiem, że w se
zonie wyścigowym trzeba pracować 24 godziny 
na dobę. Z całym spokojem z kolei ja zapytałem: 
„a kiedy się sypia, panie prezesie?” Widocznie 
moje pytanie spodobało się, gdyż polecił zaanga
żować mnie na stanowisko księgowego. W nie
długim czasie objąłem dodatkowo funkcje sekre
tarza Łódzkiego T-wa Wyścigów Konnych, któ- 
rego prezesem był Stefan Ender z Moszczenicy, 
znany hodowca i właściciel stajni wyścigowej.

W kampanii 1939 roku tor na Służewcu nie
wiele ucierpiał. Mundurowi okupanci z dumą 
wspominali, iż z wieży ciśnień na torze sam 
„fuehrer” obserwował ostatnie dni walki kona
jącej Warszawy. Tor wyścigowy został okupowa

ny przez oddziały wojskowe; budynki i stajnie 
przy torze roboczym zajęły formacje szwadronu 
zapasowego konnych SS, trybuny i część stajen — 
lotnicy oraz szpital dla koni.

W okresie okupacji wyścigi odbywały się 
w Lublinie i we Lwowie. Konie, które zostały na 
Służewcu, po zakończeniu działań wojennych 
Niemcy wywieźli.

Biura T-wa Zachęty do Hodowli Koni w Pols
ce przy ul. Mazowieckiej zostały podczas działań 
wojennych we wrześniu 1939 roku spalone. Gdy 
po zainstalowaniu się w Warszawie cywilnych 
władz okupacyjnych prezes Komorowski udał się 
do nich, aby omówić sprawy toru na Służewcu, 
zajętego przez wojsko, w kierowniku działu rol
nictwa i wyżywienia Warszawy rozpoznał dra 
Neumana, który przed wojną był gościem na to
rze mokotowskim. Dr Neuman pozostawił w spo
koju prezesa T-wa i zalecił mu nadal prowadzić 
biura.

W krótkim czasie zjawił się niemiecki dżokej 
Grabsch, który przed wojną parokrotnie brał 
udział w wyścigach na torze mokotowskim i jako 
zaprzedany hitlerowiec, mając uprawnienia 
„treuhandera” szybko zawinął się z końmi, jakie 
pozostały na torze i wysłał je do Niemiec.

Przyjmowaliśmy do Drący na Służewcu wiele 
osób, które trzeba było chronić przed łapankami 
'i wywiezieniem na roboty. Za zgodą wydziału 
rolnictwa i wyżywienia mogliśmy wystawiać le
gitymacje, które po otrzymaniu odpowiedniej 
pieczątki i podpisu nabierały wartości „auswei- 
su”. Przypominam sobie, że legitymacje takie po
siadali m. in.: Narcyz Pełczyński — znany foto
graf koni, Karol Teodorowicz, Hanna Machce- 
rzyńska, Mieczysław Gientka, Władysława Sobie- 
rajówna no i Jan Brzechwa, którego „zawodową 
specjalnością” było strzyżenie szpalerów. W dzień 
Brzechwa ciął szpalery, a wieczorem pisał 
wiersze.

Na terenie Służewca, młody praktykant rolny 
Maciej Rembowski z Poznania z przyjacielem 
swoim Trąmpczyńskim i paru kolegami, pod bo
kiem Niemców prowadzili podziemną podchorą
żówkę. Równie ryzykowną imprezą był nasłuch 
radiowy, zainstalowany w garażu-warsztacie, 
mieszczącym się w budynku gospodarczym w po
dwórzu. Zygmunt Wójcicki, najstarszy mechanik 
słuźewiecki nastawiał aparat radiowy w garażu, 
ja słuchałem, a Wójcicki przed garażem udawał, 
że coś majstruje, bacząc czy nie ma niebezpie
czeństwa. Wiadomości przekazywaliśmy kolegom 
i przyjaciołom.

W maju 1943 roku Niemcy wysadzili w powie
trze wspaniałą wieżę ciśnień, posiadającą dwie 
głębinowe studnie, które zasilały w wodę cały 
teren. Niemcy postanowili znieść wieżę, gdyż 
przeszkadząła startującym samolotom.
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Milczące trybuny

*

W dniu wybuchu Powstania 1 sierpnia 1944 r. 
zdążyłem przed rozpoczęciem akcji wrócić do 
swego domu przy al. Wilanowskiej. Inspektor to
ru na Służewcu Bogdan Rembowski, naoczny 
świadek, który przeżył na torze pierwsze dni 
Powstania, opowiedział mi szczegółowo o wyda
rzeniach.

1 sierpnia w wartowni przy bramie było wy
jątkowo tylko trzech SS-manów, zamiast jak 
zwykle ośmiu. Po godzinie 16 pod bramę 
podkradł się powstaniec i rzucił granat na stoją
cych pod murem Niemców. Jeden został zabity, 
drugi ciężko ranny (udał nieżywego), a trzeci 
uciekł. Po chwili powstaniec, który rzucił granat 
wpadł do mieszkania Rembowskiego, umył za
krwawione ręce, gdyż obszukał zabitego i ranne
go, zabierając im broń i amunicję.

W tym czasie na podwórzu było około 14 pra
cowników toru. Z daleka już było słychać okrzy
ki Niemców i warkot motorów. Okazało się po
tem, że Niemiec — który udawał nieżywego, pod- 
czołgał się w stronę trybun, zaalarmował war
towników i komendanta. Michał Czyżewski, któ
ry nie chciał uciekać i pozostał w mieszkaniu 
Rembowskiego, został na miejscu zastrzelony. 
Nasi pracownicy usłuchali rady Rembowskiego, 
weszli na strych nad stajniami roboczymi i skry
li się w sianie. Byli to: Franciszek Zagórski, Ste
fan Walendzik, Jan i Piotr Kąkol, Michał Radom
ski, Stanisław Kudłaczyk, Lucjan Polesiak, Jó

zef Strójwąs, Jakub Białowąs i inni. Sam Rem
bowski skrył się w szambie na końcu podwórza 
i w swej kryjówce przesiedział 48 godzin. Dziel
na Bronisława Zagórska, o zmierzchu, przez kla
pę w suficie stajni, podawała ukrytym pracowni
kom mleko i mięso, zabierane Niemcom, którzy 
bili nasze świnie. Sytuacja była groźna. Życie 
wszystkich wisiało na włosku.

Pierwszego dnia o zmierzchu Niemcy zaczęli 
palić wieś Służewiec, słychać było strzały i roz
dzierające krzyki. Nad ranem przez wąską szpa
rę Rembowski widział, jak dwóch Niemców do
bijało" rannych. Po dwóch dobach, zgłodniały, 
zziębnięty i kompletnie wyczerpany, postanowił 
wyjść z ukrycia. Przy pierwszym budynku na
tknął się na dwóch żołnierzy, którzy skierowali 
na niego pistolety. Tylko znajomość języka nie
mieckiego i zdecydowana postąwa uratowały go. 
Zażądał zaprowadzenia do komendanta toru. Żoł
nierze powiedzieli mu, że mają rozkaz strzelać 
do każdego napotkanego cywila. W ten właśnie 
sposób zginęli: dżokej Mikołaj Kobitowicz, ogrod
nik Jerzy Nagietowicz, Stanisław Lange i Fran
ciszek Barańczuk.

Codziennie rano, pod eskortą żołnierza, chodził 
Rembowski na podwórze, gdzie wraz z Bronisła
wą Zagórską i Stefanem Kaletą obrządzał pozo
stały inwentarz żywy. Pracując na podwórku 
widzieli oni jak Niemcy prowadzili całe kolumny 
młodych mężczyzn na tor roboczy, gdzie odby
wały się egzekucje.

— 75 —



Wieża ciśnień, wysadzona pod koniec wojny 
w powietrze przez niemieckicKo okupanta

Ostatni w okresie mię
dzywojennym prezes 
TZIIK. Michał Komo
rowski. Rys. G. Mu- 

charski
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Po oswobodzeniu zostały odkopane ciała roz
strzelanych, kilka ofiar rozpoznano, większość 
z nich jednak pozostała nierozpoznana. Na torze 
roboczym w miejscu dokonywanych egzekucji jest 
zbiorowy grób rozstrzelanych, którym opiekuje 
się młodzież z pobliskiej szkoły służewieckiej.

Dnia 16 stycznia 1945 r. Niemcy w panice opu
ścili Służewiec. Już następnego dnia znalazłem 
się na torze, gdzie wraz z innymi pracownikami 
zaczęliśmy zabezpieczać pozostały inwentarz ży
wy i martwy. Dawne biuro w budynku inspek
torskim w ogrodzie było doszczętnie splądrowa
ne, książki i dokumenty zniszczone, a kasa pan
cerna rozpruta.

W parę dni potem część budynków zajęły od
działy lotnictwa Wojska Polskiego. Dnia 25 sty
cznia przybył na Służewiec Zbigniew Michalczyk, 
jako wysłannik nowo powstałych władz. Zaczęli 
■masowo powracać nasi koledzy. Jako jedni 
z pierwszych przyjechali Maria i Adolf Szucho
wie, Sławomir Lipczyński, Florian Kwasieborski, 
Feliks Przetakiewicz, Maria Kowalska i wielu 
innych, których wojna rozrzuciła po całej Polsce. 
Na pierwszym wspólnym zebraniu pracowników 
zostałem wybrany przez załogę kierownikiem to
ru, mając do pomocy komitet w składzie: Kazi
mierz Majewski, Adam Leciak, Ludwik Roman, 
Stefan Walendzik.

Braki na Służewcu były olbrzymie; przede 

wszystkim nie było wody i prądu, zniszczenia 
były duże. Byli natomiast dzielni ludzie, którzy 
natychmiast przystąpili do odbudowy swego 
warsztatu pracy z wielkim zapałem.

W lutym 1945 r. otrzymałem nominację na kie
rownika toru służewieckiego. Czasy były b. cięż
kie, do momentu otrzymania dotacji od władz 
utrzymywaliśmy się z dochodów za przewożenie 
platformami ludzi powracających do Warszawy, 
z ogrodnictwa, które prowadził inż. Stanisław 
Werner (znane byiy wczesne pomidory z wyści
gów na bazarze „Koszyki”) oraz z dzierżawy 
pustych stajen na magazyny.

Na jesieni, powróciły z Lublina po odbytym 
sezonie wyścigowym konie, które szczęśliwie oca
lały w Lublinie dzięki wysiłkom i staraniom gen. 
Leona Bukojemskiego.

W początkach roku 1946 zostały zatwierdzone 
przez Min. Rolnictwa nowe władze toru wyścigo
wego w Warszawie. Kuratorem T-wa Zachęty do 
Hodowli Koni w Polsce został mianowany gen. 
Leon Bukojemski, dyrektorem toru wyścigowe
go — Tadeusz Possart, ja zaś jego zastępcą i in
spektorem toru. Gospodarstwo rolne ponownie 
objął Roman Rogowski.

W dniu otwarcia sezonu wyścigowego w War
szawie na Służewcu — 7 lipca 1946 r. na maszcie 
dumnie załopotała biało-czerwona flaga.

WACŁAW BAUER

Rok 1946. Marszalek Marian Spychalski (wówczas generał) gratuluje trenerowi Stańczakowi sukcesu 
Odeona w gonitwie im. Prezydenta KRN
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Leon Bukojemski

WYŚCIGI ZNÓW 
W WOLNEJ 
POLSCE

W lipcu 1944 r. w zwycięskim marszu I Armia 
zajmuje Lublin. Pościg za najeźdźcą trwa dalej 
i oddziały Wojska Polskiego zajmują pozycje nad 
Wisłą od Puław do Jabłonny. W listopadzie te
goż roku otrzymuję rozkaz stawienia się w Lub
linie w sztabie Armii, który powierza mi obo
wiązki dowódcy Okręgu Wojskowego w Lublinie. 
Kilka dni później otrzymuję rozkaz stawienia się 
w resorcie rolnictwa PKWN do ówczesnego kie
rownika tegoż resortu — Edwarda Bertolda, któ
ry z polecenia Sztabu Armii powierzył mi dodat
kowo stanowisko komisarza wyścigów konnych:

Natychmiast udałem się na tor wyścigowy, by 
rozejrzeć się w sytuacji, zbadać i przejąć mają
tek b. Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni 
w Polsce, któremu podlegały wyścigi. Stan jaki 
zastałem wśród 93 koni w stajniach wydał mi się 
rozpaczliwy. Nic nie wskazywało na to, by moż
na było doprowadzić kondycję tych koni do ja
kiego takiego stanu. Trenerzy, dżokeje, stajenni, 
których w czasie tej wizytacji spotkałem, nie 
przedstawiali się lepiej, lecz doszedłem do prze
konania, że z ich strony będę miał niezawodną 
pomoc. Wśród starych znajomych spotkałem tre
nera Stanisława Ziemiańskiego, który szczegóło
wo poinformował mnie o losach wyścigów w cza
sie brunatnej okupacji. Postawiłem zatem na 
tych ludzi, którzy ukochali konie i swój warsz
tat pracy.

Korzystając z zajmowanego stanowiska, przy 
przychylnym nastawieniu resortu rolnictwa, za
łatwiłem niezwłocznie paszę dla koni, zaś dla 
personelu zaopatrzenie.

W pracach tych brali udział wszyscy, ratując 
resztki naszej, świetnej ongiś hodowli. Nieoce
nionym pracownikom, jak i ówczesnemu dyrek
torowi toru Tadeuszowi Possartowi, trenerom, 
dżokejom, jeźdźcom i stajennym niech będzie mi 
wolno na tym miejscu złożyć serdeczne podzię
kowanie; ich to zasługą jest dalszy rozwój ho
dowli polskiego konia. Liczba koni powiększała 
się. Trener i ówczesny dżokej Walenty Stasiak, po 
oswobodzeniu Łańcuta jakimś cudem przyprowa
dza na for w Lublinie około 10 koni pełnej krwi, 
a już prawdziwym wyczynem było przeprowa
dzenie z Kielecczyzny na tor wyścigowy dwóch 
klaczy pełnej krwi przez starszego stajennego 
Wincentego Haczkowskiego. Na wiosnę i945 r. 
stan koni doszedł do 128 sztuk, a w kilka miesię
cy później do 138. Przy usilnej pracy całego per
sonelu stajennego kondycja koni jak i stan toru 
wyścigowego w Lublinie zmieniły się nie do po
znania. Poprawił się również zewnętrzny wygląd 
obsługi, zakupiono w fabryce sukna w Białym
stoku materiał na ubrania. Powstała myśl uru
chomienia wyścigów w Lublinie. Tym bardziej 
że 9 maja 1945 r. ustały działania wojenne. 
1 lipca 1945 roku rozpoczęły się wyścigi w Lub
linie i trwały do 4 listopada. Rozegrano 209 go
nitw w ciągu 27 dni.

Warszawa wolna od stycznia 1945 oglądana 
przeze mnie z samolotu przedstawiała obraz za
głady. Skierowałem pilota na tor służewiecki 
i o dziwo skonstatowałem, że budynki stajenne, 
trybuny stoją, ale miasteczko wyścigowe wymar
ło. Do współdziałania przy zabezpieczaniu pozo
stałych budynków i torów w Warszawie delego
wany został trener Zbigniew Michalczyk, który 
tak skreślił dzieje toru służewieckiego: „We 
wrześniu 1939 r. tor wyścigowy zajęty został 
przez oddziały SS — w stajniach w dolnej 
części formowały się oddziały kawalerii nie
mieckiej SS. W stajniach obok trybun był 
szpital weterynaryjny, zaś na torze wyścigowym 
lotnisko lekkich samolotów. W trybunie głównej 
tnieścił się sztab lotniczy i kasyno lotnicze, 
a w trybunie środkowej warsztaty lotnicze i sa
mochodowe. Komendantem był SS-man Fegelein. 
W r. .1944 po powstaniu warszawskim na torze 
roboczym Niemcy urządzili obóz przejściowy, 
skąd kierowano ludzi do Pruszkowa i innych 
obozów.”

W grudniu 1945 r. postanowiłem przetranspor
tować konie i cały personel do Warszawy, kieru
jąc się następującymi przesłankami:

1. rząd PRL prawie w całości był już w War
szawie,

2. ludność Warszawy wzrastała ilościowo 
z każdym dniem,
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General Karol Świerczewski, miłośnik koni, osobiście dekorował pierwszą derbistkę na Służewcu — klacz 
Bystra. Obok kurator toru gen. Leon Bukojemski

3. stajnie wymagały niedużego remontu,
4. trybuny zniszczone, bez szyb, drzwi itp, 

wymagały długotrwałej naprawy i koniecz
nych materiałów*,

5. tor wyścigowy i roboczy wymagały kom
pletnej konserwacji.

Zdawałem sobie sprawę, że pracę tę wykonać 
muszą pracownicy wyścigów konnych, gdyż ro
botnicy i rzemieślnicy zajęci byli przede wszyst
kim doprowadzaniem własnego lokum do jakie
go takiego stanu użytkowania. Z końcem grudnia 
1945 r. i w styczniu 1946 r. dwoma transportami 
'kolejowymi przybyliśmy w całości na tor służe- 
wiecki. Z niemałym strachem patrzyłem na og
rom pracy, którą trzeba było wykonać, lecz „wy- 
ścigowcy” rozumieli, że grają o wielką stawkę: 
czy wyścigi będą, czy muszą zginąć.

Praca rozpoczęła się natychmiast. Po oporzą
dzeniu koni i ludzi oraz treningu, cały personel 

przystępował do porządkowania toru wyścigowe
go, roboczego, trybun, ¿tajen. Nie było człowieka, 
który by się uchylał od tej pracy, nie było cho
rych, malkontentów i niezadowolonych. Pracami 
kierowali dyrektor toru Tadeusz Possart oraz 
inspektor toru Wacław Bauer, przy współudziale 
wszystkich trenerów, dżokejów i całego per
sonelu. Już w ciągu dwóch miesięcy wygląd to
ru bardzo się zmienił. Tor wyścigowy, roboczy 
i główny, pod fachowym kierownictwem inż. Ro
mana Rogowskiego były do użytku, stajnie do
prowadzone do porządku, jedynie trybuny wy
magały natychmiastowego oszklenia. Wchodząc 
do kancelarii toru ze wszystkich stron słyszałem 
tylkc: „szkło, szkło!” A trzeba go było około dwu 
wagonów. Dzięki pomocy Ministerstwa Rolnictwa 
udałem się na Śląsk skąd otrzymaliśmy potrzeb
ny materiał. Był to wyczyn nie lada, biorąc pod 
uwagę, że cała Warszawa nie miała szkła w ok
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nach. Sądzę, że warszawiacy darują nam ten 
wyczyn, który wówczas zdawał się nam tak po
trzebny.

W tym też czasie otrzymałem polecenie wyjaz
du do Niemiec zachodnich, celem odebrania za
grabionych koni i wyjechałem tam w marcu 
1946 r. z trzyosobową ekipą. Przed wyjazdem 
zwróciłem się do swoich współpracowników 
o nieustanną dalszą pracę, kontynuację robót 
i nie zawiodłem się. Po powrocie z Niemiec 
stwierdziłem, .że prace nad doprowadzeniem całe
go toru do porządku są tak zaawansowane, że 
można myśleć o uruchomieniu wyścigów w War
szawie.

Termin rozpoczęcia wyścigów ustaliłem na po
czątek lipca 1946 r. przewidując, że do tego cza

su dojadą na tor konie z Niemiec, Austrii i Cze
chosłowacji, po które wyjechałem w maju. 7 lip
ca 1946 roku rozpoczął się w Warszawie sezon 
wyścigowy, który trwał do 17 listopada przy 
udziale już 167 koni. Rozegrano 237 gonitw 
w ciągu 33 dni.

Na zakończenie tego krótkiego sprawozdania 
niech mi będzie wolno w tym miejscu złożyć 
szczere podziękowania ówczesnemu wiceminis
trowi rolnictwa Bolesławowi Podedwornemu za 
pomoc, jaką okazał całej rodzinie wyścigowej 
w jej pionierskiej pracv nad odbudową hodowli 
'konia polskiego oraz pomoc przy odbudowie 
i rozwoju polskiej tradycji wyścigów konnych.

LEON BUKOJEMSKI

Bohater pierwszych wyścigów w Lublinie 
i na Służewcu Izan (po The Cheetah). Biegał 

jeszcze mając dziesięć lat

— 80 —



Henryk Harland

POWROT
Z TUŁACZKI

W 1946 roku na torze służewieckim koni było 
mało, bo zaledwie 130 pełnej krwi i tylko 21 
arabów.

W zimie 1946 r. generał Bukojemski otrzymał 
wiadomość, że w Niemczech na terenie okupacji 
brytyjskiej istnieje poważne zgrupowanie koni 
polskich.- Istotnie, zorganizował się tam Zarząd 
Stadnin Polskich w Niemczech (ppłk S. Zamoys
ki, mjr H. Harland i kpt. K. Bobiński), który 
objął ewakuowane z Polski stada i stadniny i gro
madził rozproszone po Niemczech polskie konie. 
O ile stada ogierów i stadniny: Racot i Janów 
Podlaski były ewakuowane do Niemiec, zacho
wując do pewnego stopnia swoją organizację 
i personel oraz sprzęt, o tyle konie pełnej krwi 
były rozproszone pojedynczo po całych Niemczech 
i znajdowały się w rękach prywatnych posiada
czy. Wyjątek stanowiła niewielka grupa klaczy 
SK Kozienice, nad którą czuwał dyrektor R. Zop- 
pi. Grupa ta przebywała w Mecklenhorst (w po
bliżu Hanoweru), do czasu przeniesienia jej po
tem do stadniny Lauvenburg.

Przed Zarządem Stadnin stanęło przeto poważ
ne zadanie — zebrać rozproszony po Niemczech 
cenny materiał koński i dostarczyć go do kraju. 
Dyslokacja stadnin pełnej krwi w Niemczech była 
uprzednio, jeszcze w niewoli, opracowana przez 
mjr. Harlanda i kpt. Bobińskiego. Należało jed
nak uzyskać zgodę władz okupacyjnych brytyj

skich względnie amerykańskich oraz mieć środki 
transportu, odpowiednie obiekty do pomieszcze
nia odnalezionych koni, paszę, no i personel do 
tych prac.

Zgodę władz brytyjskich na zbieranie koni oraz 
przydział majątków, tych gdzie już znajdowały 
sie polskie konie, załatwił w bardzo krótkim cza
sie ppłk Zamoyski i jego to wielka zasługa, że 
całe przedsięwzięcie się udało. Uzyskano przy
dział majątku Erichsburg wraz z folwarkiem pod 
Einbeck, stadniny Lauvenburg i Römerhof oraz 
tery wyścigowe Neuss i Krefeld w Nadrenii.

W strefie amerykańskiej na tego rodzaju przy
wileje nie można było liczyć. Zezwolono nam je
dynie na odszukanie polskich koni i jak najszyb
sze wywiezienie ich do kraju. Załatwił to kpt. 
Bobiński, wysyłając dwa transporty liczące 61 
koni, z tego 44 pełnej krwi oraz 17 arabów i pół
krwi. Zadanie odszukania koni w strefie brytyj
skiej i zorganizowanie ośrodków hodowlanych 
wziąłem na siebie ja wraz z inż. T. Nieciengiewi- 
czem.

Pierwsze kroki poszukiwań prowadziły do stad
niny SS Lauvenburg, gdzie według posiadanych 
wiadomości powinna znajdować się pewna ilość 
wywiezionych z Polski koni. Niestety Lauvenburg 
był zajęty przez lotnictwo USA i nie było tam 
ani jednego konia. Uzyskano jedynie wiadomość, 
że SS-mani wyprowadzili konie w kierunku na 
Bielefeld i że w tamtych okolicach należy ich szu
kać. Po drodze do Bielefeld zrobiliśmy wypad do 
stadniny Vornholz, gdzie dowiedzieliśmy się, że 
SS-mani z Lauvenburga zostawili tam kilka koni 
a wśród nich 3 włoskie roczne ogierki. Oświad
czono nam, że konie można każdej chwili zabrać. 
Jak się później okazało, były to: Turysta, Sygnet 
i Salut. Zdobyliśmy również wiadomość, że w po
bliskiej miejscowości Gütersloh u gospodarzy 
znajduje się większa ilość koni z Lauvenburga. 
Rzeczywiście, w dwu większych gospodarstwach 
znajdowało się 20 roczniaków pełnej krwi, a nie
co dalej — w wiosce Jöllenback — 9 roczniaków 
Obok toru wyścigowego w Bielefeld znaleźliśmy 
piękną siwą klacz (Cardea) ze źrebakiem po ogie
rze Trau. Nazwę klaczy gospodarz miał wypisaną 
na pozostawionej mu kartce.

W stadninie Ravensberg-Spexard nie było ani 
jednego obcego konia, natomiast uzyskano infor
mację, że zatrzymała się tam większa grupa masz
talerzy z Lauvenburga wraz z końmi i że poszli 
dalej na wschód. Każdy masztalerz, jadąc konno, 
prowadził jednego lub dwa konie. Wręczono nam 
kilkanaście tabliczek stajennych z wypisanymi 
nazwami i pochcdzeniem koni.

W majątku Zuchnershof (Seesen) znaleziono 
francuskiego ogiera Sanguinetto i cztery klacze: 
dwie francuskie, jedną włoską i polską Braganzę.

Na torze wyścigowym i w stadninie Bad Harz- 
burg znajdowało się 37 koni, ą między nimi 
3 ogiery: polski Ping Pong i dwa włoskie: Pilade 
i Ettore Tito, a poza tym 8 klaczy polskich 
i źrebak, 7 klaczy włoskich i 16 francuskich.
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Sprowadzona z Niemiec klacz włoskiego pochodzenia 
Aquasparta, która dała naszej hodowli tak świetnego 

konia, jak Dorpat

Znajdowało się tam także Biuro Zarządu Towa
rzystw Wyścigowych z Berlina wraz ze wszystki
mi dokumentami koni pełnej krwi znajdujących 
się w Niemczech.Ułatwiło to nam stwierdzenie 
tożsamości zbieranych koni. Dokumenty zostały 
zabnane do Lauvenburga i przekazane dyr. Zop- 
piemu i kpt. Bobińskiemu.

Technika odbierania koni wyglądała następują
co: konie opisywano, chwilowych posiadaczy pou
czono, że muszą je należycie żywić i pielęgnować 
oraz że nie wolno ich ruszać z miejsca pobytu. 
Następnie meldowano dane do miejscowego woj
skowego zarządu (Military Governement). Po kil
ku dnia,6h przyjeżdżały samochody, które przewo
ziły kdnie do stadniny L»auvenburg. Poszukiwa
nia w'*terenie  trwały dosyć długo. Pracę tę rozpo
częto rw pierwszych dniach czerwca 1945 r.,
a ukończono w połowie listopada 1946 r. W miarę 
upływu czasu odbieranie koni od Niemców szło 
coraz oporniej, trzeba było niejednokrotnie ucie
kać się do interwencji władz angielskich. Zwró
cono się więc do prezesa zachodnioniemieckich 
towarzystw wyścigowych p. Bresgesa, który wydał 
oficjalny okólnik (Mitteilungen fur West und 
Nordwestdeutschland N. 11 z dn. 16.X.1945), na

Cgicr Sygnet (po Zuccarcllo i Solaria) miał duże sukcesy w Polsce na torze i jako reproduktor



kładający dyskwalifikacje na konie polskiego po
chodzenia znajdujące się w rękach niemieckich 
i ostrzegający przed sprzedażą takich koni. W ten 
sposób akcja zbierania koni została znacznie ułat
wiona. Znalazł się długo i bezskutecznie poszuki
wany ogier Skarb, którego Niemcy ukrywali i do
piero teraz sami odprowadzili.

Zebrano już dużą ilość koni — Lauvenburg był 
przepełniony, zajęto stajnie, pomieszczenia i pas
twiska w Rómerhof, na torach wyścigowych 
w Neuss i Krefeld było pełno koni nie tylko pol
skich, ale włoskich i dużo francuskich. Po fran
cuskie konie przyjechali ich prawi właściciele: 
płk L. Lavrence ze swym kierownikiem stadniny 
p. Nommine, przedstawiciel J. Sterna. Przyje
chali też przedstawiciele francuskiej misji re
windykacyjnej, którzy pięknie podziękowali nam 
za opiekę i za przechowanie koni oraz za wska
zówki, gdzie jeszcze znajdują się ich konie. Re
wanżując się, przekazali polskim stadninom 
4 matki i 5 dwulatków. Właściciele tych koni 
zginęli podczas wojny.

Udało się również kupić ogiery Pilade i Ettore 
Tito, a ponieważ w przepisowym terminie do kla
czy włoskich nikt nie zgłaszał pretensji, włączone 
zostały one wraz z przychówkiem do stadnin pol
skich. W końcu marca 1946 r. przyjechała z Pol
ski komisja w składzie: generał L. Bukojemski, 
inż. S. Schuch, X. Koźmiński i J. Bochenek, która 
dokonała przeglądu stadnin. Zdecydowano wysłać 
wszystkie konie wraz ze sprzętem i personelem 
drogą morską via Lubeka do Gdyni. Jako punkt 
przejściowy wyznaczono stadninę Cleverhof, po
łożoną tuż pod Lubeką. W Gdyni mieli oczekiwać 
na konie specjalnie wyznaczeni hodowcy, których 
zadaniem było rozsyłanie przybyłych koni do od
powiednich stad ogierów i stadnin względnie na 
tor wyścigowy w Warszawie.

Gen. Bukojemski wraz z komisją wyjechał do 
Polski, a ppłk Zamoyski przystąpił do pertrak
tacji z władzami brytyjskimi w sprawie ewakua
cji stadnin. Po długotrwałych rozmowach Zarząd 
Stadnin otrzymał do dyspozycji dwa małe statki: 
„Helgoland” i „Ascania”, służące dotychczas do 
przewozu bydła. Na każdym z nich można było 
pomieścić 40 koni. Pierwszy transport odpłynął 
w połowie sierpnia, a ostatni w połowie listopa
da. Wraz z końmi wysyłano personel z rodzinami, 
ich dobytek i inwentarz. Częstokroć stateczek wy
glądał jak Arka Noego. Starano się, żeby możli
wie najszybciej wysłać klacze źrebne, aby unik
nąć jesiennych sztormów na Bałtyku, co mogło na 
nich odbić się fatalnie. Poza tym tor wyścigowy 
na Służewcu prosił, żeby przysyłać mu konie, któ
re mogłyby jeszcze w bieżącym sezonie uczestni
czyć w wyścigach. Niektóre konie ze stajni wy
ścigowej Krefeld były już dosyć zaawansowane 
w robocie. Na próbę wysłano dobrą 2-letnią klacz 
Quarry (Pharis-Querelle) na wyścigi w Kolonii. 

Quarry, pod dżokejem Pulcem,. |two wygrała 
wyścig z 10 niemieckimi końmi. Była to dla Pola
ków, którzy znajdowali się na wyścigach duża 
satysfakcja, ale czas naglił, trzeba było ruszać 
w drogę do Polski i stajnia wyścigowa w połowie 
września 1946 r. została załadowana na statek 
i wysłana do Warszawy.

Wysyłanie koni do kraju przebiegało na ogół 
sprawnie. Dwa stateczki ruchem wahadłowym 
krążyły między Lubeką i Gdynią. Prawda, były 
czasem przestoje, to jakiś remont maszyn, to 
znowu sztorm na Bałtyku. Pierwszy statek od
szedł w połowie sierpnia, a ostatni w połowie lis
topada 1946.

Popłynęły do Polski czołowe ogiery: Pilade, Et
tore Tito, Skarb, Ping Pong, Sonnenorden, Che- 
nonceaux, Hexton, Oduagis, Sickingen, Rapace 
i inne. Pojechały do kraju włoskie klacze: Aqua- 
sparta (matka derbisty i czołowego ogiera Dorpa- 
ta), Ariccia Albula, Amerina. Bayarda, Cardea 
(matka Carolei i czołowego ogiena Caruso), Chia
ra, Dossa Dossi (matka czołowego ogiera De Cór
te), Egna, Najera, Solaria i Tartana.

Wracały z tułaczki do kraju: Braganza, Efforta, 
Gaffeuse, Orangade, Solina, Sumatra II, Gay 
Songstress, Genova, Herbstrose, Rosenmádchen 
(Rosa Nera) matka Rucha, Via Doria i wiele in
nych wybitnych czy dobrych klaczy.

Wysłano młodzież i materiał treningowy, 
a wśród nich takie konie jak: Turysta, Sygnet, 
Salut, Ruch, Cedra, Brzytwa, Gryka, Quarry, 
Miss Victory, Carolea, Tarnina, Jagna, Espoir, 
Equator i wiele innych, które później pięknie się 
zapisały swymi wynikami na torze wyścigowym 
i w hodowli.

Wrócił inż. A. Krzyształowicz ze swoją stadniną 
czystej krwi arabskiej, z ogierami: Wielki Szlem 
i Witraż, z klaczami i młodzieżą, która już 
w 1947 r. mogła brać udział w wyścigach na Słu
żewcu.

W Niemczech pozostali jeszcze por. A. Prądzyń- 
ski i L. Assaturow, aby zebrać konie, co do któ
rych pozostawiliśmy im pewne informacje. Po
wrócili w sierpniu 1947 r. przywożąc 164 konie, 
między innymi włoską klacz pełnej krwi Hyblę, 
prababkę derbistów Humbuga i Huberta. Ogółem 
wysłano do kraju 1827 koni z tego 230 pełnej 
krwi. W 1946 r. z przywiezionych koni zdążyło 
jeszcze uczestniczyć w wyścigach na Służewcu 16 
koni, a w 1947 r. z tejże grupy brały już udział 
63 konie.

Poważne zasilenie materiałem stadnym ośrod
ków hodowlanych dało również widoki na znacz
ne powiększenie ilościowego i jakościowego pogło
wia koni w stadninach i stajniach wyścigowych.

HENRYK HARLAND
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Stanisław Schuch 

ni w kraju. Za cel doraźny postawiono groma
dzenie koni (pełnej krwi, błąkających się poje
dynczo po różnych jednostkach wojskowych, 
opuszczonych gospodarstwach, ambulansach.

Na torze wyścigowym w Lublinie zorganizowa
ny został punkt zborny, do którego wkrótce na
pływać zaczęły, prócz pojedynczych koni odszu
kanych w terenie wolnym od walk, konie z gos
podarstw upaństwowionych i konie pełnej krwi, 
które brały udział w okupacyjnych wyścigach lu
belskich wiosną 1944 r. Znalazła się też pewna 
liczba trenerów warszawskich, jak W. Cieślak, 
M. Molenda, A. Sulik, S. Stańczak, S. Ziemiań
ski, S. Michalczyk, A. Matczak, K. Józefiak, 
M. Kucharski, A. Pacurko, J. Paszkiewicz, 
W. Szablewski oraz grupa jeźdźców. Wysiłek ko
mitetu i personelu stajennego był skierowany 
przede wszystkim na zdobycie paszy dla koni. 
Ciężkie to było zadanie.

TOR WOLNY!...

PO NOCY 
DZIEŃ

31 sierpnia 1939 roku, na torze garstka publicz
ności. Nastrój pełen napięcia. Około ósmej wie
czorem tor pustoszeje. Jeden urzędnik pośpiesznie 
zamyka rachunki. W 10 godzin po ostatniej go
nitwie padają pierwsze bomby na tor służewiec- 
ki...

W pierwszych dniach października tor wyści
gowy zajęty zostaje przez niemieckie formacje 
wojskowe. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Ko
ni zawiesza działalność, zatrzymując minimalną 
liczbę pracowników z siedzibą na torze. Biuro na 
Mazowieckiej jest kompletnie zniszczone. Towa
rzystwo prowadzi dalej księgi stadne. W Lubli
nie, a później we Lwowie Niemcy organizują 
wyścigi konne. Pewna liczba pracowników Wyś
cigów — trenerów, jeźdźców, chłopców stajen
nych — znajduje zatrudnienie, co było dla nich 
sprawą o dużym znaczeniu. Od sierpnia 1944 r. 
tor służewiecki staje się terenem walk o War
szawę. Zza Wisły zbliża się już jednak wyzwo
lenie.

Zalążek organizacji wyścigowej tworzy się 
w październiku 1944 r. w Lublinie, w ramach re
sortu rolnictwa PKWN. Rozpoczyna się praca nad 
odbudową niemal doszczętnie zniszczonej hodowli 
koni w kraju. Pod przewodnictwem gen. L. Buko- 
jemskiego powstaje komitet (mgr Leon Pokrzyw
ka, inż. Stanisław Schuch — sekretarz technicz
ny, Antoni Konopnicki), który podejmuje się 
pełnienia zadań związanych z organizowaniem 
stadnin, stad ogierów i przygotowaniem ram or
ganizacji, która zajmuje się ogólną hodowlą ko-

W styczniu 1945 r. pracownicy związani z pracą 
komitetu, wyruszyli w ślad za armią, zabezpie
czyć mienie państwowych zakładów chowu koni. 
Zabezpieczono resztki materiału hodowlanego 
z Dzikowa, inwentarz martwy w PSO Bogusła- 
wice, przejęto i uruchomiono stadninę koni pełnej 
krwi w Widzowie (Z. Zawadzki), później stadninę 
w Racocie, która znajdowała się w rejonie walk 
o Poznań (S. Alexandrowicz) i wszczęto odbiór 
koni od niektórych jednostek radzieckich np. 
w Pniewach i Posadowię.

Ponieważ nie było możliwości uruchomienia 
wyścigów w Warszawie, gdyż wymagało to wie
lu długoletnich prac przygotowawczych, a poza 
tym tor służewiecki przez kilka miesięcy zajęty 
był przez polskie wojska lotnicze, zadecydowane 
zostało urządzenie sezonu wyścigów w Lublinie 
na torze nad Bystrzycą. W kwietniu 1945 roku 
przybywa do Lublina Tadeusz Possart i wespół 
z Antonim Konopnickim, przy współudziale Ste
fana Jabłońskiego, a pod przewodnictwem gen. 
L. Bukojemskiego rozpoczynają wytężoną pracę 
nad przygotowaniem toru do sezonu. Z ogromny
mi trudnościami remontowano stajnie i inne bu
dynki, doprowadzano do porządku bieżnie, szyko
wano bariery na torze, ogrodzenia itd.

Otwarcie sezonu odbyło się 1 lipca 1945 roku. 
Pogoda, tor lekki. Sezon obejmował 27 dni wyści
gowych. Pierwszą gonitwę w wyzwolonej ojczyź
nie wygrał Jolant pod dż. S. Molendą. Z koni 
uczestniczących w tym pamiętnym mitingu, pozo
stawiły później mniej lub więcej trwałe ślady na 
wyścigach lub w hodowli — ogiery San II oraz 
Maciek, klacze Ikaria II i Somosierra. San II, syn 
ogiera Łeb w Łeb, dał później z klaczą włoską 
Dossa Dossi ogiera De Corte, który, prócz trium
fów w kraju — wygrał nagrodę im. Warszawy 
w Moskwie. Po Sanie II są w Mosznie dwie jego 
córki, Dziwożona II i Genua, które dały dwie kla
cze najwyższej klasy, Demonę i Geronę. Maciek
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Bomba w górę! Tradycyjny rekwizyt torow wyścigo
wych. Znak, że konie mają ruszyć w dystans



dał szereg doskonałych koni półkrwi, zwycięzców 
w licznych wyścigach. Ikaria II dała z Sanem II 
klacz Ironię, a ta — dając Intradę i Ironę — 
przyczyniła się do rozszerzenia linii żeńskiej na
szej znakomitej Liry, linii datującej się w kraju 
od 1901 roku. Somossiera II, która wygrała 
w Lublinie nagrodę Główną — odpowiednik Der- 
by — dała ogiera Sombrero. Ogier ten w latach 
1955 i 1956 wygrał Derby, Wielką Warszawską, 
nagrodę Widzowa i szereg innych.

Po zakończonym sezonie w Lublinie — dyrek
torem toru w Warszawie mianowany został 
T. Possart, a inspektorem — W. Bauer, który 
przedtem pełnił przejściowo także funkcję dy
rektora toru. Na Służewcu przystąpiono do re
montu budynków mieszkalnych, stajen, trybun 
i innych urządzeń, użytkowanych przez 5 lat 
przez wojskowe jednostki okupanta.

W 1946 roku minister rolnictwa powołał komi
sarzy do spraw wyścigów konnych na kilku to
rach, będących w posiadaniu Towarzystwa Zachę
ty do Hodowli Koni lub Towarzystw Wyścigów. 
Komisarzem do spraw wyścigów konnych w War
szawie i Łodzi mianowany został gen. L. Buko- 
jemski, któremu powierzono urządzenie wyści
gów na torze warszawskim. Przygotowanie toru 
na Służewcu, skompletowanie i przygotowanie 
personelu wyścigowego, konieczność zaopatrzenia 
toru w wodę — co wobec zniszczenia przez Niem
ców wieży ciśnień nie było sprawą łatwą — zaję
ły kilka miesięcy.

Otwarcie sezonu na Służewcu nastąpiło 7 lipca 
1946 roku. Rozpoczęło się użytkowanie toru zgod
nie z jego przeznaczeniem. Pierwszą gonitwę 
z płotami wygrał Pechowiec, hodowli J. Broni
kowskiego, trenowany przez W. Szablewskiego, 
dosiadany przez J. Grzankę. Najlepszym trzylat
kiem sezonu 1946 roku był ogier Splendid II, cho
ciaż Derby wygrała klacz Bystra II. Najlepszym 
starszym koniem był Izan; przegrał tylko jeden 
wyścig — nagrodę Prezydenta — z Odeonem.

W r. 1947 zaczynają być włączane do selekcji 
konie odzyskane z Niemiec i przysłane przez tak 
zasłużony dla naszej hodowli i wyścigów Zarząd 
Stadnin Polskich w Niemczech (Cleverhof) Quar- 
ry, Salut, Stepowy Lis, Echo, Senator, Miss Vic- 
tory, Lafite II i wiele innych, które wzmacniają 
ilościowo wyścigi na Służewcu i ożywiają je. Se
zon 1947 obejmował 45 dni wyścigowych, w cza
sie których rozegrano 430 gonitw. Biegało 188 ko
ni pełnej krwi i 45 koni arabskich. Wśród koni 
otrzymanych w drodze restytucji znalazł się włos
kiego pochodzenia Turysta, który w tym czasie 
nie został jeszcze ściśle zidentyfikowany. Nie bę
dąc w pełni formy przegrał dwie pierwsze swoje 
przygotowawcze gonitwy, aby następnie wygrać 
8 wyścigów z rzędu, w tym nagrody St. Leger, 
Wielką Warszawską i Critérium. Derby wygrał 
niespodziewanie ogier Gniew. Konie ruszyły w tej 
gonitwie w dystans mijając startera z podniesio
ną chorągiewką, a Sygnet, (który w ostatnich la
tach swego życia okazał się świetnym reproduk-

na Służewcu 1965 rokuMiting Międzynarodowy
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Zdjęcie, które obiegło wszystkie niemal ilustrowane tygodniki w kraju. Ci gracze, sądząc po różnych 
oznakach, bardzo przeżywają swe wzloty i upadki...

torem) — pozostał na starcie. Zorganizowano let
ni sezon wyścigów w Sopocie, na który złożyło się 
5 dni wyścigowych z udziałem 57 koni pełnej 
krwi oraz 18 koni arabskich. Gen. Bukojemski 
nabył w Anglii 20 roczniaków — 14 ogierów 
i 6 klaczek.

W r. 1948 wyróżnił się Ruch (Avanti — Rosa 
Nera), wygrywając klasyczne cztery gonitwy: Ru- 
lera, Przychówku, Derby, Pokoju (St. Leger). Wy
czyn taki powtórzył Solali dopiero w 13 lat póź
niej. Z koni zakdpionych w Anglii — Brześć, pod
rzędnego pochodzenia, górował w wyścigach dla 
dwulatków, zdobywając 5 nagród w tym Przy
chówku i Borowna. Gen. Bukojemski ponownie 
nabył w Anglii stawkę roczniaków, liczniejszą 
niż poprzednia i lepszego pochodzenia, złożoną 
z 20 ogierków i 30 klaczek. Czteroletni Turysta 
został niepobity w 5 gonitwach: w Wielkiej 
Warszawskiej z łatwością pokonał wspomnianego 
Rucha, a w Critérium — najlepszego dwulatka 
Brześcia.

MITINGI MIĘDZYNARODOWE

.W r. 1948, z inicjatywy Czechosłowacji, zwoła
ny został do Pragi zjazd organizacji wyścigowych 
krajów socjalistycznych. Oprócz przedstawicieli 
Czechosłowacji, Polski i Węgier brał w nim udział 
obserwator z Austrii. Przewodniczył gen. Buko
jemski. Postanowiono organizować doroczne mię
dzypaństwowe próby wyścigowe, wychodząc z za
łożenia, że tylko na tej drodze można sprawdzać 
rzeczywiste rezultaty pracy hodowlanej w po
szczególnych krajach i wyłonić ogiery najdziel
niejsze, najwyższej klasy, które po ustaleniu ich 
dzielności, exterieuru i charakteru będzie można 
udostępnić hodowcom krajów zrzeszonych w Kon
gresie do Spraw Hodowli i Prób Dzielności Koni. 
Organizacja ta skrystalizowała się i zorganizowa
ła na kilku kolejnych zjazdach. Jedną ze stale ak
tualnych spraw, dyskutowanych na nich była wy
miana klaczy dla czołowych ogierów krajów zrze
szonych w Kongresie.
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Pierwszy zjazd w Pradze postanowił organizo
wać wielką gonitwę porównawczą „O puchar 
środkowoeuropejski” z nagrodą przechodnią, 
ufundowaną przez czechosłowackie Ministerstwo 
Rolnictwa. Po raz pierwszy gonitwa ta rozegrana 
została w Pradze w roku 1949. Wygrała ją wę
gierska klacz Lubica, bijąc niespodziewanie Tu
rystę. Była to jedna z czterech gonitw, której nie 
wygrał Turysta, startujący 23 razy w swej ka
rierze.

W r. 1949 zorganizowano szereg spotkań koni 
czechosłowackich z polskimi. Gonitwę płaską 
o nagrodę Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej wy
grał Ruch, biegnąc przeciwko koniom importowa
nym z Anglii (Strumień — drugi, Rymąnów — 
trzeci); czechosłowackie konie Ridic i Lyra były 
bez miejsca. Taką samą gonitwę Przyjaźni, nie 
płaską, lecz z przeszkodami, wygrała polska Dżon- 
ka z Petarą (Czechosłowacja). Nagrodę Państw 
Demokracji Ludowej zdobył Turysta, wyprze
dzając łatwo Rucha, a m.in. i czechosłowackiego 
Ridica. Dwa wyścigi z przeszkodami wygrał jeż- 
dziec-amator A. Falewicz na klaczy Diina. Dwu
latek czechosłowacki Dan był dwukrotnie pierw
szy, a Lyra wygrała jeden wyścig. W ogóle w wy
ścigach w Warszawie brało udział 14 koni czecho
słowackich, a w Pradze — 27 koni polskich, w ra
mach jakby meczu międzypaństwowego. Polskie 
konie wypadły na ogół dobrze.

Derby 1949 r. wygrał importowany z Anglii 
Szczecin. Ogier ten odegrał później poważną rolę 
w hodowli koni półkrwi w województwie olsztyń
skim.

Przy pomocy wybitnych fachowców z b. stad
nin polskich w Niemczech udało się zidentyfiko
wać Turystę, który okazał się synem ogiena Bel- 
lini — wybitnego wyścigowca włoskiego i klaczy 
Scuola Bolognese po Blandford. Był to fakt bar
dzo pomyślny dla naszej hodowli, jak to się póź
niej okazało z roli Turysty jako reproduktora, 
który dał szereg bardzo dobrych koni.

W 1950 roku utworzono przedsiębiorstwo pań
stwowe pod nazwą „Państwowe Tory Wyścigów 
Konnych”. Dyrektorem został gen. L. Bukojem- 
ski. Powołano również Komitet do spraw wyści
gów konnych — jako orgap opiniodawczy.

Derby 1950 wygrywa importowany z Anglii 
ogier Good bye, lecz gonitwę o Puchar Państw 
Sacjalistycznych przegrywa w walce o 1/2 dł. 
z czechosłowackim koniem Liberałem. W mitingu 
tego roku — oprócz koni czechosłowackich i pol
skich — brały udział konie węgierskie.

Kongres 1951 r. oraz miting wyścigowy odbyły 
się w Budapeszcie. Prace Kongresu przebiegały 
pod hasłem współpracy i łączności między orga
nizacjami hodowlanymi poszczególnych krajów. 
Podkreślano raz jeszcze konieczność systematycz
nego przeprowadzania prób wyścigowych, pre
miowania za extérieur koni biorących udział 
w mitingu, wymianę czołowych reproduktorów 
oraz klaczy do krycia, wymianę doświadczeń 
z dziedziny hodowli, treningu, użytkowania 

i prób dzielności, wspólne zwiedzanie stadnin 
i analizowanie ich działalności, pomoc dla organi
zacji wyścigowych, zalecenia lub rady dla orga
nizacji hodowlanych itd.

W r. 1951 w Budapeszcie rozegrana została po 
raz pierwszy nagroda Moskwy, otwarta nagroda 
dla trzyletnich ogierów i klaczy, która odgrywa 
po dziś dzień rolę Derby międzypaństwowych. 
Konie hodowli polskiej odniosły duże sukcesy 
w spotkaniach międzypaństwowych: Pink Pearl 
i Arras zajęły pierwsze i drugie miejsce w Derby 
czechosłowackich, rozegranych w Pradze. Ogier 
Pink Pearl odniósł niepowtarzalny dotąd sukces, 
zdobywając w Budapeszcie dwie główne nagrody 
mitingu — Moskwy i Puchar Przechodni. Arras 
był w kraju niepobity w trzech gonitwach, przy 
czym Derby wygrał w doskonałym czasie 2’30. 
St. Leger (nagr. Pokoju) wygrał Pink Pearl.

Rozpatrując te sukcesy koni polskich w spotka
niach międzypaństwowych — trzeba stwierdzić, 
że konkurencja była wówczas znacznie słabsza 
od późniejszej; nie biegały konie radzieckie, a ko
nie czechosłowackie i węgierskie nie reprezento
wały wielkiej klasy, najsilniejszym stosunkowo 
przeciwnikiem ■ dla koni polskich był zespół ru
muński.

Na Kongresie 1951 r. w Budapeszcie obecni by
li w charakterze obserwatorów przedstawiciele 
ZSRR. Poczynając od roku 1953 ZSRR bierze sta
le udział w kongresach i mitingach.

W 1952 r. stanowisko dyrektora PTWK obej
muje płk S. Arkuszewski. On też objął przewod
nictwo Kongresu.

Najlepszym trzylatkiem sezonu 1952 był Wiz
jer, wygrywając nagrodę Przychówku, Derby 
i Wielką Warszawską. W Derby wzięły udział 
dwa konie czechosłowackie. Konie polskie Wizjer 
i Cypr zajęły pierwsze i drugie miejsca, czecho
słowacki Detvan był trzeci. W r. 1952 w Wiado
mościach Wyścigowych ogłoszone zostało zarzą
dzenie, ministra PGR w sprawie składu osobowe
go i regulaminu organu opiniodawczego — Komi
tetu do spraw wyścigów konnych. ,

Kongresy i mitingi w latach 1952 i 1953 od
były się w Polsce. Największe triumfy odniosły 
konie czechosłowackie, rumuńskie i węgierskie. 
Polski koń wygrał nagrodę Sofii dla dwuletnich 
ogierów. Nagrody Moskwy i nagrodę o Puchar 
(Wielka Nagroda Środkowoeuropejskich Krajów 
Demokracji Ludowej) zdobył czechosłowacki 
Detvan (Gradivo). Polski koń Cypr przegrał 
z Detvanem nagrodę Moskwy w walce o szyję. 
W nagrodzie o Puchar Wizjer był czwarty (biegło 
19 koni).

W r. 1952 po raz pierwszy wprowadzone zosta
ły wyścigi dla koni półkrwi. Wyróżniła się ja
nowska Carina (Jantoś); w czasie mitingu wy
grała ona nagrodę imienną.

Miting 1953 r. w Warszawie przyniósł 7 zwy
cięstw ZSRR, który po raz pierwszy brał udział 
w mitingu, demonstrując tak dobre konie, jak 
Charków i dwuletnia Aragwa. Nagrodę Moskwy
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wygrał nasz Dorpat, przegrał natomiast nagrodę 
o Puchar z Charkowem. Powodem porażki Dor- 
pata w tej gonitwie były w dużym stopniu błę
dy taktyczne.

Oprócz Dorpata zwyciężyły w czasie mitingu 
jeszcze dwa konie. Zaznaczyć tutaj trzeba, że lata 
1950—53 były okresem, kiedy hodowla nasza 
była co najmniej równorzędnym przeciwnikiem. 
Później wprawdzie hodowla polska nie cofnęła 
się, lecz hodowle ZSRR, Węgier, NRD, Czecho
słowacji i Rumunii pobudzone przez współzawod
nictwo, zrobiły większe postępy, dystansując Pol
skę na najbliższe lata. W r. 1953 najlepszym 
trzylatkiem był Dorpat, włoskiego pochodzenia 
po Ettore Tito i Aąuasparta, wygrywając Derbj’ 
i St. Leger.

W r. 1954 pojawia się znowu koń wysokiej kla
sy. Jest nim niepobity jako dwulatek De Corte. 
Po zajęciu drugiego miejsca w nagrodzie Iwna, 
zdobywa cztery wielkie nagrody sezonu: Przy
chówku, Derby, St. Leger i Wielką Warszawską. 
W czasie mitingu w Berlinie nie ma szczęścia; 
przegrywa zresztą minimalnie nagrody Moskwy 
i Puchar z czechosłowackim Symbolem, którego 
dosiadał silniejszy dżokej.

W latach 1955 i 1956 nie pojawiają się konie 
klasy Dorpata i De Corte. W tych dwóch latach 
wyróżniał się na torze Sombrero, syn Łeb w Łeb; 
jako trzylatek zdobył Derby i Wielką Warszaw
ską, jako czterolatek Widzowa i Prezesa Rady 
Ministrów.

W r. 1955 Laryks, również syn ogiera Łeb 
w Łeb wygrał Derby i St. Leger. Sombrero i La
ryks nie zostały użyte do hodowli. Za to wyróż
niły się w sezonie 1956 klacze Tarnawa (nagroda 
Rulera) i Epifora (nagroda Liry). Obie odegrały 
później poważną rolę w hodowli.

Kongres i miting 1955 r. odbyły się w Mos
kwie. Konie polskie miały większe powodzenie 
niż w roku poprzednim w Berlinie. De Corte po
twierdził swą klasę, zdobywając cenną nagrodę 
Warszawy, w nagrodzie o Puchar zajął drugie 
miejsce. Został więc dokładnie wypróbowany 
w spotkaniach międzypaństwowych i zakwalifi
kowany jako czołowy reproduktor. Konie polskie 
Lubicz i Cedro wygrały w Moskwie dwie gonit
wy mniejszego znaczenia.

Miting 1956 r. w Pradze zakończył się niepo
wodzeniem polskich koni. Wygraliśmy tylko jed
ną nagrodę Pocieszenia. Natomiast za sukces pol
skiego jeździectwa uważać trzeba zajęcie przez 
M. Babireckiego drugiego miejsca w Wielkiej 
Pardubickiej. Dosiadał on ogiera pełnej krwi Ba- 
racz, hodowli SK Widzów.

W 1957 r. dyrektorem PTWK mianowany zo- 
staje dr Henryk Harland. Rozpoczęto organizo
wanie siódmej państwowej stadniny koni 
w Strzegomiu. Materiał wyścigowy — bardzo 
skromny. Hodowla polska mogła poszczycić się 
dwoma bardzo dobrymi końmi. Peary (Sickingen) 

zwyciężył w Derby i Wielkiej Warszawskiej 
a w Berlinie zdobył nagrodę Belgradu. Klacz 
Solnica, córka Skarba, wygrała nagrody Wiosen
ną i Przychówku, a w Derby była druga o łeb za 
Peary, po zaciętej walce. Ponadto Solnica w do
skonałym stylu zdobyła w Berlinie nagrodę Pra
gi, główną nagrodę dla trzyletnich klaczy. W mi
tingu berlińskim polskie konie odniosły dwa zwy
cięstwa.

W r. 1958 na torze ukazuje się przychówek 
importowanego z Anglii ogiera Aquino. Syn 
Aquino — Cedric, wygrywa Derby, lecz jego 
kariera jako wyścigowca kończy się szybko; po 
zajęciu drugiego miejsca w nagrodzie Pokoju 
(St. Leger) — schodzi z toru. Za najlepszego trzy
latka sezonu 1958 uznać trzeba Issosa (Turf). Był 
on pierwszy w trzech wielkich gonitwach: Rule
ra, St. Leger i Wielkiej Warszawskiej, a w Derby 
drugi w walce z ogierem Cedric.

Kongres odbył się w Budapeszcie. Konie pol
skie biegały podczas tego mitingu bez powodze
nia (jedna trzecia, jedna czwarta nagroda). Wyni
ki te tłumaczyć można by niezwykłymi upałami 
i chorobą Issosa.

W r. 1959 Kongres odbył się w Bukareszcie. 
Mitingu wyścigowego nie było. Kongres połączo
ny był ze zwiedzaniem stadnin. W Derby w War
szawie tego roku trzy pierwsze miejsca zajęły 
konie po Aquino — zwyciężył piękny ogier Mis
ter Tory. Nagrody St. Leger i Kozienic wygrał 
Zarbat, syn Sygneta. Saranda, córka Sygneta — 
zdobyła nagrodę Liry oraz dystansową gonitwę 
Łeb w Łeb.

W r. 1960 po raz trzeci z rzędu Derby wygry
wa trzylatek po Aquino, Hippiasz, który poza 
tym był zawsze „z miejscem” w najpoważniej
szych gonitwach sezonu. Lepszym od niego ko
niem była córka Aquino, Donna Aqui, która po
konała dwukrotnie derbistę i zdobyła większą od 
niego sumę nagród.

Miting w Warszawie rozpoczął się pomyślnie. 
Nagrody Sofii i Tirany wygrały dwuletnie konie 
hodowli polskiej — ogier Solali i klacz Da seta. 
Nasze trzylatki i starsze konie zawiodły jednak 
zupełnie. Miting odbył się pod znakiem wielkiej 
supremacji koni radzieckich.

W sezonie 1961 Solali wygrał wszystkie cztery 
gonitwy klasyczne: Rulera, Przychówku, Derby, 
St. Leger i w kraju pozostał niepobity. Było to 
powtórzenie sukcesu Rucha z r. 1948. Niestety 
w Wielkiej Warszawskiej udziału brać już nie 
mógł, gonitwę tę wygrał Mister Tory (Aquino). 
(Solali, podobnie jak szereg innych koni, był tre
nowany w stajni eksperymentalnej przez dra Fa- 
lewicza — przyp. red.).

W spotkaniach międzypaństwowych w Berlinie 
i na mitingu w Moskwie polskie konie doznały 
samych porażek. Jednak Solali biega poprawnie, 
zajmując dwukrotnie drugie miejsce w Berlinie 
i Moskwie.
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Łeb siwego ogiera Caruso (po Pilade), 
jednego z piękniejszych i najlepszych ko
ni po wyzwoleniu. Caruso zajął drugie 
miejsce w budapeszteńskiej gonitwie 

Derby

Ogier Pink Pearl (po Pilade) biegał krótko, ale w swej zaledwie dwuletniej karierze wygrał dużo kla
sycznych gonitw, wśród nich w 1951 r. Wielką Nagrodę Państw Socjalistycznych



Gość z Węgier — klacz Li
bretto — podczas mitingu 
w 1965 roku okazała się 
najlepszym dwuiatkiem. 
Wygrała wszystkie gonit
wy swego wieku pod dżo

kejem Nemethem

Haracz, syn Caruso, potrafił niespodziewanie zwyciężać nawet takie sławy, jak Epikur (w gonitwie Rulera). 
Wygrał podczas mitingu w 1965 r. gonitwę Belgradu. Jest bardzo szybkim koniem



KU LEPSZEMU

Kompletne porażki koni polskich na mitingach 
w Pradze (1956), Budapeszcie (1958) i w kolejnym 
mitingu w Moskwie były sygnałem, że hodowla 
polska pozostała w tyle za krajami zjednoczony
mi w Kongresie. Powołania została komisja, 
w skład której weszli przedstawiciele nauki oraz 
fachowcy z zakresu hodowli koni. Komisja, po 
zbadaniu stanu i warunków w stadninach oraz 
pracy na tonach wyścigowych, przedstawiła mi
nistrowi rolnictwa szereg wniosków odnośnie po
prawienia warunków wychowu w stadninach 
(zwiększenie obszaru pastwisk, wprowadzenie 
systematycznej zaprawy źrebiąt, możliwości ko
rzystania z wybiegów zimowych itd.) oraz udo
skonalenia treningu. Zwrócono szczególną uwagę 
na konieczność powiększenia personelu stajenne
go, aby umożliwić trenerom stosowanie koniom 
długotrwałej i systematycznej roboty i na prze
dłużanie czasu przebywania koni na powietrzu. 
Niektóre z zaleceń komisji zostały wprowadzone 
w życie z widocznym pozytywnym skutkiem.

W roku 1961 tor sopocki, niezależnie od wyści
gów płaskich, zaczął wprowadzać gonitwy z pło
tami i przeszkodami, nastawiając się w przysz
łości na rozwój wyścigów z przeszkodami. 
W r. 1961 Surmacz zdobył — po raz trzeci — na
grodę Prezesa Rady Ministrów. Ponieważ nieza
leżnie od tej kapitalnej „tripli”, Surmacz wy
grał nagrody: Wielką Warszawską, Łeb w Łeb, 
Sana II oraz cały szereg innych, wykazał nie tyl
ko wytrzymałość, ale i szybkość, zakwalifikowa
ny został na reproduktora i zajął boks w Kozie
nicach.

W r. 1962 zaobserwować można poprawę w ho
dowli koni pełnej krwi. Derbista Humbug złamał 
niestety nogę w nagrodzie Kozienic i musiał być 
zgładzony. Bardzo dobry ogier San Thiago prze
grał Derby z Humbugiem, lecz wygrał pozostałe 
gonitwy największego znaczenia dla trzylatków: 
Rulera, Przychówku, Kozienic i St. Leger, 
a w Wielkiej Warszawskiej był drugi. W grupie 
klaczy dominowała Jurysdykcja, kapitalna córka 
ogiera Aquino. Wygrała nagrody Miry, Soliny, 
Liry, w Wielkiej Warszawskiej zwyciężyła łat
wo zostawiając za sobą najlepsze trzyletnie i star
sze ogiery.

Miting w Budapeszcie 1963 roku potwierdził 
postęp polskiej hodowli koni pełnej krwi. Dwu
latki Czadda i Gerona wygrały nagrody Tirany 
i Cislan, a Azan — nagrodę Graditz. Hubert był 
równorzędnym partnerem dla dobrych koni in
nych krajów, zajmując drugie miejsce w nagro
dzie Moskwy.

W sezonie 1963 dosiadali koni także dżokeje 
rumuńscy. Zwycięstwa Humbuga i Huberta 
w Derby 1962 i 1963 stanowią fakt niepowtarzal
ny w historii naszych wyścigów: oto rok po roku 
Derby zdobyli rodzeni bracia! A wartość tego 
podkreśla fakt, że trzeci rodzony brat — Horo

skop, najstarszy, potrafił także wygrywać wielkie 
gonitwy.

•

Dziesiątki lat wytrwałej, ciężkiej, bardzo odpo
wiedzialnej pracy — ofiarował dr A. T. Koskow- 
ski jako lekarz weterynaryjny, znawca konia peł
nej krwi i hodowoa.

Bogata i wszechstronna była działalność dra 
Koskowskiego w ciągu jego długiego żywota. Od 
roku 1954 podejmuje wykonanie dawno obmy
ślonego i wymarzonego planu: wybudowanie 
i zaopatrzenie w najnowocześniejszą aparaturę 
i urządzenia szpitala dla koni. Jedną z ważniej
szych pobudek tego dzieła była stała troska le
karza, znawcy i miłośnika konia wyścigowego o 
największą doskonałość wyczynową konia i ra
towania koni, które uległy ciężkim wypadkom. 
Dzieło to dr Koskowski przekazał następnemu 
pokoleniu. Zarząd Państwowych Torów Wyści
gów Konnych — niezależnie od obowiązków le
karskich — zlecał dr. Noskowskiemu różne czyn
ności, jak zagospodarowanie toru wrocławskiego 
i inspektorat toru na Służewcu, gdzie dał się po
znać jako dobry i skrzętny gospodarz. W r. 1960 
przechodzi na emeryturę. Mimo nadwątlonego 
zdrowia pracuje jednak hadal sumiennie i z od
daniem do 9 maroa 1963 r., kiedy to umiera na 
posterunku.

Dr Koskowski odznaczony był dwukrotnie 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
i dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi.

WIELKIE SUKCESY

Rok 1964 przyniósł hodowli polskiej duże suk
cesy. Przede wszystkim hodowla dała Demonę, 
po Masis i Dziwożona II, niewątpliwie najlepszą 
klacz pełnej krwi XX-lecia. Górowała ona klasą 
nad rówieśnikami trzylatkami, zdobywając cztery 
wielkie nagrody wraz z Derby i Wielką War
szawską. Wygrała także nagrodę Berlina w Ber- 
liniel oraz St. Leger w Wiedniu. Przegrała na
grodę Kozienic z ogierem Taurów (Maron-Tar- 
nawa), który wiosną bardzo powoli dochodził do 
formy. W Berlinie zdobyła nagrodę Moskwy — 
jakby Derby międzypaństwowe — bijąc bardzo 
dobrego trzylatka radzieckiego Murmańsk. 
Oprócz poważnych zwycięstw Demony i Tauro- 
wa, konie polskie w czasie mitingu w Berlinie 
zdobyły jeszcze dwie pierwsze nagrody: Czad
da — Bratysławy, a Epitet — Napajedla.

Trzyletnie klacze w tym roku górowały nad 
ogierami. Gerona była pierwsza w nagrodach So
liny, Liry oraz St. Leger i przed Demoną w na
grodzie Kozienic. Konie polskie zajęły też 
w Berlinie szereg miejsc płatnych — drugich 
i trzecich, tak, że w sumie w ciągu dwudziesto
lecia w żadnym roku nie wypadły tak dobrze. 
Żaden z ośmiu koni wysłanych do Berlina nie 
wrócił bez sukcesu. Świadczy to nie tylko o po
lepszeniu się klasy wyczynowej, ale i o podniesie-
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Radziecki koń Gayer zaimponował warszawskiej publiczności wielką formą i kondycją, bardzo łatwo zwy
ciężając podczas mitingu 1965 r. w gonitwie o nagrodę Warszawy

Dżokej Jednaszewski, trener K. Chatizow, kierownik stadniny Golejewko M. Swidziński, ówczesny dyrek 
tor PTWK dr II. Harland i świetny koń San Thiago, pamiętny ze swej efektownej kariery torowej



niu się poziomu w klasie „średniej”. W kraju 
4-letni Hubert wygnał nagrody Prezesa Rady Mi- 
nistrów i Kozienic. W 1964 podjęta zostaje trud
nią i mozolna praoa przystosowania prawideł do 
współczesnych potrzeb zawodu wyścigowego.

W roku 1965 powtarza się sytuacja z roku 1964: 
znowu pojawia się na torze koń wysokiej klasy. 
Po Demonie — Epikur (Turysta i Epifora). Oby
dwa konie wygrały Derby, nagrodę Przychówku 
(Iwna) oraz austriacki St. Leger. Konie najwyż
szej klasy wyścigowej po wojnie to Pink Pearl, 
Dorpat, De Corte, Demona, Epikur. Epikur, po 
przypadkowym przegraniu nagrody Rulena wy
grał kolejno cztery wielkie gonitwy w programie 
krajowym oraz po prostu „rozniósł” przeciwni
ków w nagrodzie Moskwy, w ramach warszaw
skiego mitingu międzypaństwowego. Wygnanie 
rok po roku nagrody Moskwy przez Taurowa 
i Epikura świadczy o postępach polskiej hodowli. 
Ciekawą jest rzeczą, że i Taurów, i Epikur w ty
dzień po nagrodzie Moskwy uczestniczyły 
w Wielkiej Nagrodzie Państw Socjalistycznych; 
jeden i drugi zajęły czwarte miejsce.

Jeśli brać miting za miernik wartości koni wy
ścigowych, to pozycję hodowli polskiej w r. 1965 
można uważać za utrzymaną. Odnieśliśmy co 
prawda o jedno zwycięstwo w spotkaniach mniej 
niż w roku poprzednim, lecz za to konie nasze 
zajęły dużo miejsc płatnych.

W nagrodzie Belgradu Haracz zademonstrował 
błyskawiczny start i ustanowił rekord szybkości 
1,37 na dyst. 1600 m (jest to szybkość nieczęsto 
osiągana ną torach zachodnioeuropejskich). 
Czteroletnia Demona, której nie odesłano do 
stadniny w r. 1964, by mogła zasilić polską grupę 
koni na mitingu — nieco zawiodła. W nagrodzie 
Budapesztu doznała zupełnej klęski — nie ode
grawszy pierwszy i ostatni raz w swej karierze 

żadnej roli w wyścigu. Lepiej spisała się w na
grodzie Warszawy, utrzymując drugie miejsce 
o łeb przed przeciętnym Ibrahimem — daleko za 
wyśmienitym Gajerem. Za to dobrze sprawiła się 
w mitingu sprinterka Syrena, wygrywając swo
bodnie nagrodę Bratysławy, gonitwę, którą Czad- 
da zdobyła w roku poprzednim. Jest to klacz 
bardzo szybka, o dynamicznym starcie. Jesienią 
swobodnie pobiła konie trzyletnie i dwuletnie 
w nagrodzie Critérium. Pierwsze dwulatki po im
portowanych w r. 1960 ogierach Negresco, Deer 
Leap i Jongleur — zadebiutowały nienagannie. 
Jedno spotkanie w sezonie 1965 r. zapowiadało 
się niezwykle ciekawie: nagroda Wielka War
szawska z udziałem Demony i Epikura — dwóch 
„olbrzymów”. Lecz zły los nie dozwolił, by to 
spotkanie odbyło się w warunkach jednakowych 
dla obojga współzawodników: Epikur, po powro
cie z Wiednia, nabawił się pokrzywki na tle aler
gicznym, musiał pauzować względnie być treno
wany w sposób niedostateczny i nie mógł stanąć 
w pełni formy. Przegrał z Demoną, nie zdobywa
jąc się na poważniejszy opór. Dwukrotne zwy
cięstwo — rok po roku — Demony w Wielkiej 
Warszawskiej należy do wyczynów wyścigowych 
zupełnie wyjątkowych.

W 1965 r. stanowisko dyrektora PTWK obej
muje Stanisław Kurowski, lekarz weterynarii, 
b. dyrektor Centralnego Zarządu Hodowli Koni 
i Państwowej Stadniny w Racocie. Zmieniają się 
też poniekąd formy organizacyjne PTWK. Zarzą
dzeniem z dn. 31 maja 1965 r. podporządkowane 
ono zostaje Zjednoczeniu Hodowli Zwierząt Za
rodowych w Warszawie. Jednocześnie mianowa
ni zostają wicedyrektorami PTWK: gen. Ksawery 
Floryanowicz oraz inż. Józef Staniszewski.

STANISŁAW SCHUCH

Piękna kasztanka Tarnawa ze stajni Opole po zwycięstwie w 1955 roku w gonitwie Rulera, defiluje przed 
publicznością, prowadzona przez trenera Pacurko i dżokeja Klamara



Następny akt Wielkiej Warszawskiej 1965: prowadzi Sanderus przed Cosmosem, Epikurem, Demoną, Ran-

JACEK MAROSZ- 
43-384 Jaworze, Jasienica 
ul. Ctrumleńska Nr 41© 

k/Bielska- Białej 
Tel. 268 Jaworze

gunem

Na celowniku — Demona (dż. Mełnicki) przed Epikurem (dż. Jednaszewski)



RYSZARD ZOPPI LUDWIK ANDRYCZ

Ryszard Zoppi należał do najdawniejszych pra
cowników Janowa, gdzie zaczął praktykę hodow
laną w r. 1899. Zoppi, mając szczególne upodo
banie do koni pełnej krwi angielskiej, oddał się 
całkowicie temu rodzajowi hodowli, lecz w Jano
wie poświęcił dużo pracy także hodowli koni pół
krwi. Ewakuowany ze stadniną janowską do 
Rosji w r. 1915, powrócił do Polski przez Odessę 
w roku 1919 z wyprawą, której przewodził 
F. Jurjewicz i znowu znalazł się w nigdy przez 
siebie nie zapomnianym Janowie. Tam, z resztek 
uratowanych z wojny, tworzył hodowlę koni peł
nej krwi (Francja, Tea, Dżwina, Vola, Chorok, 
Bridge, Aragwa, Chrysothemes, Gamma). W paź
dzierniku 1924 został przeniesiony do Kozienic, 
gdzie objął kierownictwo nowo utworzonej stad
niny pełnej krwi.

Od chwili kiedy wychowankowie Kozienic 
włączeni zostali na dobre w wyścigi — a więc 
w latach 1930—1939, stadnina Kozienice stała 
8 lat na pierwszym miejscu pod względem sum 
wygranych przez jej przychówek. W okresie 
okupacji Zoppi, wywieziony do Niemiec wraz ze 
stadniną, nie opuszcza koni i w r. 1945 zostaje 
przyjęty do pracy hodowlanej w dziale pełnej 
krwi Zarządu Stadnin Polskich w Niemczech. 
Pod jego opieką był nie rozpoznany wówczas 
sławny później Turysta. W r. 1946 powraca do 
kraju i ponownie obejmuje organizację kierow
nictwa stadnińy Kozienice. Na tym stanowisku 
pozostaje z wielkim pożytkiem dla naszej ho
dowli aż do śmierci. W roku 1950 na trybunie 
toru na Służewcu odbyła się uroczystość uczcze
nia 50 lat pracy zawodowej Ryszarda Zoppiego 
jako jednego z wybitniejszych hodowców. Zoppi 
zmarł w roku 1954.

Długoletni, zasłużony współpracownik Towa
rzystwa Zachęty do Hodowli Koni — Ludwik 
Andrycz, pozostanie w naszej pamięci przede 
wszystkim jako inspektor toru mokotowskiego. 
Praoa od świtu nieraz do późnej nocy decydowa
ła o tym, że silnie „przeludniony” końmi tor, 
dzięki świetnej pielęgnacji był zawsze w dobrym 
stanie.

Nieocenione usługi oddał Ludwik Andrycz 
sprawie wyścigów i hodowli polskiej w latach 
1915—1918, gdy wespół z prezesem Jurjewiczem 
organizuje- wyścigi w Odessie dla koni polskich 
ewakuowanych do Rosji. Od chwili powrotu do 
kraju aż do śmierci był ściśle związany ze spor
tem wyścigowym; zajmował m. in. stanowisko 
startera, a przez kilka sezonów pełnił obowiązki 
sędziego celowniczego.

Około r. 1930 wespół z A. Wolińskim założył 
stajnię wyścigową, której konie biegały pod naz
wą „stajni Lubicz” z dużym powodzeniem, że wy
mienimy tylko triumfy Figaro, Kratera, Impera
tora, Irisa, Jawora III. Jako hodowca posiadał 
w swym stadzie przed wojną parę dobrych ma
tek. Z przychówku od nich najlepszymi końmi 
były klacze Walda i Osa oraz ogiery Szczery 
i Całus.

Nieskazitelna prawość, dobroć i ujmujący sto
sunek do wszystkich, z którymi się stykał, były 
dominującymi cechami tego niestrudzonego pra
cownika i wzoru sportsmena. Organizm jego był 
niezwykle żywotny. L. Andrycz zmarł w sędzi
wym wieku 93 lat w roku 1946.



Od kilku już lat rok rocznie rozgrywana jest na Służewcu gonitwa dla dwulatków o nagrodę ufundowaną 
przez ilustrowany tygodnik „Stolica”. Pierwszy wyścig o tę nagrodę wygrała Demona, później — Epikur, 

a w roku 1965 (na zdjęciu) — Grosetto (po Dorpat i Genua) pod dżokejem Mełnickim

Wręczenie nagrody i dekoracja zwycięzcy. Od lewej — W. Bauer, St. Molenda, Molenda junior, B. Orłoś — 
ze Zjednoczenia Hodowli Zwierząt Zarodowych, dr H. Ilarland. L. Wysznacki — naczelny redaktor „Stoli

cy”, K. Floryanowicz — wicedyrektor PTWK, R. Rogowski
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Z GALERII 
DERBISTÓW

Na prostej, 100 metrów przed celownikiem

— 104 —



Piękny kasztan Gniew po Pasjansie 
miał ułatwione zadanie, ponieważ 
główny faworyt Sygnet pozostał na 
starcie. Przy koniu dż. K. Jago

dziński

Derbista Ruch był wielkiej klasy 
koniem, który w swej karierze po
chwalić się może zwycięstwem nad 
Turystą.



Importowany z Anglii Szczecin dobrze przysłużył się naszej hodowli. W Derbach był ogromnym fuksem. 
Totalizator pojedynczy płacił szczęśliwym graczom w stosunku 1:40

Inny import angielski Good bye, zapowiadał się na konia wyjątkowej klasy, ale tylko częściowo spełnił 
oczekiwania. Stoją przy koniu dż. M. Jednaszewski i trener J. Dorosz



Arras odegrał poważną rolę w hodowli, zwłaszcza koni półkrwi

Wizjer był wartościowym koniem. Odnosił on także sukcesy w pojedynkach z konkurencją zagraniczną 
podczas mitingów



Derbista Dorpat, po świetnej karierze torowej jest obecnie naszym czołowym reproduktorem

De Corte był zawsze bardzo łubianym koniem. Odznaczał się zaciętością w walce i równą formą. Jest 
cenną pozycją w hodowli



Bywalcy torowi dobrze pamiętają piękną gonitwę Derby 1956 r., kiedy to Laryks, wychowanek słynnej 
stadniny w Widzowie, galopujący pod dżokejem Stasiakiem na szarym końcu, błyskawicznym finiszem 
„policzył” przeciwników. Przy koniu — dż. Stasiak, trener K. Chatizow i dyr. stadniny Widzów L. Assa- 

turow

Peary był koniem bardzo szybkim. Prowadzą go trener M. Molenda i dż. J. Jednaszewski



Solali, syn Skarba i Soliny, był wyjątkowo pięknym kasztanem. Na zdjęciu — reprodukcja obrazu

Solali, to niewątpliwie koń wielkiej klasy, choć jego wygrana w Derby z Dziwożoną II była mocno dys
kutowana



Ciemnogniady Humbug 
wygrał Derby, a jego 
towarzysz stajenny Dog 
zajął drugie miejsce — 
co było ogromnym suk
cesem trenera St. Mo

lendy.

Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Narodowej m. Warszawy Wł. Spychalski po dekoracji zwycięskiej 
Demony. Widzimy także trenera S. Michalczyka i dżokeja M. Melnickiego



Epikur uważany byl za 
godnego następcę swego 
sławnego ojca — Turysty. 
Zdjęcie przedstawia Epiku
ra w wieku dwuletnim, 
kiedy dosiadał go dżokej 

Zuber



ARABY NA TORZE
Wyścigi koni arabskich na torze stołecznym 

rozpoczęto dopiero po drugiej wojnie. W okresie 
międzywojennym wyścigi arabskie odbywały się 
głównie na torze lwowskim, a pierwszy odpo
wiednik Derby miał miejsce w r. 1927 na torze 
w Przemyślu. Gonitwa ta była przeznaczona dla 
trzylatków na dystansie 2400 m. Po drugiej woj
nie na Służewcu pierwsze Derby dla 4-letnich 
ogierów i klaczy na dystansie 3000 m zdobył 
niepokonany w swej karierze Faruk, który też 
wygnał mecz z pełnej krwi koniem — co prawda 
niskiej kategorii — Jaworczykiem. Dobrymi cza
sami w Derby wykazali się w r. 1955 Equifor 
(3’35”), w r 1957 Mir Said (3’39”) oraz w r. 1951 
Alabaster (3’39”). Najlepszymi arabskimi końmi 
wyścigowymi w okresie ostatnich dwudziestu lat 
były ogiery Badi Szach i Semen. Badi Szach 
(Gwarny — Badiara), prócz Derby, które wygrał 
w r. 1963 bardzo łatwo o 12 długości, zdobył 
nagrody: Porównawczą, Laura, Skowronka, Mi
chałowa. Semen (Laur — Sokona) był niepobity 
jako czterolatek, zwyciężając w Derby, nagro
dach: Skowronka, Nowego Dworu, Koheilana 
oraz Porównawczej, którą wygrał po raz drugi 
w roku następnym, a także nagrody Albigowej 
i Ofira.

Niesłychanie dzielnym i odpornym, wytrwałym 
koniem był Bohun (Geyran — Bint Canaria). 
Stał on w cieniu tak dobrych koni jak Mirza 
i Badi Szach, którym ustępował klasą. Lecz ten 
żelazny koń, z miejsca podejmujący wyścig, 
stayer, mimo przewagi lepszych rywali, potrafił 

aż trzykrotnie zdobyć nagrodę Ofira, a poza tym 
nagrody: Pełkin, Wielki jSzlem, Laura, Fetysz 
i był drugi w Derby za Mirzą.

Doskonałym koniem, lecz ściśle związanym 
z torem wrocławskim był Czort (Wielki Szlem — 
Forta), który w bogatej swej karierze nigdy nie 
był dalej niż drugi i kilkakrotnie bił derbistę; 
jest cenionym reproduktorem w hodowli czystej 
i półkrwi arabskiej, w której dobrze reprezentu
je swego -ojca — Wielkiego Szlema.

Drugą poważną gonitwą klasyczną o znaczeniu 
hodowlanym — jest Oaks arabski — nagroda 
Gazelli, Miechy i Sahary dla czteroletnich klaczy 
arabskich. Z gonitwą tą związane są imiona kla
czy, które nie tylko wygnały Oaks, ale także 
Derby. Są ito: Badiara (Bad Afas — Mokdiara), 
derbistka z 1952 r. która dała także derbistę Ba
di Szacha, Sabellina (Abu Afas i Sabda), derbi
stka z r. 1958 i jej córka Santa (Czort), derbist
ka z r. 1964, .która wygrała też Oaks. Badiara 
i Sabellina — to nieczęsto spotykany przykład 
dziedziczenia klasy. Dwie derbistki dały dwa ko
nie, które zwyciężyły w Derby.

Derby i nagrody Gazelli, Miechy i Sahary zdo
była Prowarda (Korej — Prowierka), urodzona 
w Albigowej z klaczy hodowli stadniny w Tier- 
sku, lecz pochodzącej z Janowa. Sądząc ze stylu 
w jakim pokonała w nagrodzie Porównawczej 
konia Itak dużej 'klasy, jakim był derbista Badi 
Szach — Prowarda była znakomitą klaczą wyś
cigową.

Trzecią gonitwą o znaczeniu hodowlanym, jest 
nagroda Porównawcza, która rzuca światło na 
■klasę trzylatków w porównaniu do koni roczni
ków starszych.

Ogier Skowronek (po Ibrahimie i Jaskółce) uważany jest za fundamentalne ogniwo hodowli koni czystej 
krwi arabskiej na całym świecie. Skowronek został sprzedany hodowli angielskiej przed I wojną światową



Gniady arab Bask nie wyróżni! się niczym szczególnym w swej torowej karierze w Polsce. Sprzedany do 
USA zrobi! fantastyczną karierę. W 19G4 roku został championem reproduktorów, a także zdobył pierwsze 

miejsce za extérieur

Cesarz Ilaile Sellasie w towarzystwie ministra Mieczysława Jagielskiego ogląda pięknego konia czystej 
krwi arabskiej



1 <



Sombrero, po Łeb w Łeb i Somosierra II wychowanek stadniny w Widzowie, trenowany przez Paszkiewicza, 
był koniem szybkim i wytrzymałym

Na pierwszym zakręcie slużewieckieno toru
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KONIE PÓŁKRWI
Nagroda Przychówku dla trzylatków półkrwi 

była wprowadzona w r. 1952 i utrzymała się 
w programie do r. 1955. Wśród jej czterech zwy
cięzców był Vale, który wygnał gonitwę z prze- 
szkodiami w Pardubicach. W latach 1956 — 1958 
zorganizowano ciekawą próbę dla koni półkrwi. 
Był to chiampionat składający się z dwóch prób 
punktowanych — na różnych dystansach. Zwy
ciężał koń, który wykazał się najwyższą sumą 
punktów dodaną z każdej próby. W roku 1956 
jednakową ilość punktów uzyskały Gonosz i Si- 
niorina. W roku 1957 obydwie próby zdobyła 
walewicka Lenta, w roku 1958 — pruchniański 
Damil.

W roku 1959, po zniesieniu rozgrywki Cham- 
pionatu, wprowadzono do programu Derby dla 
koni półkrwi. Gonitwę rozegrało pięć angloara
bów ze stadniny Pruchna — zwyciężyła wyborna 
Zima. Z siedmiu gonitw o nagrodę Derby — pięć 
zdobyły konie ze stadniny Pruchna, a dwie — ze 
stadniny Rzeczna.

W itym samym roku ustalono warunki nagrody 

Janowskiej — dla trzyletnich klaczy półkrwi — 
czyli Oaks.

Jest bardzo znamienne, że czołowe konie pół
krwi wykazywały prawie zawsze równą formę. 
Zima iz sześciu wyścigów wygrała pięć — w tym 
Derby i Janowską — raz była trzecia, debiutu
jąc. Valisella biegała siedem razy; w sześciu go
nitwach była pierwsza — w Derby, Janowskiej, 
Porównawczej i trzech grupowych — raz trzecia. 
Augusta biegała dziewięć razy; przegrała trzy 
gonitwy o charakterze przygotowawczym, zaś 
sześć wygnała — w tym Derby, (Janowską i Po
równawczą — a więc znowu trzy najpoważniej
sze gonitwy. Kapitalna Limba, córka bojowego 
Martena, pozostała niepobita na torze służewiec- 
kim w pięciu gonitwach; zdobyła Derby i nagro
dę Janowską. Wreszcie Wkra, derbistka 1965 ro
ku, startowała siedem razy i była sześć nazy 
pierwsza; raz przegrała przez błąd taktyczny 
jeźdźca.

Z siedmiu zwycięskich koni w Derby — trzy 
były po ogierze pełnej krwi, Maćku, synu Villar- 
sa, dwa po Martenie, angloarabie i dwa po peł
nej krwi Szczecinie. Z siedmiu koni, które wy
grały Derby, pięć urodziło się w Pruchnej, 
dwa — w Rzecznej.

Polska hodowla koni półkrwi miała już swe sukcesy przed wojną. Oto piękna klacz Teiko-Kiva, która 
zdobyła złoty medal na poznańskiej wystawie. Z boku hodowca Bronisław Walicki, obecnie starszy inspek

tor działu selekcji PTWK
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Okazały ogier półkrwi Pyrrhus, ojciec licznego wartościowego potomstwa

Pokaz zaprzęgów koni arabskich półkrwi w Bogusia wicach. Zdjęcie z okresu międzywojennego. Pokazy 
i konkursy hippiczne odbywają się tu rok rocznie



Ksawery 
Floryanowicz

WIEDEŃSKI 
DUBLET

Przed pierwszą wojną światową konie hodowli 
polskiej odnosiły wiele cennych zwycięstw 
w gonitwach klasycznych na torach Moskwy, 
Petersburga, Wiednia, Budapesztu, Baden-Baden, 
Hamburga i innych. Zasługującymi na wyróżnie
nie sukcesami były zwycięstwa w Anglii w 1884 
roku ogiera Perkun hodowli L. Krasińskiego 
w gonitwie „The Flying Handicap” oraz w 1911 r. 
ogiera Łom Lubomirskich w „The Soltykpif Sta- 
kes”, a w steeplach konia Chorąży hodowli Sie- 
mieńskiego, który zwyciężył w Wielkiej Pardu- 
bickiej w 1901 r.

Ostatnio, zachęceni coraz lepszymi wynikami 
w gonitwach międzynarodowych na torach Mos
kwy, Berlina, Pnagi, Budapesztu, w 1964 r. zde
cydowaliśmy się na udział w wyścigach wiedeń
skich. Był to start w austriackim St. Leger 
w Wiedniu naszej derbistki kl. Demona (Masis — 
Dziwożona II) hodowli SK Moszna, trenowanej 
przez Stefana Michalczyka, a dosiadanej przez 
dżokeja Mieczysława Mełnickiego. Z 11 zgłoszo
nych koni wycofano 5. Na starcie 20 września 
stanęło 6 koni: jeden polski, jeden jugosłowiańs
ki i cztery austriackie.

Start był dobry. Poprowadził mocnym tempem 
jugosłowiański Grom III. Za nim poszła Demona 
oraz reszta koni bez świateł. Przez pierwsze 
1800 m kolejność nie zmieniała się. Od dystansu 
1900 m, po małych przetasowaniach, Demona wy
chodzi na czoło stawki i nie zagrożona prowadzi 
io celownika, wygrywając wyścig dowolnie 

o 9 aż długości w czasie 3,05,1 (dystans 2800 m). 
Druga była klacz Liffey. Trzeci ogier Ce-Dor.

Kariera Demony, najlepszej klaczy dwudzie
stolecia, niewątpliwie predestynowała ją do pró
by na jednym z torów zagranicznych obsyła- 
nych przez konie Środkowej Europy. Wiedeń był 
takim torem. Po 51 latach powtórzył się triumf 
hodowli polskiej, zwycięzcą w budapeszteńskim 
St. Leger w 1913 roku był bowiem polski koń 
Mości Książę hod. SK Widzów.

Następną naszą próbą w wyścigach wiedeńs
kich był start 18 października 1964 r. W silnej 
stawce siedmiu koni Zorro zajął czwarte miejsce. 
Miał szanse zajęcia lepszego, gdyby nie potknię
cie i wybicie z tempa w połowie prostej. Dwu
letni Super (Merry Minstrel — Sorbona) hod. SK 
Kozienice — w gonitwie Herbert Shell Preis 
dla 2 1. koni dystans 1400 m, był trzeci w staw
ce 9 koni. 3 1. kl. Gerona (Masis—Genua) hod. SK 
Moszna w gonitwie Konsul Leo v. Prelenthner — 
Memoriał dla 3 1. i st. koni, dystans 2000 m — 
była czwarta w stawce 5 koni. Okazało się póź
niej, że Gerona była niedysponowana.

W dniu 19 września 1965 roku ponownie wzię
liśmy udział w gonitwach w Wiedniu. Nasz der- 
bista ogier Epikur (Turysta—Epifora) hod. SK Go- 
lejewko, trenowany przez Stanisława Molendę, 
startował w St. Leger na dyst. 2800 m pod 
J. Jednaszewskim. Na starcie stanęło siedem koni 
(1 polski, 2 węgierskie, 4 austriackie). Zapisany 
ogier Geck z NRF, zwycięzca austriackich Derby 
1965 roku, został wycofany.

Ze startu ruszyła z przewagą dobra klacz au
striacka Gddelfe, jednak po paruset metrach zo
stała zatrzymana i gonitwy nie^,ukończyła. Dalej 
stawkę prowadziła węgierska klacz Tabletta, li
der Gajany. Epikur wyszedł na czoło na prostej 
i nie zagrożony minął celownik, 5 długości przed 
doskonałą węgierską klaczą Gajana, trzeci 
o trzy długości za Gajaną był czołowy trzylatek 
austriacki ogier Formtreu, czwarty o 10 długości 
za Formtreu austriacki ogier Flaschlight, piąty 
o 3 dł. austriacki ogier Irish King. Czas Epiku
ra — 3,11,8.

Przyjazd Epikura, w rok po sukcesie Demony, 
budził olbrzymie zainteresowanie miejscowych 
hodowców, publiczności, prasy... Typowano go 
jako ogólnego faworyta. Mimo deszczu, publicz
ność bardzo licznie stawiła się na odległym od 
miasta torze Freudenau.

Nadmienić warto, że nasze konie i ekipy były 
przyjmowane za każdym razem zarówno przez 
zarząd Towarzystwa Wyścigów Konnych w Aust
rii, jak i przez publiczność wiedeńską niezwykle 
serdecznie.

Kierownictwo i załoga stadnin Moszna i Gole- 
jewko, a w szczególności inź. Byszewski i inż. 
Świdziński oraz trenerzy Stefan Michalczyk 
i Stanisław Molenda mogą być dumni ze swych 
wychowanków — Demony i Epikura.
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Epikur w Wiedniu po zwycięstwie w St. Leger

Demona, przed startem gonitwy o nagrodę Berlina, w której zajęła pierwsze miejsce



MITING
MIĘDZYNARODOWY

Ważniejsze wyniki osiągnięte przez konie ho
dowli polskiej w wyścigach rozegranych w ra
mach mitingów międzynarodowych:

Wielka Nagroda Państw
Socjalistycznych:

pierwsza: Pink Pearl (1951)
drugo: Dorpat (1953), De Corte

(1954 i 1955)
czwarta: Wizjer (1952), Taurów

(1964), Epikur (1965)

Nagroda Moskwy:
pierwsza: Pink Pearl (1951), Dor

pat (1953), Taurów (1964), 
Epikur (1965)

druga: Hubert (1963)

Nagroda Berlina:
pierwsza: Demona (1964)

Nagroda Pragi: 
pierwsza: 
trzecia:

Solnica (1957)
Gerona (1964)

Nagroda Bratysławy: 
pierwsza: 
pierwsza:

Czadda (1964)
Syrena (1965)

Nagroda Belgradu: 
pierwsza: 
pierwsza:

Peary (1957)
Haracz (1965)

Nagroda Warszawy: 
pierwsza: 
drug<a: 
trzecio: 1

De Corte (1955)
Demona (1965)
Hubert (1964)

Nagrodo Sofii:
pierwsza: Solali (1960)

Ogółem w okresie 1951—1965 konie hodowli 
polskiej wygrały na mitingach międzynarodo
wych 16 gonitw z grupy głównej i 7 gonitw niż
szej kategorii.

Najszybsza po wojnie klacz toru służewieckiego Syrena (po Merry Minstrel i Sorbona) zakończyła 
chlubnie w 1965 r. jako czterolatka karierę torową. Widzimy ją po zwycięstwie w nagrodzie Bratysławy. 
Od lewej trener Stefan Stefanowski, zmarły w kwietniu 1966 r., dżokej Hutuleac i dyrektor PTWK

Stanisław Kurowski



Dystans Czas Rok Koń Wiek

1000 1,00 1962 Dziewanna 2
1000 1,00 1958 Boresza 2
1200 1,12 1954 Lubasz 3
1400 1,24,5 1965 Syrena 4
1600 1,37 1965 Haracz 3
1800 1,49 1954 Dotti 4
2200 2,17 1954 Dotti 4

Rekordy toru 2400
2400

2,30
2,30

1951
1957

Arras
Peary

3
3

na Służewcu 2600 2,43 1964 Taurów 3
3000 3,10 1951 Łepek 3

. 3000 3,10
3,23,5

1951 Pink Pearl
Surmacz

3
3200 1961 pin.
3600 3,55,5 1953 Wizjer 4
4800 5,20,5 1955 Durban 5

Konie hodowli zagranicznej

1400 1,26 1949 Turf 2
1600 1,37 1965 Tawerna 3
2800 2,57 1963 Charków 3

Trener Aleksander Ustinow, jeden z najstarszych pracowników toru, byl kiedyś doskonałym jeźdżcem pło
towym i przeszkodowym. Na zdjęciu, na koniu Morgat
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Zenon Lipowicz

SYNOWIE 
VILLARSA 
IBAFURA

W międzywojennych latach polskiej hodowli 
koni pełnej krwi, najpoważniejszą rolę odegrały 
reproduktory Villars i Bafur. Najszerzej użyte, 
dały dużą ilość potomstwa, w liczbie którego 
znalazło się wiele klasowych koni wyścigowych, 
oraz ogierów i klaczy stadnych. Stworzyły one 
cenne rody sięgające dzisiejszych czasów. Wyczy
nu niespotykanego w historii naszej hodowli do
konał ogier VILLARS, którego męska linia u- 
trzymała się przez cztery krajowe pokolenia, 
a w każdym z tych pokoleń znajdowali się zwy
cięzcy nagrody Derby.

Ojcem Villarsa jest Sunstar — koń ekstrakla
sy, zwycięzca 2.000 gwinei i Derby, ojciec repro
duktorów i wielu klaczy stadnych. Linia żeńska 

wywodząca się od St. Margueritte jest jedną 
z najcenniejszych w hodowli pełnej krwi, bogatą 
w liczne sukcesy wyścigowe. Zasugerowana tak 
doskonałym pochodzeniami stajnia, zapisywała 
go do najcenniejszych gonitw. Niestety Villars 
nie spełnił pokładanych w nim nadziei, gdyż ja
ko dwulatek, startując dwa razy, nie potrafił za
jąć płatnego miejsca. Jako trzyletni biega bez 
powodzenia w 2.000 gwinei, Derby, Hardwicke 
St., St. Leger i Cambridgeshire Hep. Wygrywa 
jednak Prince of Wales St. ujawniając swą klasę. 
W wieku lat czterech zwycięża w Durdans Hep, 
w pozostałych pięciu gonitwach jest bez miejsca. 
Próbowano go 15 razy na dłuższych dystansach, 
przy czym 3 razy zwyciężył, a 12 razy był bez 
miejsca. Zakupiony do Niemiec, w roku 1927 zo
stał sprowadzony w ramach rewindykacji do 
Polski.

Poza cennym rodowodem Villars reprezento
wał doskonały typ budowy konia prawidłowego, 
szlachetnego i suchego, o bardzo harmonijnych 
ruchach. Cechy te silnie przelewał na potomstwo, 
dając konie późno dojrzewające, lepiej biegają
ce na średnich i dłuższych dystansach. Villars 
stworzył głęboki ród męski liczący 41 lat: VIL
LARS — ŁEB W ŁEB —SAN II —DE CORTE — 
HUBERT. Pozostawił wielu zwycięzców klasycz
nych gonitw. Byli to: Dżems, Genova, Krater, 
Kolczuga, Łeb w Łeb, Jon, Kitty Villars, Karola 
Picton, Star, Rumor, Dolly, Kaligula oraz der- 
bista Wisus (Sevilla). Jako reproduktor trzy
naście razy utrzymywał się w pierwszej dziesiąt
ce na liście sum wygranych przez potomstwo.

Pierwszy z krajowych przedstawicieli rodu 
Villarsa, najlepszy jego klasowy syn ŁEB W ŁEB 
jest zwycięzcą w nagrodach im. L. Grabowskie
go, Baroneta i Good Boya, J. Zamoyskiego (dwu
krotnie), Jubileuszowej i Prezydenta Rzeczypos
politej. Startował 21 razy — zwyciężył 14, wy
grywając ogółem 323.214 zł. Łeb w Łeb dwu
krotnie stał na czele listy reproduktorów i dał 
tak klasowe konie, jak: San II, Wir, Cypr, Dur
ban, Dewiza oraz denbiści Sombrero i Laryks.

Następny z kontynuatorów linii SAN II, zwy-

VILLARS, ogier gniady ur. 1919 r. w st. W. Raphael w Anglii
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Villars

Eafur



cięzca w 13 gonitwach, był najlepszym obck Mać
ka koniem w swoim roczniku. Synem Sana II 
i włoskiej klaczy Dossa Dossi, hodowli Tesio, jest 
klasowy ogier DE CORTE, który biegał 15 razy 
w Warszawie, Moskwie i Berlinie. Zwyciężył 8 
razy, m. in. w nagrodach: Mokotowska, Derby, 
St. Leger, Pokoju, Wielka Warszawska i War
szawy. Drugi był w nagrodach: Iwna, Moskwy, 
Prezesa Rady Ministrów i dwukrotnie o Puchar 
Przechodni. Jiako reproduktor dwa razy zajmo
wał czołowe miejsce na liście wygranych przez 
swój przychówek. De Corte jest ojcem dwóch

Ten dobry flayer przedstawiał się bardzo efek
townie w swej niewielkiej, ale potężnie związa
nej, muskularnej budowie. Jako czołowy ogier 
12 razy utrzymał się w pierwszej dziesiątce na 
liście reproduktorów zajmując w latach 1935 do 
1939 pierwsze miejsce. Dał szereg, uważanych za 
klasowe, zwycięzców gonitwy Derby: Essora, Pia
no, Jeremiego, Colta oraz innych nagród klasycz
nych: Eclaira, Efura, Finnesse, Fiamminę, Ban- 
dita, Napaść, Pasjansa, Kanclerza, Radę i Skar- 
ba. Ogier SKARB jako dwuletni niepobity zwy
cięzca w nagrodach: Próbnej, A. Potockiego,

BAFUR og. gn. ur. 1921 r. w st. Weil — Niemcy
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derbistów, rodzonych braci, Humbuga i Huberta. 
Humbug, po wypadku musiał być zgładzony. 
Hubert zajął boks czołowego ogiera w naszych 
stadninach, dzięki czemu — jako przedstawiciel 
czwartego pokolenia — przedłuża cenny wiek 
swego znakomitego prapradziadka. Inni dwaj 
synowie De Corte — Dog i San Thiago zostali 
zakupieni do Bułgarii i tam przedłużają ród Vil
lars a.

Drugą linię męską, znacznie płytszą od wyżej 
opisanej, zapoczątkował BAFUR. Kontynuatora
mi jej stali się jego syn SKARB i wnuk SOLALI.

Jest on synem doskonałego Fervora — syna 
„trójkoronowanego” Galtee More i słynnej, wiel
ce zasłużonej dla hodowli niemieckiej klaczy 
Festa. Jako 2-latek biegał sześć razy — odno
sząc dwa zwycięstwa, w wieku lat trzech star
tując 19 nazy zdobył pierwsze trzy nagrody. Ja
ko czterolatek biegał 14 razy zdobywając dwie 
pierwsze nagrody. Pięcioletni — na 16 startów 
zajął 4 pierwsze miejsca m. in. w Fervor Ren- 
nen. Zwyciężał na dystansach 1200 — 2200 me
trów ustanawiając kilka rekordów. W 1926 roku 
sprowadzony do Polski — w 1927 rozpoczął 
karierę stadną.

Kruszyny, Fanshave, Borowna i Porównawczej. 
W wieku lat trzech nie potwierdził swej klasy 
i zadeklarował się jedynie jako klasowy flayer. 
W hodowli jednak nie zawiódł i tak jak jego oj
ciec dał wiele klasowych koni: Skarbnika, Her
barza, Skarbonkę, Czarnogórę, Solnicę, Solankę 
i ostatniego swego syna, derbistę og. SOLALI.

Konie pochodzące od ogierów z rodu Bafura 
cechuje wczesna dojrzałość, osiąganie pełni roz
woju już w wieku dwóch lat, oraz odziedziczona 
po swych przodkach, flayerach, zdolność rozwi
jania dużej szybkości na krótszych dystansach. 
Tak Solali, ostatni z rodu Bafura, jak i Hubert, 
ostatni z linii Villarsa, są synami klaczy pocho
dzących z najbardziej cenionych w polskiej ho
dowli rodzin żeńskich.

Biorąc pod uwagę klasę wyścigową tych ogie
rów oraz cenną, zaaklimatyzowaną u nas krew, 
przekazaną im przez męskich i żeńskich proto
plastów można przypuszczać, iż utrzymają one 
rody męskie, z których pochodzą i pozostawią 
równie klasowych zwycięzców, jak ich ojcowie 
i dziadowie.
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Krater (po Villarsle i Vola) był niewielkim koniem, ale o lwim sercu i żelaznej wytrzymałości. Dosiadał 
go dżokej Konstanty Chatizow

Prawnuk Villarsa, De Corte, daje jako reproduktor dobre potomstwo



AQUINO II
Urodził się 5 maroa 1958 r. we Francji w stad

ninie markiza de Nicolay. W wieku dwu lat bie
gał tylko we Francji. Pierwszy wyścig Prix Fris
ky Marton wygrał z Normanem, Montlouvier 
i Djebellica. Następnie zwyciężył w Prix de la 
Reine Mathilde w Deauville, bijąc Galenite 
i Luciole II. W Prix Morny był czwarty zia zwy
cięskim Sanguine. Sprzedany następnie Mahara
nee of Baroda, w jej barwach był drugi za La- 
varere w Prix de Chenes w Longchamp. Sezon 
dwuletni zakończył zwycięstwem w Criterium 
de Saint-Cloud, bijąc Papume i Quel Type. We 
wczesnym handicapie został sklasyfikowany na 
8 miejscu z wagą 56 kg.

Karierę trzyletnią, ciągle we Francji, rozpo
czął zwycięstwem w Prix Daru, bijąc Pharsale 
i Fairy Kinga. Następnie był drugi za Mat de 
Cocagne, a przed Lavarede w Prix Lupin. W Prix 
de Jockey Club (francuskie Derby) był siódmy 
za Sioambre. Na dłuższym dystansie w Grand 
Prix de Paris Aquino II zajmuje trzecie miejsce 
o ¿szyję i 3 dł. za Sicambre i Lavarede. Ostatnie 
dwa wyścigi w sezonie biega w Anglii bez po
wodzenia, nie zajmując płatnego miejsca w King 
George VI and Queen Elizabeth Stakes, gdzie 
zwycięża Supreme Court i w St. Leger, wygra
nym przez Talma II.

Przeniesiony ze stajni trenera R. Carvena we 
Francji do stajni F. Armstrtonga w Newmarket, 
pod koniec 1951 roku Aquino II jako czteroletni 
biega w Anglii. W pierwszym swym wyścigu 
w 1951 r., Chippenham Stakes, jest trzeci
za Wilwyin i Rocklighter, czwarty był Medway. 
Wilwyn wygrał .następnie pierwszy wyścig Wa
shington D. C. International at Laurel Park 
w Maryland, w którym trzeci był Zucchero. 
Aquino II wygrywa następnie Haydock Park 
Stakes na dystansie około 3400 m, bijąc o dłu
gość Paradise Street; trzeci był Sports Master. 
Zajmuje czwarte miejsce za Fast Fox, Eastern 
Emperor i Fufthunter w Winston Churchill Sta
kes w Hurst Park.

Nadchodzi dzień Gold Cup. Po raz pierwszy 

dosiada Aquino II Gordon Richards, idealny jeź
dziec dla tego konia, który wymaga silnej ręki 
i zdecydowanej jazdy. Talma II, zwycięzca ubie
głorocznego St. Leger, jest faworytem 13:8, 
Eastern Emperor 7:2, Aquino 4:1. Damaka, li
der stajni Boussaca, prowadzi wyścig do prostej, 
na drugim miejscu idzie Aquino II, trzeci Eas
tern Emperor. Na prostej Aquino II wychodzi 
na czoło i mocno napierany przez Eastern Em
peror wygrywa o 3/4 długości, trzeci o 2 dłu
gości jest Talma II. <

Po zwycięstwie w Ascot, Aquino II startuje 
jako faworyt w Goodwood Cup. Gordon Richards 
nie mógł jechać, konia dosiadał W. Snaith. Wo
bec braku silnej ręki Richardsa spodziewano się, 
że Aquino 11 będzie lepiej biegać w okularach. 
Snaith poprowadził wyścig od startu. Niezado
wolony Aquino wyłamał na pierwszym za
kręcie i odmówił dalszego kontynuowania wyś
cigu. 'W Doncaster Cup, po zdjęciu okularów, 
znowu pod Gordonem Richardsem, zwyciężył 
pewnie o 3/4 długości Sybil’s Nephew, wyszedł
szy z trzeciego miejsca na czoło 600 m przed ce
lownikiem. Po tych zwycięstwach został uznany 
za najlepszego wśród czteroletnich i starszych 
koni biegających w roku 1952 w Anglii.

Zakupiony w roku 1953 przez Centralny Za
rząd Hodowli Koni nie zawiódł pokładanych 
w nim nadziei. Przychówek jego w latach 1958— 
65 wygrał 15 pierwszych, 17 drugich i 11 trze
cich nagród klasycznych, w tym 3 razy Derby. 
W roku 1959 potomstwo jego zajęło 3 pierwsze 
miejsca w tej gonitwie, co jest wydarzeniem bez 
precedensu w hodowli światowej. Cztery razy 
potomstwo jego wygrało Wielką Warszawską. 
Przede wszystkim jednak przyczynił się do pod
niesienia poziomu matek stadnych. Córki Aqui
no II są perłami wszystkich stadnin pełnej krwi, 
poza wysoką klasą wyścigową wyróżniają się 
doskonałą budową i wyjątkową urodą. Imiona: 
Carica, Orlandyna, Donna Aqui, Carbonata, Ju
rysdykcja, Eroica, Tarnogóna są synonimami naj
wyższych osiągnięć hodowlanych.

Poza pełną krwią, sporadycznie używany 
w hodowli półkrwi, okazał się Aquino II wyma
rzonym „chef de race”.



Aquino II, ogier gniady, urodzony w 1948 r. po Tornado (Tourbillon)
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Stanisław 
Szczypiorski

SZPITAL 
DLA KONI

Czas założenia uczelni weterynaryjnej w War
szawie pokrywa się z dokładnością jednego roku 
z początkiem wyścigów konnych w stolicy i przy
pada na rok 1840. Przypuszczać należy, że ów
cześni właściciele wyścigowych stajen korzystali 
z profesorów i personelu lekarskiego klinik tej 
uczelni. W okresie między 1874 a 1918 r. opiekę 
nad końmi z ramienia Towarzystwa Zachęty do 
Hodowli Koni w Polsce sprawował lekarz wet. 
Henryk Piaszczyński, o którym dotąd zachowują 
pamięć najstarsi pracownicy toru wyścigowego.

W roku 1911 Tow. Zachęty do Hodowli Koni 
w Polsce przyznało stypendium lekarzowi wet. 
Anastazemu Tadeuszowi Koskowskiemu i wysłało 
go za granicę w celu wyspecjalizowania w cho
robach koni. A. Koskowski wykonywał prakty
kę na torze wyścigowym w Warszawie, w stad
ninach państwowych i prywatnych w Królest
wie, a potem w niepodległej Polsce. Leczeniem- 
koni zajmowali się różni lekarze, dowolnie wzy
wani do chorych koni przez właścicieli, ale ze 
względu na częstą obecność i ścisły związek 
z torem wyścigowym — największą chyba prak
tykę miał dr Koskowski, jako lekarz wet. To
warzystwa. Korzystano również z wiedzy i doś
wiadczenia wielu wybitnych przedstawicieli za
wodu weterynaryjnego jak: prof. dr J. Kulczyc
kiego, prof. dr K. Łopatyńskiego, prof. dr J. Bril- 
la, p.o. prof. dr M. Łukaszewicza, dr wet. S. Śpie
waka, dr wet. K. Sidora, dr wet. H. Harlanda, 
lek. wet. A. Hantowera, lek. wet. K. Rakowskiego 
lek. wet. I. Grymińskiego, lek. wet. Z. Krzymu- 
skiego i innych. W poważnych wypadkach ko
rzystano także z Kliniki1 Chirurgicznej Centrum 
Wyszkolenia i Badań Weterynaryjnych W. P., któ
rej kierownikiem był prof. dr J. Kulczycki. Urzą

dzeń, nawet prymitywnych, do zabiegów i lecz
nictwa wet. na torze nie było. Projekt założenia 
szpitala wet. powstał z chwilą budowy toru na 
Służewcu. Wystawiono budynek z przeznacze
niem na szpital wet., który dotąd stoi vis a vis 
startu 2200 m. Podczas okupacji tor wyścigo
wy w Warszawie był nieczynny i konie wywie
ziono. Niemcy umieścili na torze koszary SS 
i szpital dla koni. W czasie powstania i przed 
wycofaniem się Niemców, urządzenia szpitala 
zostały przez nich zdemontowane i wywiezione.

W 1945 r. zaczęły wracać na tor służewiecki 
konie, a wraz z nimi dawni pracownicy. Zabra
no się energicznie do pracy i usunięcia zniszczeń. 
Dr Koskowski jako dyrektor Rzeźni Miejskiej 
nie chciał początkowo wracać na tor. Dyrektor 
toru, generał L. Bukojemski oraz inspektor toru 
T. Possart, powierzyli mi wówczas jako byłemu 
stypendyście Tow. Zachęty do Hodowli Koni 
funkcje lekarza toru wyścigowego. Od 1.1.1946 r. 
objąłem opiekę weterynaryjną nad niewielką 
wtedy liczbą koni wyścigowych. Do pomocy 
przydzielono mi obecnego trenera Henryka Szy
mańskiego. Trudne warunki pracy i niewielkie 
fundusze nie pozwalały od razu rozpocząć budo
wy odpowiednich urządzeń i szpitala. W marcu 
1945 r. wrócił na tor dr Koskowski.

Szpital dla koni PTWK składa się obec
nie z: ambulatorium, sali operacyjnej, labora
torium, apteki, magazynu na leki, pomieszczenia 
na sterylizację, gabinetu lekarskiego, ciemni 
rentgenologicznej, urządzeń sanitarnych oraz 
gospodarczych. Stajnia dla chorych koni posiada 
pięć boksów. Szpital posiada dwa aparaty Rent
gena, lampy Sollux, lampy kwarcowe, diatermę, 
stół operacyjny oraz potrzebny sprzęt pomocniczy.

Z chwilą powśtania szpitala warunki pracy le
karzy uległy ogromnej poprawie, powstały tak
że możliwości wykonywania wielu zabiegów 
i openacji na miejscu bez posyłania ciężej cho
rych koni do odpowiednich klinik. Chore konie 
są przyprowadzane do szpitala i po dokładnym 
zbadaniu i zabiegach te, które mogą być leczone 
ambulatoryjnie, wracają do stajen, a wymaga
jące zabiegów operacyjnych, długiego leczenia, 
względnie stałej opieki, pozostają w szpitalu.

Założyciel i kierownik szpitala dr Koskowski 
przeszedł w r. 1961 na emeryturę, a w r. 1963 
zmarł. Kierownikiem szpitala od r. 1962 jest au
tor niniejszej notatki, zastępcą lekarz wet. Emil 
Nawrocki, kierownikiem laboratorium lekarz wet. 
Maria Janicka, współpracują z nami dobrowol
nie kierownik selekcji lekarz wet. Aleksander 
Falewicz oraz Jerzy Eliasz.

Do 1965 r. ambulatoryjnie dokonano 6223 za
biegów leczniczych w 1262 przypadkach scho
rzeń. Udzielono pomocy 53 koniom w przypad
kach nagłych zachorowań. Na leczeniu w szpita
lu pozostawało 136 koni. Przeprowadzono 339 za
biegów fizykoterapeutycznych, 125 badań rentge
nowskich i 826 badań diagnostycznych. Jeden koń 
padł. Cztery zgładzono z powodu urazów kostnych 
i zmian w centralnym układzie nerwowym.
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Dr A. T. Koskowski — b. kierownik szpitala na 
torze służewieckim

Koń traktowany jest jak pacjent, który tu przyszedł po diagnozę, poradę, receptę... Przeprowadza się 
wszelkie niezbędne badania i zabiegi



A tu już po wszystkim. Koń zdrów 
opuszcza szpital, trener (Molenda) 

zadowolony



Prasa 
wyścigowa

Bywalcy toru wiedzą dobrze, gdzie, w jakiej 
prasie uzyskać mogą najlepsze, najsolidniejsze 
informacje o wyścigach. Dziś, udając się na Słu
żewiec, wystarczy mieć „Program Wyścigów 
Konnych” oraz „typy” z „Expressu Wieczornego”, 
„Życia Warszawy”, „Kuriera Polskiego”... Przed 
wojną zapobiegliwy sportsmen zakupywał w kios
ku lub u posłańca w czerwonej czapce komplet 
prasy: oficjalny biały program, różowy „Przegląd 
Wyścigowy”, który był podstawową literaturą 
torową, następnie — zielonego koloru „Informa
tor Wyścigowy”, a w pewnych latach i czwarte 
źródło mądrości — pismo drukowane dla odmia
ny na żółtym papierze... W latach szczytu (1930— 
1935), w dni wyścigowe (wtorek, środa, czwartek, 
sobota i niedziela), uliczni sprzedawcy wołali: 
„program... biały, czerwony, zielony, żółty...” Do
chodziły do tego jeszcze wyścigowe rubryki pism 
codziennych, z których „Ostatnie Wiadomości” 
poświęcały całą stronicę swoim „typom”, przed
stawianym przez redakcyjnych, podpisanych 
imieniem i nazwiskiem, korespondentów z toru.

Najważniejszą jednak fachową prasą wyścigo
wą był niezmiennie „Przegląd Wyścigowy”, 
świetnie redagowany (od 1908) przez swego zało
życiela i wydawcę Stanisława Mora-Listopada. 
Ów wielki znawca wyścigów i hodowli wydawał 
swój „Przegląd Wyścigowy” w sposób arcycieka- 
wy, informując czytelników o wszystkich naj
ważniejszych wydarzeniach w kraju i za granicą. 
Po śmierci Mora-Listopada (w r. 1931) „Przegląd 
Wyścigowy” redagowany był przez Tadeusza Mi- 
szewskiego.

Z pism codziennych okresu międzywojennego, 
w których dużo pisało się o wyścigach, wymienić 
wypada rubryki „Expressu Porannego” i „Dobre
go Wieczoru” redagowane przez nieżyjącego już 
dziś redaktora i fotografika Tadeusza Wernera, 
zamordowanego przez hitlerowców. Wyścigowe 
tradycje „expressiaka” podtrzymuje dzielnie po
pularny na Służewcu red. Stefan Czajkowski. By
walcy wyścigowi wysoko cenią jego uwagi i typy 
zamieszczane w „Expressie Wieczornym”.

Pierwszym w Polsce periodykiem, poważnie 
zajmującym się hodowlą i wyścigami był, założo
ny w 1898 r. przez Stanisława Wołowskiego, „Jeź
dziec i Myśliwy”. Wydawnictwo to ukazywało się 
do końca roku 1915. Wybitną rolę w okresie mię
dzywojennym odegrał na niwie prasowo-wyści- 
gowej Edward Hantower, redagujący w latach 
1927—1929 miesięcznik „Hodowla i Sport”. Wiele 
miejsca poświęcał także wyścigom w kraju i na 
świecie ukazujący się od roku 1925 miesięcznik 

„Jeździec i Hodowca”, oficjalny do września roku 
1939 organ Towarzystwa Zachęty do Hodowli Ko
ni w Polsce.

Obecnie zadania fachowej prasy wyścigowej 
wypełnia ukazujący się w sezonie wiosennym, 
letnim i jesiennym „Program Wyścigów Kon
nych”. Obok oficjalnych zapisów koni do poszcze
gólnych gonitw „Prognam” zawiera artykuły, 
uwagi oraz notatki i korespondencje zagraniczne. 
W zespole redakcyjnym „Programu” pracują 
Stanisław i Adolf Schuchowie, Ludwik Galicki, 
Bronisław Walicki, Wacław Bauer (program so
pocki). Stała łączność wydziału selekcji PTWK 
z redakcją „Programu” utrzymywana jest przez 
Krystynę Molendową i Jolantę Lipowiczową.

Wydawnictwo to jest czytane, cieszy się dobrą 
opinią wśród czytelników, nie zaspokaja jednak 
w pełni stale rosnących potrzeb prasowo-wyści- 
gowych. I nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie 
można łączyć w jednym numerze oficjalny pro
gram gonitw z częścią komentarzową i artykuło
wą.

Oryginalne, mające dziś wielką wartość historyczną 
sprawozdanie z otwarcia wyścigów konnych w War

szawie w 1841 roku

PIERWSZE

SPRAWOBDJUOB
0 WYŚCIGACH KONNYCH I WYSTAWIE ZWIERZĄT

GOSPODARSKICH

w BOKU 1841

YTYCH.

W WARSZAWIE,
W DRUKARŃ RZĄDOWEJ PRZY ULICY MIODOWEJ N*  m. 

f.l 1841.
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Stanislaw Wotowski, sportsmen — hippolog; pierwszy 
polski dziennikarz zajmujący się tematami wyścigo
wymi — na rysunku znanego w okresie międzywojen

nym karykaturzysty, Gustawa Mucharskiego

Miesięcznik „Jeździec i Hodowca” był jednym z najlepszych tego typu fachowych pism w Europie

ueżdziec : 
hodouuca

Karta tytułowa „Programu Wyścigów Konnych”, wydawanego obecnie przez PTWK

PAŃSTWOWE TORY WYŚCIGÓW KONNYCH CENA 4 ZŁ

PROGRAM WYŚCIGÓW KONNYCH
lumer aprauioidauczij z sezonu 1965 r. Grudzień 1965

f
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Roman Rogowski

ZA MOICH 
CZASÓW

Gdy pamięć wybiega ku dawnym wspomnie
niom, które są związane z wyścigami konnymi, to 
skierowuję myśli na stary, pełen przeżyć tor wy
ścigów konnych przy ul. Polnej. Tam, w ogro
dzeniu członkowskiej trybuny, vis-à-vis celow
nika, na podniesieniu, była wygodna, długa ław
ka i na niej zasiadam.

Ileż emocji przeżyło się w ciągu lat na tej try
bunie! Stąd było widać końcową walkę koni 
przed celownikiem, owacyjne powroty zwycięz
ców do wagi, dekoracje koni wstęgami oraz 
triumfy i porażki właścicieli koni i1 jeźdźców. 
Z tego podwyższenia widzę publiczność, która 
krąży od trybun do paddocku i z powrotem. 
Wśród ludzkiego mrowia wyławiam znajome, 
charakterystyczne postacie i w myślach gawędzę 
z nimi.

*

Stefan Michalczyk senior — świetny dżokej, 
a potem trener — opowiadał mi, jak w stajni 
J. i E. Reszków, gdzie pracował jako młody chło
pak, w 1901 roku dokonała się „rewolucja” w hi
storii wyścigów konnych. Przebieg jej był nastę
pujący:

Amerykański dżokej C. Sloan, zaangażowany 
przez Jana Reszke wszedł do stajni, gdzie wisiały 
siodła, wyjął ostry nóż i ku zdziwieniu wszyst
kich, po kolei u każdego siodła poobcinał puślis- 
ka u strzemion, aby je skrócić. Ten zabieg był 

początkiem do zastosowania amerykańskiego spo
sobu jazdy na krótkich strzemionach. Dżokej 
Sloan, jeżdżąc nowym systemem, był bezkonku
rencyjny — wygrywał pnawie wszystkie gonitwy.

W 1905 roku, po wygraniu 100 gonitw, S. Mi
chalczyk został dżokejem, pracując nadal w staj
ni braci Reszków. Następnie został zaangażowa
ny do państwowej stajni rosyjskiej i w jej 
barwach wygrał moskiewskie Derby na ogierze 
Hammurabi, na którym w Petersburgu wygrał 
jeszcze dwie duże nagrody. Słynny był wyścig 
pomiędzy dwoma najlepszymi rosyjskimi końmi 
na dystansie 2,5 wiorsty. Na Galtee By jechał 
Murzyn Winkfield, a Michalczyk dosiadał Ham- 
murabiego. Obydwa konie były po ogierze Gal- 
teemore, zakupionym w Anglii za bajońską sumę 
20 000 funtów. Hammurabi pod S. Michalczykiem 
wygrał wyścig łatwo. Na mokotowskim torze, 
w 1923 r. S. Michalczyk, po wygraniu w jednym 
dniu 5 gonitw, zakończył swoją karierę jeź
dziecką, przekazując swemu synowi Stefanowi 
wyścigowy dress. Młody S. Michalczyk pod 
szczęśliwą gwiazdą rozpoczął swoją karierę, gdyż 
swój pierwszy wyścig w życiu na klaczy Bijou 
wygrał, miał wówczas 18 lat.

*

Ziemiańscy — ojciec Stanisław i syn Bogdan, 
również mają ładną karierę wyścigową. Specjal
nością ojca były gonitwy przeszkodowe. Przed 
I wojną światową w młodym wieku, odniósł spo
ro zwycięstw na torach Austro-Węgier w Wied
niu, Krakowie, Lwowie, Alag i Pardubicach. 
Właśnie w Pardubicach w 1912 roku, mając 19 
lat, wygrał trudny wyścig przeszkodowy „Klad- 
ruber Steeple-Chase” na koniu Polish Galloway.

Młody Ziemiański pod kierunkiem ojca-trenera 
rozpoczął karierę jeździecką w 1945 roku 
i w tymże roku wygrał pierwszą gonitwę. W nas
tępnym roku był już pierwszy na liście zwy
cięskich jeźdźców, a w 1949 r. po wygraniu 100 
gonitw, został dżokejem.

P 3
*

Konstanty Chatizow — ojciec, świetny dżokej, 
a następnie trener, zmarły w 1964 roku, święcił 
wielkie triumfy na torze mokotowskim, wygry
wając klasyczne nagrody. Spuściznę wyścigową 
przejął po nim syn Leon, który przez kilkanaście 
lat dosiadał koni w wyścigach przeszkodowych, 
jako jeździec-amator. Obecnie jest trenerem na 
Służewcu.

*

Lipowicze — ojciec Michał —■ doskonały 
dżokej przedwojenny i syn Zenon, mają podob
ną karierę wyścigową, uwieńczoną dużą liczbą 
sukcesów.
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Trybuna członkowska na Polu Mokotowskim — z okresu przed I wojną światową

To samo miejsce w okresie międzywojennym. Na dziedzińcu przed trybuną 
po nagrodach sprzedażnych. W ścianie budynku zainstalowana była waga

odbywały się licytacje koni 
dla jeźdźców
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Wyścigowe żniwa w karykaturze G. Mucharskiego

Fleprezeniacyjny pojazd, którym jeździł na tor tylko prezydent



*

Mariana Jednaszewskiego — pamiętam dosko
nale, gdy oklaskiwany powracał do wagi po 
zwycięstwie i jeszcze zadyszany, mijał naszą try- 
bu<nkę w ogrodzeniu. Tam, na Mokotowie, było 
się bliżej koni, więc też silniej wszystko się prze
żywało.

Swego jedynaka Jerzego, Jednaszewski od naj
młodszych lat przygotowywał do kariery jeź
dzieckiej, przekazał mu serce do walki i nie za
wiódł się, bo Jednaszewski-junior jest stale na 
Służewcu w czołówce zwycięskich dżokei.

*

Z asów jeździeckich, którzy posiadają piękną 
kartę zwycięstw w klasycznych nagrodach na 
Mokotowie — muszę wspomnieć: Stanisława Pas- 
ternaka, Kazimierza Jagodzińskiego i Aleksandra 
Fcmienkę. Niejednokrotnie publiczność na Polnej 
swoim ulubieńcom biła brawa za Derby, za Wiel
ką Warszawską i inne wielkie gonitwy.

*

Józef Górecki — był małego wzrostu, jednak 
posiadał wielki talent jeździecki, toteż zebrał na 
torze sporo laurów. Pamiętam go na pięknej Fali 
III, na Harmonii — zwycięzcy w Wielkiej War
szawskiej. Pamiętam go też już po oswobodzeniu 
na torze służewieckim; choć zdrowie staruszka 
szwankowało, pomimo to nie chciał być bezczyn
nym i przewodził ekipie kobiet, które pielęgno
wały bieżnię. Górecki nosił ze sobą mały stołe
czek i często na nim odpoczywał. Do ostatnich 
tygodni swego życia nie zrezygnował z pracy.

*

Na torze mokotowskim rozgrywane były gonit
wy płotowe i płaskie, przeznaczone dla jeżdźców- 
amatorów. W programie nosiły one nazwę „go
nitw dżentelmeńskich”. Uczestnikami tych gonitw 
była „śmietanka” jeździecka (jak mówią Francu
zi „les fines cravaches”). Byli to jeźdźcy cywilni 
i oficerowie czynnej służby. Mam ich wszystkich 
żywo w oczach i choć ze wzruszenia zachodzą 
mi lekką mgłą, odtwarzam ich sylwetki i widzę 
ich tak wyraźnie, jakby to było wczoraj

A więc płk Karol Rómmel, w pasiastym bia
ło-czarnym dresie, jeździec wszechstronny, bo 
i konkursowy i równie wspaniały w wyścigach 
przeszkodowych. Janusz Stokowski, kontynuator 
tradycji swego ojca Bogusława, dosiadał swoich 
„steeplerów” z sarmacką brawurą. Rtm. Wła
dysław Bobiński z 15 pułku Ułanów Wielkopol
skich — opanowany i wytrawny jeździec (dał 
dowody bohaterstwa w bitwie pod Monte Cas
sino). Por. Aleksander Tuński — z nieodłącznym 
monoklem w oku. Władysław Zakrzeński o ra
sowej sylwetce. Płk Tadeusz Falewicz — doś
wiadczony sportsmen. Rtm. Bronisław Peretjat- 

kowicz, uczestnik wielu wyścigów i konkursów 
konnych sprzed I wojny światowej. Rtm. Jerzy 
Strużyński z 14 pułku Ułanów Jazłowieckich, 
wielokrotny zwycięzca na różnych torach (zwy
ciężał też i pod Falaise). Por. J. Goszczyński 
z artylerii konnej, Aleksander Rostworowski, 
rtm. Henryk Dobrzański — słynny potem par
tyzant mjr Hubal, por. M. Bohdanowicz i tylu 
jeszcze innych, zapalonych sportsmenów...

Na prowincji było dużo torów wyścigowych, 
gdzie odbywały się gonitwy płotowe i przeszko
dowe, ale do Warszawy zjeżdżali jeźdźcy z ekstra
klasy.

*

W 1920 roku tor mokotowski rozpoczął swoją 
działalność. W poprzednim roku z wygnania 
w Odessie powróciły wyścigowe konie do swoich 
prawowitych właścicieli. W kraju niektóre staj
nie, oparte na własnej, ocalałej hadowli, mogły 
wysłać na tor swoich wychowanków.

Wkrótce zaczęły się pojawiać barwy nowych 
właścicieli. Charakteryzując ogólnie cały okres 
międzywojenny, należy stwierdzić, iż wyścigi na 
terze mokotowskim uległy demokratyzacji. Mała 
dygresja na ten temat z roku 1912:

W tych latach, właściciele znanego zakładu 
fryzjerskiego w hotelu „Bristol”, bracia E. i S. 
Białobłoccy posiadali wyścigowe konie. Jeden 
z nich ogier Gajda miał meldunek do Derby. 
Chociaż Gajda miał małą szansę na wygranie 
Derby, jednak dzięki świetnej jeżdzie młodego 
dżokeja Łaksa, niespodziewanie stajnia „E. S. B.” 
odniosła zwycięstwo. Po wygraniu Derby było 
w zwyczaju, iż właściciel zwycięskiego konia po
dejmował na trybunie członkowskiej szampanem 
obecnych członków Towarzystwa Wyścigowego 
i właścicieli stajen. Gajda uczynił wyłom w pa
nujących pojęciach. Po raz pierwszy przedstawi
ciele rźemiosła mieli podejmować na trybunie 
grono przedstawicieli arystokracji, finansjery 
i właścicieli ziemskich. W tużurkach i cylin
drach — jak wymagała tradycja — zaraz po 
wyścigu, panowie Białobłoccy uprzejmie zaczęli 
prosić na szampana. Wśród zebranego grona „ko
niarzy”, zaskoczonych niespodziewanym wyni
kiem wyścigu, stworzyła się atmosfera napręże
nia i oczekiwania. Panowie Białobłoccy znów po-, 
nowili swoje zaproszenie dla uczczenia zwycięs
twa Gajdy. Wówczas, znany z ostrych dowcipów 
pan M., zwrócił się do jednego z braci z żartobli
wą propozycją, iż pewnie od dziś bracia Biało
błoccy będą darmo golić jego i zebranych tu 
członków Towarzystwa. Nie zrażony tym Biało- 
błocki odparował niewczesny żart, mówiąc do pa
na M.: — „Oczywiście, proszę pana, ale pod wa
runkiem, że mydlić będziemy pędzlem z ogona 
Gajdy!” Bystra riposta rozładowała napiętą sy
tuację i oałe grono, śmiejąc się, przeszło do stołu, 
gdzie w kieliszkach pieniło się wino.
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Kazimierz Stolpe Michal Kozicki

Michal Radwan Michal Róg ze Stanisławem Pasternakiem
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Franciszek Wężyk Ryszard Zoppi

Andrzej Morstin Konstanty Zamoyski
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CÓRUCHNA

Wśród właścicieli stajen i hodowców koni było 
wielu fanatyków końskiego sportu, poza tym 
niektórzy wyróżniali się bądź sylwetką, bądź 
specjalnym sposobem bycia lub przyzwyczajenia
mi. Oryginalnych postaci było wiele.

Zbigniew Dobiecki z Łopuszna, założył stajnię 
wyścigową, bazując na własnej hodowli. Źrebaki 
otrzymywały nazwy co roku na inną literę alfa
betu — niektóre były zaskakujące. W roczniku 
na literę „C”, między innymi były: Co mi dasz, 
Ciocia Basia i Córuchna. Z tą ostatnią związane 
jest wydarzenie następujące: Młoda klacz na tre
ningu złamała nogę. Przejęty tym manażer staj
ni udał się na pocztę, aby zatelegrafować do 
właściciela przebywającego na wsi. W urzędzie 
telegraficznym podał depeszę takiej treści: „Có
ruchna złamała nogę, trzeba będzie zastrzelić”. 
Przyjmująca w okienku depeszę panienka, pod
niosła alarm na całą salę, wołając: „Jak można 
być tak nieludzkim wobec dziecka, to przecież 
zbrodnia!” Po chwili nieporozumienie wyjaśniło 
się. Natomiast klaczy Ciocia Basia nic się nie 
stało. Nosiła ona imię pewnej damy, która kie
rowała, z powodzeniem, gościnnym salonem, gdzie 
spotykała się „złota młodzież” z panienkami po
zbawionymi skrupułów.

TRZEBA POCZEKAĆ

Aleksander Olszowski z Jacentowa, wielki mi
łośnik i znawca koni, w 1928 roku, od początku 
sezonu miał pecha — konie z jego stajni nic nie 
wygrywały! Trenerem koni był Stanisław Kowal
ski. Pewnego dnia, na wiosnę — gdy znów dwa 
kenie ze stajni „Jacentów” doznały porażki, 
A. Olszewski z gronem przyjaciół, po wyścigach, 
udał się do stajni. Po obejrzeniu koni pan Ol
szewski zwrócił się do swego trenera z zapyta
niem, co może być przyczyną, że konie tak źle 
biegają. Wówczas trener Kowalski, rozłożył de
speracko ręce, a będąc małego wzrostu, podniósł 
głowę w górę ku potężnej postaci swego pa
trona i odpowiedział: „Co robić, panie dziedzicu, 
klacze się rozstroiły, a ogiery wyszli z formy. 
Trzeba poczekać!”

TURYSTA

Pułkownik Ludwik Schweizer dowodził 4-tym 
pułkiem ułanów, który stacjonował w Wilnie. 
Pułkownikowi trudno było dojeżdżać do Warsza
wy, gdzie na torze miał parę koni wyścigowych. 
Wynalazł sprytnego totumfackiego, który miał 
pociąg do koni i wyścigów, poza tym był nad
zwyczaj oddany płk. Szwejcerowi. Tym począt
kującym manażerem był pan Wajnzieger. Aczkol
wiek jego sposób wyrażania się pozostawiał wiele 
do życzenia, jednak opieka nad stajnią była do
bra i konie wygrywały. Toteż pan Wajnzieger co
raz bardziej nabierał pewności siebie i tak ma

wiał o swoim szefie — pułkowniku ułanów: „On 
ma mundior — ale komandior to ja”. Przeżył 
okupację i uniknął śmierci, natomiast cała jego 
rodzina została zlikwidowana w obozach zagła
dy. W 1946 roku p. Wajnzieger objawił się na 
Służewcu — zawsze ciągnęło go do wyścigów 
konnych. Opatrzność, w drobnej części, wynagro
dziła p. Wajnziegera za doznane okrutne ciosy 
w czasie okupacji, obdarzając go koniem-fenome- 
nem, słynnym Turystą.

MICHAŁ RÓG

Prezes Michał Róg był zamożnym przemysłow
cem i filantropem. W 1912 r. pokaźną kwotą 
przyczynił się do budowy Teatru Polskiego. Był 
wielkim miłośnikiem koni. Pnzez wiele lat, w ok
resie międzywojennym, posiadał stajnię wyścigo
wą i hodowlę koni. Wśród wielu klasycznych 
nagród, stajnia M. Róga wygrała Derby dwukrot
nie: w 1921 roku klaczą Battaglia i w 1932 roku 
ogierem Hel. Choć prezes Róg był niskiego 
wzrostu, to jednak posiadał tupet, dowcip i szyb
ką ripostę. Na torze mokotowskim był osobą nie
zwykle popularną, tak na trybunach, jak i wśród 
publiczności. W pamięci bywalców toru na Pol
nej utrwalił się jako bohater wielu wydarzeń 
niepozbawionych humoru. W czerwcu 1921 roku 
stajnia M. Róga święciła podwójny triumf — 
Derby wygnała klacz Battaglia, a Nagrodę Pre
zydenta — klacz Menzala. Dla uczczenia tego wy
darzenia, prezes Róg oświadczył, iż na rzecz bied
nych dzieci ofiarowuje 200 000 marek. Po ostat
niej gonitwie, tego dnia, kilku hodowców poszło 
z triumfatorem do jego stajni, aby obejrzeć zwy
cięskie klacze. Do boksu pierwszy wchodzi prezes 
Róg — klepie konia po szyi, przemawiając: — 
Brawo Menzala, dużo wygrała — dzieci nie będą 
głodne! Jeden z grona sportsmenów robi uwa
gę: — Panie Róg, to nie Menzala — to przecież 
Lublin. Właściciel dalej klepie konia i odpowia
da: — Nie szkodzi — Lublin też dobry koń. Gdy 
rozeszła się wieść o sukcesach stajni M. Róga 
oraz jego darze dla ubogiej dziatwy — artyści, 
którzy występowali na scenie w ogródku kawiar
ni Dakowskiego przy ul. Bagatela, w jednym 
z numerów ukazali się w barwach stajni Róga 
i zaśpiewali piosenkę, dziękując w imieniu dzie
ci. Następnie wprowadzono na scenę konia na 
biegunach. Artysta, ucharakteryzowany jako 
prezes Róg, podszedł do drewnianego rumaka 
chcąc go dosiąść z prawej strony — stajenny, 
który trzymał konia zrobił uwagę: — Panie pre
zesie, nie z tej strony wsiada się — z lewej! Na 
to M. Róg odpowiedział. — Nie wszystko jedno, 
koń przecież drewniany!

ST. MROCZKOWSKI

Bywalcom toru wyścigowego na Polu Moko
towskim i cyrku na Ordynackiej, znania była po
stać Stanisława Mroczkowskiego, właściciela cyr-
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ku i stajni wyścigowej. Dyrektor Mroczkowski 
był graczem i hazardzistą, toteż parokrotnie 
tracił swoje mienie, aby po niedługim czasie 
znów doczekać się uśmiechu fortuny. Dyrektor 
miiał postać imponującą, będąc dużego wzrostu 
i obfitej tuszy. Od znanego hodowcy F. Wężyka, 
dyr. Mroczkowski nabył ogiera Madryt. Choć 
koń ten posiadał tylko jedno oko, nie prze
szkodziło mu to wygrać Derby w 1929 ro
ku. Faworytem publiczności był urodziwy 
ogier Faust, który zajął drugie miejsce. W na
stępnym roku Madryta posłano do Łodzi, 
gdzie miał startować w „Wielkiej Łódzkiej”. 
Krążyły gadki na torze, że dyr. Mroczkowski sam 
udał się do Częstochowy, aby pomodlić się na in
tencję wygranej Madryta w Łodzi. Jednak Ma
dryt nie wygrał „Wielkiej Łódzkiej”. Natomiast 
Franciszek Wężyk wyhodował jeszcze drugiego 
derbistę, Wisusa, który niebieską wstęgę zdobył, 
biegając w barwach płk. Tedeusza Falewicza 
i rtm. Z. Orłowskiego. Matką obu derbistów 
była klacz wysokiej półkrwi Sevilla. Warto 
nadmienić, iż w dniu 8 czerwca 1841 roku — his
toryczna data początku wyścigów konnych 
w Polsce — pierwszą gonitwę wygrała klacz Ła
dy Stanhope, własność Wł. Wężyka. Działo się to 
przed 125 laty!

ARTYŚCI NA WYŚCIGACH

Władysław Lenczewski może najwcześniej ze 
wszystkich połknął „bakcyla końskiego”, bo już 
przed pierwszą wojną światową był właścicielem 
koni wyścigowych. Bodaj wiosną 1914 roku, na 
klaczy Iwołga wygrał wyścig, dosiadając osobiś
cie zwycięskiej klaczy. W okresie międzywojen
nym Wł. Lenczewski był stałym gościem na try
bunie i chyba nikt inny tak żywiołowo nie prze
żywał walki koni na celowniku jak on.

Teodor Roland był zapalonym graczem. Gdy 
wahał się, na którego konia postawić, podnosił 
z placu przed trybuną tyle kamyków, ile koni 
biegało w danej gonitwie, potem podrzucał ka
myki w górę i łapał na wierzch dłoni. Ile mu 
spadło na rękę taki numer grał.

Wytworny Józef Redo przychodził na wszyst
kie klasyczne nagrody. Zawsze miał perłę w kra
wacie, kwiat w butonierce i wspaniały, równiutki 
przedziałek pośrodku głowy. Jego partnerka 
z operetki, słynna śpiewaczka Lucyna Messal 
miała stałą lożę na I-ej trybunie. Lubiła grać. 
W 1913 roku zdarzyła się rekordowa wypłata — 
za 5 rubli totalizator płacił tysiąc i kilkaset rubli. 
Właśnie na tego „fuksa” zleciła posłańcowi wy
kupić jeden bilet. Gdy ogłoszono tę wielką wy-
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Trójka słynnych aktorów na torze: Józef Węgrzyn, Jerzy Leszczyński i Władysław Lenczewski, który 
sam jeździł konno i nawet wygrał jedną gonitwę

płatę, znajomi gratulowali wygnanej pięknej ak
torce. Niestety, radość trwała krótko. Zjawił się 
posłaniec i zdejmując swoją czerwoną czapkę, 
drżącym głosem wyjaśnił, iż nie zdążył w kasie 
postawić 5 rubli.

Edward i Jan Reszke, śpiewacy światowej sła
wy, mieli znaną w Królestwie i Cesarstwie ho
dowlę koni i stajnię wyścigową. Opowiadano mi 
o początku ich stajni. W Latach 80-tych ub. stule^ 
cia, Reszkowie pożyczyli na jeden rok 25 tysięcy 
rubli znajomemu Polakowi, który stale zamiesz
kiwał w Anglii. Po upływie terminu, dłużnik nie 
mógł wypłacić należności i zaproponował zwrot 
pożyczki w postaci koni wyścigowych. Reszkowie 
zgodzili się i konie sprowadzili do kraju. Taki 
był początek ich hodowli, a następnie sukcesów 
na torach w Warszawie, Moskwie i Petersburgu.

Jerzy Leszczyński był czarującym arbitrem 
elegancji. Chyba mało kto na członkowskiej try
bunie miał tak dobrze skrojone ubranie z do

branym krawatem i tak błyszczące buty. Kiedy 
ostatni raz, dwa miesiące przed jego śmiercią, od
wiedziłem go na ul. Niemcewicza, z radością roz
począł gawędę o dawnych wyścigach i wspom
niał, że już jako sztubak wymykał się na tor, na 
Polną. A gdy opowiadał mi szczegóły słynnej wy
płaty, kiedy za 10 złotych totalizator płacił aż 
1304 złote za ogiera Chum, na którego wykupił 
jeden bilet — to radosny błysk w oczach urocze
go artysty potwierdzał mi, jak to odległe wspom
nienie jest jeszcze żywe. To był triumf nie la
da — zakończył Leszczyński — większy niż 
oklaski po premierze.

Józef Węgrzyn, wchodząc na trybunę po wąs
kich ^chodach, choć niewidzialny jeszcze — już 
czarował nas swym pięknym głosem. Przychodził, 
aby raczej spotkać znajomych i kolegów — konie 
mniej go interesowały.

Władzio Grabowski wpadał na krótko, posilał 
się w sławnym bufecie członkowskim, gdzie ho
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nory pełniła urocza córka szefa p. Kędzierskiego. 
Z każdym pożartowa, opowiedział parę nowych 
kawałów i tak jak wpadł, niczym meteor, tak 
i znikał z trybuny, uprzednio przepłukawszy gar
dło w bufecie — dla nabrania dźwięku — jak 
mawiał.

Artystów, którzy mieli własne konie wyścigo
we, było niewielu. Całym sercem prawdziwego 
sportsmena przejmowali się swoimi pupilami 
Stanisław Gruszczyński, właściciel Promyczka 
i Fleur de Lys oraz Jan Janusz, który posiadał 
parę koni do spółki z Witoldem Skarżyńskim.

Kazimierz Krukowski, najmłodszy z całego ów
czesnego grona artystów-koniarzy był szczęśli
wym posiadaczem Arlekina i Lopka. Gdy w jed
nym dniu na Mokotowie wygrały konie — M. Ró- 
ga, potem K. Krukowskiego, a następnie M. Ber- 
sona, jak zawsze dowcipny Krukowski, gratulu
jąc zwycięstwa M. Bersonowi dodał: „Zakończył 
pan dziś naszą triplę!”

ROMAN ROGOWSKI

PO WYZWOLENIU

Tradycje wyścigowe naszego świata artystycz
nego nie zginęły. Na torze służewieckim już 
w pierwszych latach po wyzwoleniu można było 
spotkać niejedną sławę literatury, teatru czy 
filmu. Aleksander Zelwerowicz był niemal od 
pierwszych dni powojennych bywalcem toru pod
czas wielkich imiennych gonitw. Widziano go na 
Służewcu na kilka jeszcze miesięcy przed śmier
cią. Do amatorów wyścigowych emocji należy 
Ludwik Sempoliński. Andrzej Łapicki wymyka 
się także od czasu do czasu na Służewiec. Kazi
mierz Krukowski, o którym już wyżej wspom
niano, nadal należy do przysięgłych bywalców 
torowych. W dni Derby zawsze przybywa na tor 
liczna grupa aktorów starszej i młodszej gene
racji.

Wielbicielem koni i wyścigów przez całe swe 
życie był poeta Władysław Broniewski. Zamiesz
czamy poniżej jego pamiątkowy liścik, skierowa
ny do dyrekcji PTWK.

Wypowiedź Władysława Broniewskiego, którą poeta wpisał do Złotej Księgi FTWK
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Wiech

NA OWSIANEJ
MIESZANCE

— Leguralny warszawiak z towarzystwa, bez 
bomby jasnego piwa z wianuszkiem i wyścigów 
konnych egzystować nie może — powiedział do 
mnie podczas pierwszych powojennych Derbów 
na Służewcu, przyjaciel mój p. Teoś Piecyk 
z Targówka. Odziany był wówczas w uroczysty 
smoking, na głowie miał melonik. Szyję przyoz
dobił sobie białą muszką i piękną ¡wyścigową lor
netką w futerale ze świńskiej skóry.

W tym stroju mógł się śmiało pokazać na naj
bardziej ekskluzywnej trybunie każdego angiels
kiego toru.

— Nie wiedziałem, że należy pan do entuzjas
tów hodowli konia rasowego w Polsce — rzek- 
łem.

— Co proszę? Nigdzie nie należe. Bezpartyjny 
jestem.

— A więc pociąga pana hazard na zielonym 
torze?

— Nic mnie nie pociąga. W arszawski rodak 
patriota jestem i w taki sposób musze w ten cho
leryczny upał w sztywniaku sie męczyć i na tram- 
wajowem buforze z Targówka na Służew za- 
zapychać.

— Nie rozumiem, co ma wspólnego patriotyzm 
z wyścigami?

— A ja rozumie. Rozchodzi sie o to, że War
szawa w charakterze stolicy fason trzymać musi 
i ani Londyn, ani Paryż, ani Moskwa zanadto 
dla niej ważne być nie mogą. Warszawa to nie 
Garwolin, żeby sie w niej wyścigi w workach 

z jajkiem na twardo na łyżce taskanej odbywać 
mieli. Gdzie indziej konie latają, takie samo pra
wo mają latać i u nasz. Czem więcej rozbebeszo- 
na Warszawa, tern sztywniejszy krochmal mu- 
siem trzymać na Służewcu, bo oprócz Banku 
Gospodarstwa on jeden w całości nam sie został. 
I ja jako warszawiak z dziada pradziada zmuszo
ny jestem to podpierać.

— Więc nie zaryzykuje pan zagrać ani razu?
— Kto to powiedział, rzecz jasna, że zaryzyku

je, ale w żadne wygrane na wyścigach nie wierze.
— Dlaczegóż to tak pesymistycznie odnosi się 

pan do tych możliwości.
■— Dlaczego, bo skądżesz ja wiem, czy szewc 

Bigosiński z Targowej ulicy akurat na tego sa
mego konia nie postawi?

— A cóż to ma do rzeczy?
— Co ma? Frajer pan jesteś, ma bardzo dużo.. 

Ten szewc jest taki fartowny, że swojem najwięk- 
szem wrogom takiego fartu życzę. Nic mu nie 
idzie. Inni jego sąsiedzi do majątku doszli, a on 
nic. W ciągu roku dwa sklepy przepił. Brał 
w swojem czasie udział w katastrofie kolejowej, 
ludzie pieniądze na tern porobili, po kilkadziesiąt 
tysięcy powygrywali za rękie, za nogie, a jemu 
nic się nie stało, i ma sie rozumieć grosza nie 
dostał. Takie już ma garbate szczęście. No to te
raz graj pan z takiem fuksa. Czy może przyjść? 
Za żadne cholere nie.

Mimo tych zastrzeżeń widziałem, że pan Teoś 
bardzo się przejmował wyścigami. Chociaż zgu
biliśmy się w tłoku, coraz ukazywał się w tłu
mie jego uroczysty sztywniak. A kiedy dekoro
wano błękitną wstęgą zwycięzcę Derbów widzia
łem wyraźnie, że pan Piecyk trzyma konia za 
uzdę i rej wodzi wśród wyścigowej elity. Z pew
nością zawdzięczał to swojej wytwornej powierz
chowności, a zwłaszcza lornetce w futerale ze 
świńskiej skóry.

Przy wyjściu spotkaliśmy się znowu. Pan Pie
cyk wyraźnie był zadowolony ze spełnienia obo
wiązku wobec ukochanej stolicy. Po krótkiej wy
mianie myśli na temat tegorocznego derbisty, 
patrząc na piękny futerał zagadnąłem:

— A jakże się spisywała pańska wspaniała 
lornetka?

— To nie lornetka — same pudełko. Z szabru 
na Bazarze Różyckiego kupiłem. Wygodne — 
dwie paczki „Sportów” i pudełko zapałek w niem 
nosze. A poza tern rozchodzi sie o fason i męskie 
modę wyścigowe.

Nic więc chyba dziwnego, że chcąc uczcić felie
tonem 125 rocznicę istnienia Towarzystwa Wyś
cigów Konnych zwróciłem się do pana Teosia 
o pomoc. Zgodził się chętnie:

— Przede wszystkiem zrób pan sprostowanie. 
Jakie 125 lat? Wyścigi istnieją grubo dawniej. Już 
starozakonny kozak niejaki Ben Hur z łachudrą 
Neronem na dwukonnych kibitkach po rzems- 
kiem cyrku sie ganiali, który bedzie pierwszy. 
Tam powstał pierwszy totek i pierwsze bokma- 
cherzy. Jakie byli wypłaty historia nasz nie
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poucza, ale musieli być poważne, bo do cyrku 
w mieście Rzemie zamożna publika uczęszczała.

— Zaraz, panie Teosiu, tu chodzi o pierwsze 
wyścigi konne w Warszawie.

— Jeżeli o wiele nawet w Warszawie, także 
samo więcej czasu minęło aniżeli pan nadmie
niasz. Już jakiś pradziadek Gucia Potockiego — 
tego, któren w pijanem widzie po Warszawie 
jeździł i złote pięciorublówki publice z parakon- 
ki rzucał — pierwsze biegi wyścigowe u nasz za
prowadził. Żokiei jeszcze nie było, no to ten ów 
Potocczak, grząsiów z Wilanowa na konie od 
bryczki powsadzał, baty dał jem w rękie i w kra
kowskich strojach kazał zapychać przez Marszał
kowskie od Wiedeńskiego Dworca do Placu Unii, 
zwanego wtenczas Rondem Mokotowskiem. Rzecz 
jasna na oklep.

Duża to była wygoda dla graczy, bo bileta 
wejścia nie byli potrzebne, ale zabradziaźenie ko
łowego ruchu przez to powstawało. Ponieważ de- 
rożkarskie konie zaczęli brać udział w gonitwach 
i wygrużali pasażerów do rynsztoków, które 
wtenczas mieli do 3 metrów głębokości.

To tyż jak powstali pierwsze tramwaje konne 
i belgijskie perszerony zaczęli sie próbować 
z wyścigowemi końmi, oberpolicmajster Trepów 
kazał przenieść wyścigi na Pole Mokotowskie. 
W tern mniej więcej miejscu, gdzie dzisiej znaj
duje sie studencki drapacz chmur pod tytułem 
Riwiera, była główna trybuna.

— Coś mi się wydaje, panie Teosiu, że pan 
pomieszał ludzi, epoki i wydarzenia.

— Czy się panu zdaje czy nie, rzecz obojęt
na, na Mokotowskie Pole sam osobiście uczęsz

czałem ładne parę lat, a z Chatizowem, starem 
Góreckiem, Jagodzińskiem, Jednaszewskiem i in- 
szemi żokiejami byłem znajomy z widzenia.

Było faktycznie co widzieć na Polu wtenczas. 
Jak sie dzwonek rozległ, że „bomba gajt”, czyli 
kasy zamknięte, wyścig zaczęty, to najspokojniej
sze gracze na siatkie sie wdrapywali i krzyczeli:

— Dawaj Maczuga! Dawaj Chatizow! Dawaj 
Cherubin!

A czasem niejeden zapalony gracz, jak wi
dział, że dostaje w kuchnie, zaczynał łoić bambu
sem swojego sąsiada. Ten nie bardzo sie nawet 
obrażał, mówił tylko:

— Kogo pan poganiasz? Mnie pan poganiasz? 
Swojego łacha pan laską zaprawiaj.

Bo rozumieli ludzie, że nerwy mają swoje pra
wa.

— Az jakim szczęściem pan grywał? Dużo pan 
przegrał?

■— Nie mogie powiedzieć, przyczyniłem sie 
troszkie do hodowli koni w Polsce przed wojną.

— A teraz?
— Teraz tyż sie nie uchylam. Koń towar eks

portowy, za jednego araba dwulatka można do
stać tyle dewiz, co za parę wagonów ślimaków 
i żab. To wole chiba na Służewiec sie od czasu 
do czasu przejechać, aniżeli po Skaryszewskiem 
parku ślimaki zbierać i za ropuchami sie uga
niać.

No, ale żart żartem, śmiech śmiechem. Zaczem 
zaczniem wytwarzać masowo eksportowe samo
chody, produkujmy te aleganckie owsianą mie
szanką pędzone sempatyczne motory. A za dru
gie 125 lat pogadamy.

WIECH

Nie lada sensacją był występ dwunogich wyścigowców na torze mokotowskim — strusi, zaprzężonych w dwu
kołowe, lekkie wózki tzw. sulki. Pokaz przeprowadził Włoch Melloni, hodowca strusi i miłośnik tego rodzaju 
wyścigów, który w swym tournee po Europie zawitał do Polski. Poza startami na torze, strusie przedefi
lowały przez ulice Warszawy. Ten niecodzienny wypadek w historii wyścigów konnych miał miejsce 

w roku 1936

t i »• lłj.1



Plan Wyścigów Konnych na Służewcu w 1939 r.
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Nieżyjący już dziś: trener Stanisław Kowalski oraz 
dżokej Marian Jednaszewski

Jeźdźcy
którzy w swej karierze wygrali powyżej 1000 
gonitw:
Wialenty Stasiak w latach 1927—1957 — 1206 go
nitw
Kazimierz Jagodziński w Latach 1923—1955 — 
1122 gonitwy.
Stanisław Pasternak w latach 1919—1948 — 1036 
gonitw oraz wiele w Rosji.

Piękną karierę dżokejską miał E. Gili. W krót
kim okresie 1933—1939 wygrał 665 gonitw, osią
gając bardzo wysoki procent zwycięstw (35%) 
w stosunku do ilości jazd.

W ostatnich 6 latach (1960—1965) Championat 
dżokejski czterokrotnie zdobył Mieczysław Meł- 
nicki — który wygrał 278 gonitw.

Skarb stajni Łochów w rękach rodziny Gillów: ojca 
Franciszka — trenera, i jego syna Edwarda — dżokeja

Trenerzy
których konie wygrały ponad 700 gonitw:
Michał Molenda — 1012 (nie żyje)
Walenty Cieślak — 969 (nie żyje)
Stefan Michalczyk — 787 (nie żyje)
Konstanty Chatizow — 784 (nie żyje) 
Stanisław Stańczak — 716 (czynny trener).

W ostatnich 6 latach (1960—1965) na liście tre
nerów, których konie w.ygnały najwyższe w se
zonie kwoty — 4 razy na pierwszym a raz na 
drugim miejscu figurował Stanisław Molenda.
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TRENERZY

I

JEŹDŹCY 1966

T renerzy

Marian Baniewicz, Władysław Biesiadziński, 
Stanisław Bryk, Leon Chatizow, Karol Chomicz, 
Stanisław Dylik, Stanisław Głowacki, Kazimierz 
Jagodziński, Józef Kasprzak, Grzegorz Klamar, 
Ludwik Kusznieruk, Marian Kucharski, Jan Li
gocki, Franciszek Lipiński, Zygmunt Lewandow
ski, Michał Lipowicz, Zenon Lipowicz, Bolesław 
Matcziak, Eugeniusz Matczak, Stefan Michalczyk, 
Zbigniew Michalczyk, Stanisław Molenda, Józef 
Olejnik, Antoni Puchalski, Stanisław Stańczak, 
Walenty Stasiak, Mirosław^ Stawski, Antoni 
Szablewski, Henryk Szymański, Aleksander Us
tinow.

Dżokeje

Kazimierz Banaszek, Stefan Bogobowicz, Ludwik 
Bujdens, Stanisław Dzięcina, Vasile Hutuleac 
(Rumun), Arkadiusz Goździk, Jerzy Jednaszews- 
ki, Jan Kobitowicz, Jan Konieczny, Mieczysław 
Mełnicki, Wacław Michalczuk, Józef Paliński, 
Wiesław Paluszkiewicz, Jan Radgowski, Albin 
Rejek, Stanisław Sałagaj, Józef Wójkowski, Bog
dan Ziemiański, Mieczysław Zuber.

Miting Międzynarodowy 1965
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WARSZAWSKIE DERBY Dystans — 2400 m

Ro k Nazwa konia Pochodzenie Właściciel Hodowca Trener Jeździec Czas Ilość koni

cn o

1874 .
1875 .
1976 .
1877 .
1878 .
1879 .
1880 .
1881 .

1882 .
1883 .
1884 .
1885 .
1886 .
1887 .
1888 .
1889 .
1890 .
1891 .
1892 .
1893 .
1894 .
1895 .
1896 .
1897 .
1898 .

Fortuna................Y. Bird ........................................Sohn........................
. Miss Godolphin . Buccaneer....................................Grabowski ....
. Thetis.................Neptunus........................................Mysyrowicz . . .
. Emir .... —__  Estafette...................................... Ilowajski....................
. Dadżal .... Deze........................................... Ilowajski....................
. Midas.................Corsar............................................Wodziński ....
. Kordjan .... Kremlin ....................................Grabowski ....
. Wampir .... Y. Eclipse....................................Mysyrowicz i

Kronenberg . .
. Koncept .... Vancouver....................................A. Potocki . . .
. Perkun................. Highlander............................... Krasiński ....
. Grand Duc ... Le Sarrazin ........................ Grabowski'. . . .
. Highland .... Highlander................................ Krasiński ....
. Kordecki .... Kordjan....................................... Grabowski ....
. Count Grabowski Kordjan....................................... Grabowski ....
. Mohort................ Highlander....................................Kronenberg . . .
. Monopol .... Owen........................................... Niemcewicz . . .
. Tormentor . . . Ziitzen............................................Krasiński ....
. Gierdawa .... Rochampton................................Grabowski . . .

Vauvineaux . . . Warcraft....................................„Janów”....................
. Sezam .... Gunnersbury................................Grabowski . . .

Aubergine . . . Reluisant....................................Grabowski ....
Tambourin . . . Braconnier.................................... Reszke....................
Wrogard................Lucillo-Wagonette............................Reszke....................
Claude Frollo Master Kildare-Claudie .... Reszke..................
Atilla ................Ruler-Polly........................................Bloch ....................

Sohn......................................................Evert
Grabowski.............................................. Mitchell.
Mysyrowicz.......................................... Szumiłło
Ilowajski.............................................. Kisilew .
Ilowajski...............................................Tornoloj
Rozwadowski.......................................Wicks. .
Poletyłlo.................................................. Szumiłło

Mysyrowicz...........................................Wicks. .
Niemcewicz...........................................Epps . .
Krasiński.......................................................Ambrose
Grabowski.............................................. Guillam.
Krasiński.................................................. Tompson
Grabowski.............................................. Guillam.
Grabowski.............................................. Guillam.
Kronenberg . . . Wilson................ Spooner.
Niemcewicz...........................................Spooner.
Krasiński .... Bray.........................Spooner.
Grabowski .... Guillam................ Kidd . .
„Janów” .... Guillam................ Kidd . .
Grabowski .... Guillam................ Kidd . .
zagraniczny . . . Guillam .... Saunders
Reszke .... Preiss.................Hall . .
Reszke...... Bray................................. Sharpe .
Reszke......Bray..................................Clement
Krasińska .... Usiondek .... Elliot

2.53 .... 2
2.32 .... 5
2.51 ............ 5
2.50 .... 3
2.47 .... 4
2.56 .... 3
2.15 .... 6

3.55 .... 6
3.41 .... 2
3.06 .... 6
3.02 .... 4
3.01 .... 3
3.04 .... 3
3.02 .... 5
2.43 .... 3
2.54 .... 5
2.48 .... 4
2.50 .... 5
2.51 .... 5
2.45 .... 3
2.48 .... 3
2.48 .... 5
2.46 .... 4
2.43 .... 9
2.44 .... 7

(Dokończenie na sir. 152)

Ro k Nazwa konia Pochodzenie Właściciel Hodowca Trener Jeździec Czas Ilość koni

1899 . . . . Pickwick . . . Ruler-Alice Grey................ Reszke .... Krasińska . . . . Cctnerski . . . Clemen t................... 2.49 8
1900 . . . . Smikc................ Ruler-Cornaline................... . . Łazarew .... Krasińska . . . Davis .... Barker ....................... 2.44 11
1901 . . . . Le Sorcier . . Sorcerer-Lady Mary Anne . . Reszke............... Reszke................ Metcalf . . . Sloan ........................... 2.52 10
1902 . . . Bravo le Sancy Le Sancy-Dragee II. . . . Grabowski .... Grabowski . . . Guillam. . . . Morgan ...................... 2.40 6
1903 . . . Irish Lad . . . Galten More-Lassuk . . . . . Łazarew .... Liphardt . . . Keen .... Mitchell................... 2.43 10
1904 . . . . Karolyi .... Galtee More-Lassuk . . . Łazarew .... Liphardt . . . . Keen .... . Winkfield................... 2.38 8
1905 . . . . Galtee Boy . . Galtee More-Milanaise . . . . Łazarew .... Zamoyski . . . . Usiondek . . . Winkfield................... 2.37 5
1906 . . . . Grom II. . . . Carlton-Tempete................ Lubomirscy . . „ Lubomirscy . . Coble................ Parnell....................... 2.41 5
1907 . . . . Uzda................ . Ruler-Helim .................... Łazarew .... Krasińska . . . . Usiondek . . . Hoar............................... 2.43 4
1908 . . . . Gavotte .... Galtee More-Vira .... . . Łazarew .... Łazarew............... Usiondek . . . . Górecki....................... 2.42 5
1909 . . . . Drzymała . . . Sirdar-Distanzritt................ . Dowbor................ Bloch................... Matczak . . . . Makarow....................... 2.38 4
1910 . . . . Kartacz . . . . Sac a papier-Namouna . Lubomirscy . . . Tyszkiewicz . . Zasępa .... . Beaume....................... 2.35 5
1911 . . . . Floréal .... Florizel 11—Miss Churchill . Łazarew .... Łazarew................ Usiondek . . . . Butwell........................... 2.42 5
1912 . . . . Gajda .... Pickwick-Equivoque . . . . E.S.B..................... Michalski . . . . Matczak . . . . Łaks II ....................... 2.40,5 5
1913 . . . . Demosthen . . . Darley Dale-Mosquee . . Łazarew .... Łazarew................ Usiondek . . . Dugan........................... 2.45 4
1914............ Dolomit .... Desmond-Miss Churchill Łazarew .... Łazarew................ Usiondek . . . Dugan........................... 2.53 4
1915 . . . . Divine................ Desmond-Vira....................... Łazarew .... Łazarew................ Usiondek . . . . brak danych .... brak danych
1917») . . Liege................ Sorrento-Letticia............... . Jurjewicz .... Martin................... Węgrzynowicz . Łaks....................... brak danych
1918») . . . Horoscop . . . Horizont II-Actrissa . . . Butkiewicz . . . Nolde................... Butkiewicz . . . brak danych . . . brak danych
1920 . . . . Tilly II ... . Icy Wind-Mausi .... . Towarnicki . . . Hohenlohe . . . . Jankowski . . . Górecki....................... 2.38,5 7
1921 . . . . Battaglia. . . . Batailleur-Masandra . . . ■ Róg........................ Letcllier................ Paszkiewicz . . . Pasternak....................... 2.40 . . . 11
1922 . . . . Barbara Belle . St. Saulge-Barbefosse . Alcensleben . . . Alvensleben . . . Tucholka . . . . Stolpe........................... 2.35 12
1923 . . . . Ryś ................ Lohengrin-Polmoodie V . . .. Grzybowscy . . . Olszowski . . . . Wełnicki . . . Magdaliński ................ 2.35,5 7
1924 . . . . Falstaff .... Fils du Vent-Alpha .... Berson................... Berson................ Cieślak .... Sulekow....................... 2.34,5 10
1925 . . . . Forward . . . Fils du Vent-Gaff .... Grzybowski . . . Sawicki . . . . Wełnicki . . . Fomienko....................... 2.35 14
1926 . . . . Brutus................ Morganatic-Bursa............... Ktery-Szepietów . Ktery-Szepietów . Matczak . . . . K. Chatizow................ 2.38,5 14
1927 . .. . . Fala III ... Mości Książę-Dźwina II Stadnina Państw. Stadnina Państw. . Gawron.... . Magdaliński ................ 2.43,5 13
1928 . . . . Karat................ Bankar ocscse-Diamantine . . 17 Pułk Ułanów . Wysocki .... Krysko .... Kryśko........................... 2.41 . . . . 17
1929 . . . . Madryt .... Morganatic-Sevilla .... Mroczkowski . . Wężyk............... Karwacki . . . . Sakowicz....................... 2.36,5 13
1930 . . . . Bejrut .... Albula-Mea II....................... . 17 Pułku Ułanów. Wysocki............... Kryśko .... . Golowkin....................... 2.36 13
1931 . . . Essor................ Bafur-Elaunay................... . „Natalin” Potocki............... Żuber .... Magdaliński .... 2.33 10
1932 . . . Hel................... Fils du Vent-Jeanette . . . • Róg....................... Róg ................... Kowalski . . . Pasternak....................... 2.34 10
1933 . . . . Wisus................ Villars-Sevilla................... Falewicz i Orłów-

ski.................... Wężyk................ Morawski . . . Fomienko....................... 2.32,5 8
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152

1934 .
1935 .
1936 .
1937 .
1938 .
1939 .

1945**)
1946 .
1947 .
1948 .
1949 .
1950 .
1951 .
1952 .
1953 .
1954 .
1955 .
1956 .
1957 .
1958 .
1959 .
1960 .
1961 .
1962 .
1963 .
1964 .
1965 .
1966 .
Uwagi

. . Mat....................... Mah Jong-Garonna........................ „Topór”................Stadnina Państw.

. . Impet II .... Rheinwein-Huryska.................... Jarnuszkiewicz . . Potocki ....

. . Horyń.................... Illuminator-Gambia .................... Mieczkowski . Wielopolski . .
. . Piano....................Bafur-Harmonia............................Cichowski .... Stadnina Państw.
. . Jeremi....................Bafur-Igla........................................„Wierzbno” . . . Czarnecki . . .
. . Colt........................Bafur-Con Amore........................Broszkiewicz . . . Bagniewski

i Broszkiewicz 
. . Somosierra II . . Sunderland-Dusky Queen;.............................................A. Budny . .
. . Bystra II .... Mah Jong-Dziwo II........................................................R. Kępski . . .
. . Gniew....................Pasjans-Hańba....................................................................J. Broszkiewicz .
. . Ruch ...... Avanti-Rosa Nera............................................................R. Jeżewska . .
. . Szczecin .... Tiberius-Solettina............................................................zagraniczny . .
. . Good bye .... Vigorous-Good Luck................ ....................................zagraniczny . .
. . Arras....................Rapace-Argiliere................................................................S. Janasz . . .
. . Wizjer.Sonnenorden-Via Doria.........................................................................SK Kozienice .
. . Dorpat.Ettore Tito-Aquasparta.....................................................................SK Golejewko .
. . De Corte .... San II-Dossa Dossi ..................................................... SK Golejewko .
. . Sombrero . . . Łeb w Łeb-Somosierra II..............................................SK Widzów . .
. . Laryks.Łeb w Łeb-Liryka............................................................................. SK Widzów' . .
. . Peary.. Sickingen-Polar Ice.............................................................................. SK Iwno . . .
. . Cedric......Aquino-Cedra.................................................................................. SK Kozienice .
. . Mister Tory . . . Aquino-Miss Victory.....................................................SK Widzów . .
. . Hippiasz.Aquino-Hiroszima.................................................................................SK Iwno . . .
. . Solali ................ Skarb-Solina ....................................................................SK Kozienice .
. . Humbug.De Corte-Hulda................................................................................ SK Golejewko .
. . Hubert. De Corte-Hulda............................................................................ SK Golejewko .
. . Demona .... Masis-Dziwożona II . . ...............................................SK Moszna . .
. . Epikur.Turysta-Epifora................................................................................SK Golejewko .
. . Atarax.Negresco-Atrakcja..............................................................................SK Golejewko .
*) W latach 1917 i 1918 gonitwy rozegrano na torze w Odessie

W latach 1916 i 1919 gonitw nie rozegrano
Lata 1940— 1944 okres okupacji

**) W roku 1945 gonitwę rozegrano na torze w Lublinie

NAGRODA RULERA

Rok Nazwa konia Pochodzenie

¡946 Splendid II

1947 Onyx

1948 Ruch

1949 Brześć

1950 Turf

1955 Tarnawa

1956

1957

Cedro

Peary
en co 1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

Issos

Awans

Awantaż

Solali

San Thiago . .

Salwador

Demona

Haracz

Polonez

Gonitwa rozgrywana od 1889 r.

K. Chatizow 
Krysko . . . 
Blaszczak . . 
Paszkiewicz . 
K. Chatizow

M. Molenda 
Kucharski 
Matczak . . 
Pacurko. . . 
Dorosz . . . 
M. Molenda 
Dorosz . . . 
S. Michalczyk 
Pasternak . . 
K. Chatizow 
K. Chatizow 
Paszkiewicz .
K. Chatizow 
M. Molenda 
A. Falewicz . 
Paszkiewicz . 
Z. Lipowicz 
Stawski . . . 
S. Molenda . 
S. Molenda .
S. Michalczyk 
S. Molenda .
L. Chatizow

dla 3-letnich ogierów i klaczy

Sunderland — St. Bonnet . .

Burgunder — Okrza . .

Avanti — Rosa Nera . .

Punt Gun — Blue Flagg . .

Historie — Turkish Lady . .

Pilade — Tarnina

Good bye — Cedra. . j

Sickingen — Polar Ice .

Turf — Isia

Sonnenorden — Agresja

Skarb — Awaria II

Skarb — Solina

De Corte — Sandbank .

Dorpat — Siena

Masis — Dziwożona II .

Caruso — Hekla

Aquino — Putnia

Hodowca Trener

A. Budny Kucharski

L. Bukowiecki S. Ziemiański

R. Jeżewska

zagraniczny

zagraniczny

SK.

SK.

SK.

SK.

SK.

SK.

SK.

SK.

SK.

SK.

SK.

SK.

Dorosz

Dorosz

Kowalski

Gołej e wko

Kozienice

Iwno

Iwno

Moszna

Kozienice

Kozienice

Golejewko

Moszna

Moszna

Strzegom

I wno

Pacurko

Pacurko

M. Molenda

Tucholka

Stefanowski

Ustinow

Stawski

L. Chatizow

S. Michalczyk

S. Michalczyk

Kusznieruk

M. Lipowicz

Stasiak .... 
Jagodziński . . 
Jagodziński . . 

. M. Jednaszewski 
Stasiak ....

Nowak .... 
Biesiadziński 
S. Michalczyk 
Jagodziński . . 
Jagodziński . . 
Bogobowicz . .
M. Jednaszewski 
Jagodziński . . 
Krysiak . . . 
Stasiak .... 
Biesiadziński 
Lipowicz . . . 
Stasiak .... 
J. Jednaszewski 
Goździk. . . . 
Biesiadziński 
M. Lipowicz . 
Biesiadziński 
Wojtas .... 
Zuber .... 
Melnicki . . . 
J. Jednaszewski 
Ziemiański . .

2.31 .... 8
2.35.5 .... 14
2.34 .... 8
2.33 .... 11
2.36 .... 9

2.33 .... 9
2.41.5 .... 8
2.40 .... 9
2.34.5 .... 10
2.39 .... 8
2.34 .... 8
2.36 . ... 7
2.30 .... 8
2.32.5 .... 10
2.32.5 .... 10
2.31 .... 7
2.44 .... 10
2.33.5 .... 10
2.30 . ... 7
2.32 .... It
2.34 .... 15
2.35.5 .... 11
2.35,5 .... 13
2.36 .... 11
2.33 .... 10
2.32 .... Il
2.32 .... 6
2.31 .... 10

Dystans — 1600 m

Jeździec

Stasiak

B. Ziemiański

Jagodziński

Kobitowicz

S. Michalczyk

Klamar

Krysiak

J. Jednaszewski

M. Lipowicz

Melnicki

Biesiadziński

Biesiadziński

Melnicki

Melnicki

Melnicki

Żuber

Czas

1.42,5

1.40

1.42,5

1.45

1.39

1.42,5

1.40

1.38

1.45

1.39,5

1.40,5

1.38

1.47

1.40

1.40

1.42

1.43



NAGRODA POKOJU - ST. LEGER

Gonitwa rozgrywana od 1895 r.

dla 3-letnlch ogierów i klaczy Dystans — 3000 m
W latach 1955—1961 dystans 2800 m

Rok Nazwa konia Pochodzenie Hodowca Trener Jeździec Czas Ilość koni

1946 Poprad .... Gainslaw-—Illona................ Z. Broniewski . . . . . Józefiak ................ . . Jagodziński .... . . 3.30 . . 4

1947 Turysta . . . . Bellini — Scuola Bolognese . . zagraniczny............... . . Kowalski................ . . Stasiak.................... . . 3.12.5 . 8

1948 Ruch................ Avanti — Rosa Nera .... R. Jeżewska............. . Dorosz................... . . Fomienko............... . . 3.18 . . 5

1949 ** Harpun . . . . Amaranthus — Habanera . . . P. Z. Chowu Koni . . Michalski................ . . Biesiadziński . . . . . 3.17 . . 6

1950 Fluid ................ Bobsleigh — Flaunden . . . . zagraniczny................ Ustinow................... . . Balcer.................... . . 3.18^5 . 4

1951 Pink Pearl . . . Pi lade — Rosa Nera .... . S. Janasz................... . . K. Chatizow .... . . Biesiadziński . . . . . 3.10 4

1952 Czorfan . . . . Ettore Tito — Efforta.... SK Golejewko . . . . Pacurko.................... • • Jagodziński .... . . 3.18 . . 7

1953 Dorpat................ Ettore Tito — Aquasparta . SK Golejewko . . . . K. Chatizow .... . . Stasiak.................... . . 3.16 . . 4
1954 De Corte . . . . San II—Dossa Dossi . . . SK Golejewko ... . . K. Chatizow .... . . Biesiadziński . . . . . 3.12 . . 7
1955 Gryf................... Sandling — Gryka................ SK Kozienice .... . . Ustinow................... . . Bogobowicz .... . . 3.03 . . 5
1956 Laryks................ Łeb w Łeb — Liryka . . . . SK -Widzów................ . . K. Chatizow .... . . Stasiak.................... . . 2.59 . . 7
1957 Viareggio . . . . Good bve — Via Doria . . . SK Kozienice .... . . A. Falewicz .... . . Klamar................... . . 2.59 . 4
1958 IssOs.................... . Turf—Isia........................... . SK Iwno ................... . . Tuchołka................ . . Jednaszewski . . . . . 3.07 . . 4
1959 Zarbat................ . Sygnet — Zegarynka .... SK Moszna .... . . Szymański................ . . S. Michalczyk . . . . . 3.02 . . 8
1960 Dzięgiel................ Szczecin — Dziewanna . . . . SK Rzeczna .... . . K. Chatizow . . . . . Palińskiv................ . . 3.04 6
1961 Solali................ Skarb — Solina .... SK Kozienice . . . . Stawski.................... . . Biesiadziński . . . . . 3.02 . . 5
1962 San Thiago . . . De Corte — Sandbank . . . SK Golejewko . . . . . K. Chatizow’ .... . . Mcłnicki................ . . 3.14 . . 6
1963 Dżibuti................ Casanova — Dubissa .... . SK Widzów .... • Jagodziński .... . . Goździk................... . . 3.24 . . 9
1964 Gerona................ . Masis — Genua................... SK Moszna............... . S. Michalczyk . . . . . Mełnicki . . . . . . 3.18 . . 6
1965 Da gano . . . . . Sygnet — Da mata .... SK Moszna .... Ustinow.................... . . Salagaj.................... . . 3.18 . . 6

NAGRODA PREZESA RADY MINISTRÓW
Cw roku 1946 nagroda Prezydenta Krajowej Rady Narodowej 
w latach 1947—1952 nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej) Dystans — 3200 m

Rok Nazwa konia Pochodzenie Hodowca Trener Jeździec Czas

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

. Odeon............................... Forward — Oktawa .... H. Woźniakowski....................

. Izan................................... The Cheetah — Arinaria . . J. Broszkiewicz........................

. Turysta............................ Bellini — Scuola Bolognese . zagraniczny............................

. Turysta ............................Bellini — Scuola Bolognese zagraniczny............................

. Turysta............................ Bellini — Scuola Bolognese . zagraniczny............................

Turf................................... Historie — Turkish Lady . . zagraniczny................................

. Skarbnik........................... Skarb — Solina........................J. Cichowski............................

Lepek............................... Łeb w Łeb — Launia . . . SK. Kozienice.........................

. Skarbnik........................... Skarb — Solina........................J, Cichowski............................

Meran............................... Rapace — Miramare .... SK. Golejewko....................

Sombrero........................... Łeb w Łeb — Somosierra II SK. Widzów........................

. Bohater ...........................Ping Pong — Bochnia . . . SK. Iwno............................

Eufrat................... Turysta — Efforta .... SK. Golejewko.....................

Surmacz............................Salut — Surprise .................... SK. Kozienice.....................

Surmacz........................... Salut — Surprise .................... SK. Kozienice.....................

. Surmacz...........................Salut — Surprise .................... SK. Kozienice.....................

. Dorwid................................Aquino — Dogarcssa .... SK. Golejewko....................

. San Thiago........................ De Corte — Sandbank . . . SK. Golejewko.....................

. Hubert................................De Corte — Hulda .... SK. Golejewko.................

. Demona............................ Masis — Dziwożona II . . . SK. Moszna.............................

. Rangun............................De Corte — Rawenna . . SK. Strzegom............................ L. Kusznieruk........................J. Jednaszewski.................................... 3.42

Stańczak ................... . . . Jagodziński....................... .... 3.29

Pacurko ................... • ■ ■ Jagodziński....................... .... 3.28

Kowalski ................ . . . Stasiak............................... .... 3.31

Kowalski................ . . . Stasiak............................... .... 3.28

Kowalski ............... • • • Jagodziński....................... .... 3.32

Stańczak................... ... M. Lipowicz................... .... 3.34

M. Molenda .... . . . Szczepaniak .................... .... 3.28,5

K. Chatizow . . . . . . Stasiak............................... .... 3.29

M. Molenda .... . . . Krysiak........................... .... 3.27,5

K. Chatizow .... . . . Bujdens........................... .... 3.25,5

Paszkiewicz .... . . . M. Lipowicz................... .... 3.29

M. Molenda .... . . . J. Jednaszewski................ .... 3.28

Pacurko................... . . . Biesiadziński................... ....................3.31

Pasternak................... ... J. Jednaszewski . . . . ....................3.30

Pasternak................... . . . J. Jednaszewski .... ....................3.38

Pasternak................... . . . Klamar........................... .... 3.23,5

Molenda................... . . . J. Jednaszewski . . . . .....................3.31

L. Chatizow . . . . . . . Stoian ........................... .... 3.38

S. Molenda............... . . . Żuber........................... ....................3.32

S. Michalczyk . . . . . . Mełnicki....................... ....................3.32



Ro k Nazwa konia

NAGRODA WIELKA WARSZAWSKA
dla 3-letnich i starszych ogierów oraz 3 i 4-letnich klaczy Dystans —2600 m

W latach 10-40—1048 dystans 2400 m

Pochodzenie Hodowca Trener Jeździec Czas Ilość koni

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

Izan................ . . The Cheetah—Arinaria . . . J. BroszkiewicZ...............

Turysta . . . . . Bellini — Scuola Bolognese zagraniczny.......................

Turysta . . . . . Bellini — Scuola Bolognese . zagraniczny.......................

Ruch .... . . Avanti — Rosa Nera .... R. Jeżewska...................

Turf................ . . Historie — Turkish Lady . . zagraniczny . . ................

Skarbnk . . . . . Skarb ■— Solina....................... J. Cichowski...................

Wizjer .... . . Sonnenorden — Via Doria . SK. Kozienice...............

Dewiza .... . . Leb w Łeb — Goldquelle SK. Widzów . . . . .

De Corte . . . . . San II—Dossa Dossi . . . . SK Golejewko...................

Sombrero . . . . . Łeb w Leb — Somosierra II SK Widzów.......................

Narraganset . . . . Ruch ■— Najera....................... SK Golejewko...................
Peary .... . . Sickingen—Polar Ice . . . SK Iwno........................ ~.

Issos................ . . Turf — Isia........................... SK Iwno...........................
Surmacz . . . . . Salut — Surprise ................... SK Kozienice...................

Donna Aqui . . . Aquino — Donna Nera SK Kozienice...................

Mster Tory . . Aquino — Miss Victory . . . . SK Widzów...................

Jurysdykcja .... Aquino —Justitia........................SK Moszna.......................

San Remo Aquino—Sobiesława. . . . . SK Widzów.......................

Demona . . . . . Masis—Dziwożona II . . . . SK Moszna.......................

Demona . . . . . Masis — Dziwożona 11. . . . SK Moszna.......................

Pacurko........................... Jagodziński............................... 2.38 .

Kowalski........................... Stasiak............................................2.32,5.

Kowalski........................... Stasiak....................................... 2.36 .

Dorosz................................M. Jednaszewski ....................2.48 .

Kowalski........................... Stasiak............................ ... 2.50 .

M. Molenda Szczepaniak.............................2.45 .

Pasternak....................... Krysiak ....................................3.03 .

Paszkiewicz....................... M. Lipowicz............................2.46 .

K. Chatizow................... Biesiadziński............................2.46 .

Paszkiewicz....................... M. Lipowicz............................ 2.45

K. Chatizow................... Biesiadziński............................2.55 .

M. Molenda................... J. Jednaszewski....................... 2.50 .

Tucholka....................... M. Lipowicz............................ 2.52 .

Pasternak....................... J. Jednaszewski....................... 2.47 .

A. Falewicz....................J. Jednaszewski....................... 2.55 .

Paszkiewicz....................... Bujdens ....................................2.52 .

Szymański....................... J. Jednaszewski........................2.50 .

Jagodziński................... Ziemiański................................2.58

S. Michalczyk................Melnicki.................................... 2.54 .

Sr Michalczyk................Melnicki....................................2.45 .

9

6

5

11

7

10

6

6

7

6

8

8

8

12

7

12

11

9

4

5

Gonitwa rozgrywana od 1895 r.

NAGRODA LIRY

I
dla 3-letnich klaczy Dystans — 2400 m

Rok Nazwa konia Pochodzenie Hodowca Trener Jeździec Czas

1946 . . . Balkyris

1947 . . . Quarry . .

1948 . . . Carolea

1949 . . . Malta . .

1950 . . . Barka. . .

1951 . . . Burma II

1952 . . . Czarnogóra

1953 . . . Doriana. .

1954 . . Sobiepani .

1955 . . . Epifora . .

1956 . . . Sycylia . .

1957 . . . Depresja .

1958 . . Nutria . .

1959 . . Saranda

1960 . . . Solanka

1961 . . Dora . . .

1962 . . Jurysdykcja

1963 . . Dżibuti . .

1964 . . Gerona . .

1965 . . Tarnogóra

Bandit — Bora H. Woźniakowski Stańczak Biesiadziński 2.41

Pharis — Querelle

Trau — Cardea

Tiberius — Mai Ling

Jamaica Inn — Baby Gal

Pilade — Surma II

Skarb — Tirana II

Łeb w Łeb — Orthnerin . .

Łeb w Łeb — Sobiesława

Pilade — Efforta

Hexton — Sylistria

Sickingen — Depas

Turysta — Nuta

Sygnet — Siena

Skarb — Solina

Turysta — Do-re-mi . .

Aquino —Justitia

Casanova — Dubissa . .

Masis — Genua

Aquino — Tarnawa

Gonitwa rozgrywani od 1887 r.. początkowo jako Oakn.

L. Czartoryska K. Chatizow Pule 2.36

P.Z. Chowu

zagraniczny

zagraniczny

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

SK

Koni Cieślak Stasiak 2.40

Matczak

Ustinow

Pule 2.42

Balcer 2.36

Gołej ewko

Kozienice . .

Widzów

Widzów

Gołej ewko

Widzów

Iwno

Gołej ewko

Moszna

Kozienice

Gołej ewko

SK

S K

SK

SK

Dorosz Kuszniei uk 2.35,5

Moszna . .

Widzów

Moszna

Golejewko

K. Chatizow Biesiadziński 2.45

Paszkiewicz

Fomienko

Pacurko

Paszkiewicz

M. Molenda

Pacurko

S. Michalczyk

A. Falewicz

S. Molenda

Szymański . .

Jagodziński

S. Michalczyk

S. Molenda

Pule 2.35

Kusznieruk

Sałagaj

M. Lipowicz

J.-Jednaszewski

Wójkowski

S. Michalczyk

J. Jednaszewski

Ziemiański

J. Jednaszewki

Goździk

Melnicki

J. Jednaszewski

2.39,5

2.38,5

2.48

2.49

2.34,5

2.36

2.36
2.37

2.33

2.37

2.36

2.35



W roku 1891, w 50 rocznicę wyścigów konnych w Warszawie, na Polu Mokotowskim rozegrana została 
specjalna z tej okazji gonitwa — Jubileuszowa. Dystans — 2 wiorsty 133 sążnie, to jest ok. 2.400 metrów. 
Tę pierwszą gonitwę Jubileuszową wygrał koń Potockiego — Cadi. Biegało 5 koni. Z okazji 125-lecia Wy

ścigów Konnych gonitwa Wielka Warszawska 1966 jest zarazem gonitwą Jubileuszową
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KOMITET ORGANIZACYJNY

JUBILEUSZU 125-lecia WYŚCIGÓW KONNYCH

W WARSZAWIE

Zastępcy przewodniczącego — KSAWERY FLORYANOWIC7 
— JÓZEF STANISZEWSKI

Przewodniczący — STANISLAW KUROWSKI

Sekretarz EMIL NAWROCKI

Członkowie WACŁAW BAUER
— LEON CHATIZOW

ALEKSANDER FALEWICZ
— TADEUSZ MARCHOWIECKI
— HENRYK SZYMAŃSKI

— ALEKSANDER USTINOW

— 159 —
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ERRATA

str. 13 wiersz 9 — jest: Marczak winno być: Matczak
i 13 ,, 19 — opuszczono: Stanisław Ziemiański (43 lata)

,, 14 ,, 22 — jest: st. insp. stadnin winno być: red. Ks. Stadnych
}> 42 22 — „ : Dessnera „ : Desmira
,, 50 ,, 6 — „ : Felszyn „ : Felsztyn
,, 69 — ,, : 16 p. „ : 17 p.
»> 97 ,, 39 — „ : Maron „ : Maranon
,, 97 ,, 41 — „ : zdobyła „ : zdobył

97 »> 50 — „ : Cislan „ : Cislau
98 »> 3 — należy skreślić: 4-letni

>• 101 13 — jest: Tea „ : Fea
110 — „ : Dziwożoną II „ : Dziwaczką
121- » 15 — należy dodać: De Corte (1954)

,, 127 41 — jest: Fufthunter „ : Tufthunter
,, 129 ,, 55 — „ : do 1965 r. „ : w 1965 r.
» 134 13 — „ : Galtee By „ : Galtee Boy

125 lat Wyścigów Konnych
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