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Bomba w górę! Ruszyły...
Michał Szczerba

„Bomba w górę! Ruszyły...” - doskonale pamiętam te sło
wa, które usłyszałem po raz pierwszy wypowiedziane przez 
legendarnego komentatora wyścigowego Andrzeja Szydli- 
ka, gdy rodzice zabrali mnie na Tor Służewiec. Dowiedzia
łem się wtedy, że dwóch moich pradziadków pojawiło się na 
pierwszej gonitwie na nowym torze na Służewcu 3 czerwca 
1939 roku, w której zwycięskie trofeum zdobył koń Fełsz- 
tyn, pod dżokejem Stefanem Michalczykiem. Przyjechali 
tu z odległych krańców Warszawy, jeden z Woli, a drugi z 
Grochowa. Pięćdziesiąt lat później mój ojciec, dwukrotny 
medalista olimpijski w boksie, zamiast założyć mi rękawice 
bokserskie i zaprosić na ring, wysłał mnie na obóz jeździec
ki do Starej Miłosnej. Tak zaczęła się moja końska pasja.

Parlamentarny Zespół Wyścigów Konnych i Jeździectwa 
powstał w wyjątkowych okolicznościach. To pierwsza taka 
inicjatywa w historii polskiego parlamentaryzmu. W 2008 
roku sławny tor wyścigów konnych na Służewcu przeżywał 
kryzys organizacyjny i finansowy, negatywnie wpływają
ce nie tylko na niszczejący zabytek, ale i hodowlę koni. Za
częliśmy kierować do rządu interpelacje, zapytania i inter
wencje poselskie w sprawie otwarcia nowego sezonu i przy
szłości wyścigów konnych w Polsce. Nasza duża aktywność 
przyniosła oczekiwany rezultat. Na trzydzieści kolejnych 
lat tor służewiecki, który stanowi niezbywalną własność 
Skarbu Państwa, zyskał nowego gospodarza, dzięki cze
mu pojawiła się szansa, żeby to magiczne miejsce ponow
nie tętniło życiem.

Nasz zespół tworzą posłowie i senatorowie stanowią
cy niepolityczną grupę, która postawiła sobie za głów
ny cel wspieranie rozwoju i promocji wyścigów konnych 
oraz jeździectwa w Polsce. Działamy na rzecz przywró
cenia świetności warszawskiego toru i trwałego zabezpie-

Michał Szczerba, Poseł na Sejm RP, 
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu 

ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa
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czenia funkcji sportowo-rekreacyjnych na jego całym te
renie. Wspieraliśmy rozwiązania prawne, które pozwoli
ły naszemu głównemu partnerowi - Polskiemu Klubowi 
Wyścigów Konnych - dalej zatwierdzać roczne plany go
nitw. Działamy na rzecz utrzymania państwowej hodow
li, m.in. w Stadninie Koni w Kozienicach, a także oczekuje
my opracowania wieloletniego programu państwowej ho
dowli koni, uwzględniającego obowiązek utrzymania od
powiedniego poziomu zasobów genetycznych i ras zacho
wawczych. Patronujemy wielu inicjatywom, których ce
lem jest zainteresowanie społeczeństwa i mediów hodow
lą koni, jeździectwem i wyścigami konnymi. Jesteśmy bo
wiem przekonani, że polski koń jest dobrem narodowym,
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Wyścigi konne to nie tylko sport i rozrywka, ale jedna z najcięższych prób selekcyjnych dla koni

a „przemysł koński” to także dynamicznie rozwijająca się 
dziedzina gospodarki, zapewniająca nowe miejsca pracy, 
m.in. w produkcji pasz, rymarstwie, podkownictwie, we
terynarii, turystyce czy środkach transportu. Warto pa
miętać, że wyścigi konne to nie tylko sport i rozrywka, ale 
jedna z najcięższych prób selekcyjnych dla koni. Kojarzy 
się nam ona przede wszystkim z końmi pełnej krwi angiel
skiej, choć również poddawane są jej konie czystej krwi 
arabskiej, jak też liczne rasy półkrwi.

Chcielibyśmy, żeby obchody 170-lecia wyścigów kon
nych w Polsce, którym patronuje Parlamentarny Zespół, 
stanowiły okazję do poznania polskiej tradycji oraz stano
wiły twórczą inspirację dla decydentów, organizatorów ze 
Służewca, Sopotu i Partynic, właścicieli i hodowców oraz 

wszystkich miłośników wyścigów konnych. Niniejsza pu
blikacja to swojego rodzaju hołd, który wspólnie z innymi 
autorami tekstów, znawcami tematyki, składamy historii i 
tradycji wyścigów konnych w Polsce.

Jednak zanim konie zaczęły się ścigać na torze służe- 
wieckim, pierwszy wyścig odbył się w Warszawie 17 lute
go 1777 roku na trasie pomiędzy Wolą a Ujazdowem. Wte
dy to właśnie pisarz koronny Kazimierz Rzewuski założył 
się z posłem angielskim w Polsce, Whitworthem, czyj koń 
okaże się lepszy. Oczywiście wygrała klacz Rzewuskiego, 
pokonując ten odcinek w 11 minut. Do rozwoju wyścigów 
było jednak jeszcze bardzo daleko. Szczegółowo historię 
hodowli i wyścigów konnych w Polsce przypomina w swo
im artykule Jerzy Budny.
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Służewiec jest symbolem wyścigów konnych w Polsce. 
Tor będący dziełem wybitnego warszawskiego architek
ta Zygmunta Plater-Zyberka, którego artykuł przywołuje
my w niniejszej publikacji, był jednym z najnowocześniej
szych tego typu obiektów w Europie, a do dnia dzisiejsze
go jest na pewno jednym z najpiękniejszych. To warszaw
ski tor selekcjonował materiał hodowlany nie tylko dla peł
nej krwi, ale również dla wszystkich ras szlachetnych ho
dowanych w Polsce. Wyścigi przyciągały miłośników tego 

sportu, a dobrze funkcjonujący totalizator przez lata dawał 
ludziom rozrywkę i chociaż trochę pozwalał zapomnieć o 
szarej rzeczywistości PRL. I tak naprawdę dobre czasy dla 
koni trwały do nadejścia lat 90-tych, kiedy to konie jakby 
nagle przestały się liczyć.

Dopiero 2008 rok okazał się być przełomowy. Totaliza
tor Sportowy jako nowy organizator daje gwarancję roz
woju tej branży. Po latach zapaści konieczne jest stworze
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Od dwóch lat pod patronatem Parlamentarnego Zespołu odbywa się Dzień Warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
na Torze Służewiec. Konkurs kapeluszy jest zawsze dużą atrakcją



nie hodowcom i właścicielom koni perspektywy rozwoju. 
Poniesione koszty, a niestety są one coraz większe, zwraca
ne są częściowo z puli nagród. Wierzę, że w przyszłości, so
lidny partner jakim jest aktualny organizator wyścigów w 
Warszawie, pomoże hodowcom osiągnąć ich zamierzenia, 
co przełoży się na większą ilość koni zgłaszanych do ko
lejnych sezonów wyścigowych. W konsekwencji wzrośnie 
atrakcyjność gonitw i wysokość obrotów w końskim totali
zatorze, które są kołem napędowym całego biznesu.

Dzisiaj, w 170-tą rocznicę powstania wyścigów czuje- 
my się zobowiązani oddać cześć całej rzeszy ludzi, którzy 
doprowadzili do zachowania Służewca. Należy tu wspo
mnieć o Fryderyku Jurjewiczu, licznych dyrektorach, kie
rownikach i inspektorach. Trzeba podkreślić rolę maszta
lerzy, którzy narażając życie pozostali przy koniach pod
czas ewakuacji stadnin w trakcie pierwszej wojny świato
wej, a później z tymi końmi wrócili do Polski, by dać zalą
żek odradzającej się hodowli i wyścigom. To tym ludziom 
udało się po drugiej wojnie rewindykować z Niemiec wie
le koni, które umożliwiły kontynuację hodowli. Koniecz
nie należy wspomnieć o dżokejach i trenerach, których 
nazwisk nie sposób wymienić, a bez których nie byłoby 
tych wszystkich zwycięstw. Doceniając przeszłość, myśli- 
my o przyszłości, bo wyścigi w Warszawie to dziedzictwo 
nie tylko architektury, ale również ogromnej pracy wie
lu ludzi związanych z tym sportem, które chcemy przeka
zać przyszłym pokoleniom. Ale trzeba też powiedzieć, że 
Służewiec nie będzie istniał bez hodowców, od których to 
wszystko się zaczyna. A w Polsce jest miejsce zarówno dla 
tych funkcjonujących w ramach struktur państwowych, 
stanowiących rezerwę genetyczną i zapewniającą odpo
wiednią ilość koni, jak i tych prywatnych, dla których ho
dowla to życiowa pasja.

Trzeba wierzyć, że niebawem doczekamy czasów, kie
dy wyścigi będą dawały pracę i godziwy dochód oraz roz
rywkę setkom tysięcy ludzi, tak jak ma to miejsce w Niem
czech, Francji czy Wielkiej Brytanii. Parlamentarny Zespół 
ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa będzie sojusznikiem 
dla wszystkich inicjatyw służących takiej perspektywie.

Jubileusz 170-lecia wyścigów konnych to nasze wspólne 
święto i doskonała okazja do tego, aby rozmawiać o przy
szłości tego sportu i branży. Musimy wysłuchać się nawza
jem i dalej działać na rzecz rozwoju wyścigów. Pamiętajmy 
też, że Tor Służewiec to nie tylko arena sportowych zma
gań, ale również obiekt, który jest jedną z wizytówek War
szawy, przyciągających wkażdy weekend tysiące mieszkań
ców. A trzeba przypomnieć, że odbywały się tu również 
walki bokserskie, zawody motocyklowe czy wspaniałe mi
strzostwa świata w przełajach. To w końcu nie tylko goni
twy, ale również okazja do spotkania ciekawych osób i po 
prostu świetny sposób na wypoczynek wśród zieleni w sa
mym środku miasta.

Zależy mi, aby wyścigi konne na torze służewieckim po
nownie stały się modne i gromadziły całe rodziny na emo
cjonujących gonitwach. Póki co, zachęcam do zapoznania 
się z tekstami znajdującymi się w tej jubileuszowej publika
cji. Na pewno przybliżą one Państwu piękną tradycję i hi
storię tego sportu.

Tak więc - „Bomba w górę!”.

Parlamentarny Zespół
ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa tworzą:

Senator Przemysław Jacek Błaszczyk
Senator Jerzy Mieczysław Chróścikowski
Poseł Mariusz Grad
Poseł Iwona Guzowska - wiceprzewodnicząca
Poseł Michał Jaros - wiceprzewodniczący
Poseł Adam Krupa
Poseł Wojciech Pomajda
Poseł Grzegorz Raniewicz
Poseł Paweł Suski
Poseł Michał Szczerba - przewodniczący
Poseł Wojciech Szczęsny-Zarzycki
Poseł Jacek Żałek
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Historia hodowli
i wyścigów konnych w Polsce

Jerzy Budny

Wyścigi konne w Polsce zostały ujęte w ramy organizacyj
ne w połowie XIX wieku. Jako moment początkujący upo
rządkowaną formę organizacji wyścigów należy przyjąć datę usta

wowego powołania Towarzystwa Wyścigów Konnych i Wystawy 
Zwierząt Gospodarskich w Królestwie Polskim, tj. 23 marca 1841 
roku. Pomimo że już 2 lata wcześniej, w 1839 roku, powstało To
warzystwo Ku Ulepszaniu Chowu Koni i Bydła w Wielkim Księ
stwie Poznańskim, które podjęło się urządzania wyścigów kon
nych, ale hodowli koni pełnej krwi w czystości rasy praktycznie w 
Wielkopolsce w tamtym czasie nie prowadzono, a tor w Poznaniu 
w stosunku do innych torów na terenie Niemiec pełnił rolę mar
ginalną. W Galicji przed powstaniem w roku 1842 Towarzystwa 
Wyścigowego we Lwowie miały miejsce sporadycznie organizo
wane gonitwy w Tarnopolu, Ułaszkowicach i Rzeszowie z oka
zji końskich jarmarków. Wiodącą rolę na terenach ziem polskich 
zdecydowanie odgrywało zatem Towarzystwo i tor wyścigowy w 
Warszawie. Rola innych torów zwiększała się jedynie w okresach 
zawieszenia rozgrywania wyścigów w Warszawie, przypadających 
na lata powstań narodowych i obydwu wojen światowych.

Pierwsze wyścigi w Warszawie miały miejsce na Polach Mo
kotowskich w pobliżu obecnych ulic: Rakowiecka, Puławska 
i Polna, w dniu 20 czerwca 1841 roku, od początku ciesząc się 
wielkim zainteresowaniem mieszkańców stolicy.

Można powiedzieć, że - w porównaniu z innymi krajami - 
wyścigi w Polsce nadążały za ogólnymi tendencjami europej
skimi. Dla przykładu, terminy powstania Towarzystw Wyści
gowych za granicą były następujące: Francja - 1833 r., Niem
cy: Doberan - 1822 r., Berlin - 1829 r., Hamburg - 1835 r., 
Węgry - 1827 r., Austria - 1838 r., Rosja: Lebiedeń - 1825 r., 
Fula -1831 r., Moskwa - 1833 r., Carskie Sioło -1841 r.

Generalnie historię organizacji wyścigów na terytorium 
Polski można podzielić na 3 zasadnicze okresy będące rezulta
tem uwarunkowań politycznych i społeczno-gospodarczych. 
Pierwszy, obejmujący lata do wybuchu I wojny światowej,
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Strona tytułowa dwutygodnika „Jeździec i Myśliwy", 
wychodzącego od 1891 r., redagowanego przez Stanisława 
Wotowskiego (fot. SGGW, ze zb. prof. Witolda Pruskiego)
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Andrzej Zamojski założył w Michałowie - 
w 1843 r. - pierwszą stadninę koni pełnej 

krwi angielskiej w Królestwie Polskim 
(fot. SGGI/IZ, zezb. prof. Witolda Pruskiego)

Jan Ursyn Niemcewicz, właściciel 
stadniny w Skokach pod Brześciem 

Kujawskim, założonej w 1858 r. 
(fot. SGGW, ze zb. prof. Witolda Pruskiego)

Henryk Bloch, finansista warszawski, 
właściciel stajni wyścigowej 

i stadniny w Łęcznie
(fot. SGGMZ, zezb. prof. Witolda Pruskiego)

a więc pod rządami zaborców. Kolejny okres wiąże się ściśle 
z odzyskaniem niepodległości i przypada na lata międzywo
jenne. Trzeci okres to lata po II wojnie światowej w czasach 
PRL i transformacja do rozwiązań aktualnych.

Lata 1841-1918

Naturalną konsekwencją przyjętego wyżej podziału było 
uzależnienie polityczne w tym okresie od władz zaborców, 
które z reguły były wrogo nastawione do wszelkich inicja
tyw społecznych, mających w podtekście jakąkolwiek dążność 
podkreślającą aspiracje i ambicje narodowe. Szczególnie ostro 
problem ten dał się odczuć w czasie wybuchu powstania stycz
niowego i w latach następnych, kiedy represje stosowane indy
widualnie wobec osób zaangażowanych politycznie, jak rów
nież organizacji społecznych, uniemożliwiały właściwą dzia
łalność gospodarczą i publiczną. Już sama ustawa o wyścigach 
konnych z roku 1841 określała, że prezesem Towarzystwa 
z urzędu miał być „Wielki Koniuszy Dworu lub inna osoba wy
znaczona przez Rząd”.

Wiatach 1861-1863 rozgrywanie wyścigów konnych w War
szawie było całkowicie zawieszone. Także system dotacji rzą
dowych przewidzianych na hodowlę w Królestwie Polskim 
ewidentnie dyskryminował tor warszawski w porównaniu 
z torami rdzennie rosyjskimi w Moskwie, Petersburgu, czy 
Carskim Siole. Podobne stosunki panowały także w zabo
rze pruskim, gdzie w roku 1844 w Gnieźnie powstało Towa
rzystwo Celem Rozkrzewiania i Polepszania Chowu Koni 
w Wielkim Księstwie Poznańskim, zajmujące się także orga
nizacją wyścigów. Jednak już w roku 1862 rząd pruski, widząc 
wyraźnie propolski charakter działalności tego Towarzystwa, 
cofnął dotacje, co doprowadziło do jego rozwiązania.

W okresie tym, jak wspomniano wyżej, wyścigi w Warsza
wie rozgrywane były początkowo na mokotowskim polu wo
jennym. W roku 1845 tor wyścigowy został przesunięty bar
dziej w kierunku zachodnim (wpobliże zbiegu ulic Wawelskiej 
i al. Niepodległości). Na tym terenie rozgrywano wyścigi do 
roku 1886, kiedy to zaczęto rozważać przeniesienie toru do Ja
błonny, gdzie ówczesny Prezes Towarzystwa - August hr. Po
tocki - oferował odpowiednie tereny w swoich posiadłościach. 
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Wśród członków Towarzystwa przeważyła jednak opinia o po
zostawieniu toru w Warszawie, jako miejscu zapewniającym 
wyścigom najkorzystniejsze warunki rozwoju. Nastąpiło jed
nak ponowne przemieszczenie toru w kierunku ul. Polnej, na 
którym to terenie przetrwał do roku 1938. Wzdłuż prostej fini
szowej umieszczone zostały cztery trybuny przeznaczone dla 
zróżnicowanej publiczności wyścigowej, rozbudowywane na
stępnie w miarę rosnących potrzeb. Bieżnia toru, początkowo 
ziemna, w roku 1888 została zamieniona na trawiastą.

Jak pisze o początkach znany historyk w dziedzinie wyści
gów, prof. Witold Pruski: wyścigi, które trwały zaledwie 3-4 dni 
w roku, były malowniczym corso, w którym uczestniczyła cała 
śmietanka warszawska. Przesunięcie toru bliżej rogatek miej
skich miało wpływ na ich bardziej egalitarny charakter.

Znaczący rozwój wyścigów nastąpił po roku 1880, tj. od mo
mentu wprowadzenia totalizatora, który generował środki na 
nagrody w gonitwach. W latach 90-tych XIX wieku utrwala 
się na torze warszawskim forma dwóch sezonów - wiosennego 
i letniego, a liczba dni wyścigowych wzrosła do 37, podczas 
których rozgrywano do 400 gonitw. Liczba koni w treningu 
także wzrosła prawie do 400.

Poza Warszawą, na terenie Królestwa Polskiego na niedu
żą skalę podejmowano próby organizacji wyścigów, które od
bywały się w latach 1858 i 1859 z okazji Wystaw Rolniczych w 
Łowiczu, a w 1860 w Lublinie. Większe znaczenie miało jed
nak tylko Towarzystwo Wyścigów Konnych w Pławnie, gdzie 
w latach 1880-1900 corocznie odbywało się kilkanaście go
nitw z udziałem 30-50 koni. Wyścigi w Pławnie miały charak
ter nie tylko selekcyjno-hodowlany, ale także sportowo-towa- 
rzyski z niezwykle urozmaiconym programem. To właśnie 
w Pławnie zapoczątkowane zostały na terenie Polski w 1881 
roku wyścigi dla koni dwuletnich, wyprzedzając w tym wzglę
dzie wyścigi stołeczne o 10 lat. Od roku 1904 wyścigi z Pław- 
na przeniesione zostały do Piotrkowa Trybunalskiego. Dobry 
przykład płynący z Pławna dał początek wyścigom w Ćmie
lowie, gdzie w latach 1891-1900 organizowano wyścigi głów
nie dla koni półkrwi, a także w Łęcznej, gdzie wyścigi urzą
dzano w latach 1895-1898 na zaadaptowanym do tego celu to- 
i ze roboczym stajni Henryka Blocha - właściciela Łęcznej. 
W 1899 roku wyścigi z Łęcznej przeniesione zostały do Lubli
na) a z Ćmielowa do Radomia. Powodem tych zmian, podob

nie jak w Pławnie, było poszukiwanie większych aglomeracji 
oraz lepszych warunków komunikacyjnych. Pod koniec XIX 
wieku, podejmowane były próby organizacji wyścigów w Ło
dzi, gdzie rozegrano kilka prywatnych mityngów, ale oficjal
ne Towarzystwo zarejestrowane zostało dopiero w roku 1908 
i działało do wybuchu I wojny światowej.

Konie uczestniczące w gonitwach pochodziły przede 
wszystkim z hodowli krajowej, prowadzonej z reguły w boga
tych majątkach ziemskich. Kierunek hodowlany koni wyści
gowych oparty na wzorcach angielskich, gdzie znajduje się ko
lebka tej rasy, początkowo niechętnie był przyjmowany przez 
polskich hodowców, tradycyjnie preferujących konie oriental
ne, z którymi historycznie wiązano sukcesy oręża polskiego. 
Jednakże wyniki osiągane przez konie pełnej krwi angielskiej 
na wyścigach przy ograniczonych dystansach z czasem przy
sparzały tym koniom coraz więcej zwolenników.

Niektóre stadniny prowadzone były całkowicie w oparciu 
o materiał hodowlany sprowadzony z Anglii, Francji, Niemiec 
czy Austrii. Sprowadzano zwłaszcza ogiery, które pozostawia
jąc liczniejsze potomstwo, miały o wiele większy wpływ na 
podnoszenie poziomu hodowli.

W okresie przed I wojną światową na szczególne wyróż
nienie zasłużyły stadniny Ludwika Grabowskiego w Łęcznej, 
a następnie w Sernikach, którego stajnia w latach 1841-1915 
zajęła w statystykach warszawskich, według sum wygranych, 
13 razy pierwsze miejsce. Jeszcze większą sławę osiągnęła 
stadnina Ludwika hr. Krasińskiego w Krasnem, w której przy
szedł na świat epokowy Ruler. Stadnina ta w latach 1877-1915 
figurowała 14 razy na pierwszym miejscu w całym Imperium 
Rosyjskim, legitymując się takimi końmi, jak: Baronet, Good 
Boy, Ruler, Mortimer, Culloden - wszystkie zwyciężyły we 
Wszechrosyjskim Derby w Moskwie. Kolejne miejsce należy 
się stadninie Jana Ursyna Niemcewicza w Skokach pod Brze
ściem Litewskim.

Wiatach 1880-1890 stajnie polskie zajmowały 8 razy pierw
sze i 9 razy drugie miejsca w statystykach wyścigowych w ca
łej Rosji. Wśród najważniejszych gonitw rozgrywanych na to
rach Moskwy i Carskiego Sioła (Produce, Oaks, Derby, Cesa
rzowej, St.Leger, oraz Cesarska) na 69 rozegranych gonitw 44 
razy wygrały konie polskie, z czego Ludwika hr. Krasińskie
go - 17, Ludwika Grabowskiego - 10, Leopolda Kronenber-
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Obraz Pillatiego z 1886 r.: prezes 
Towarzystwa Wyścigów Konnych 

August Potocki, w powozie ze swoją 
siostrą, mija plac Aleksandra (obecnie 
Trzech Krzyży) w drodze na wyścigi

den i St. Leger w Budapeszcie w 1913 roku.
Według profesora Witolda Pruskiego w latach 1840-1863 w 

Królestwie Polskim było około 100 klaczy matek pełnej krwi 
angielskiej, 80 reproduktorów i 300 koni w treningu. W Ga
licji, gdzie zdecydowanie dominował w hodowli typ konia 
orientalnego, w tym okresie było około 30 ogierów i 80 klaczy 
pełnej krwi. Za prekursora tamtejszej hodowli koni wyścigo

wych należy uznać Antoniego 
Mysłowskiego z Korpca, jed
nak bez liczących się sukcesów, 
co było wynikiem znacznego 
zacofania w dziedzinie trenin
gu. Historyczną rolę odegrał 
wspomniany Przedświt, uro
dzony u Jana hr. Tarnowskie
go w Chorzelowie w 1872 roku, 
który - pomimo złego mena- 
żowania - jako pierwszy koń 
z hodowli polskiej zdobył tak 
znaczące nagrody jak Derby w 
Wiedniu i Grosser Preiss w Ba
den Baden. Ogier ten stal się 
protoplastą cennego rodu pół
krwi na terenie Austro-Węgier 
nazwanego jego imieniem.

Na terenach Galicji Towa
rzystwo Wyścigowe we Lwowie 
organizowało wyścigi na miej
scowym torze poczynając od 
roku 1843, z przerwą przypa
dającą na lata 1848-56 wywoła

ną wydarzeniami politycznymi. Na torze tym, podobnie jak w 
Poznaniu, sezon trwał zaledwie 2-3 dni, w ciągu których roz
grywano kilkanaście gonitw.

Przed pierwszą wojną światową na terenie Królestwa Pol
skiego liczba klaczy wzrosła do 446.

Początkowo w wyścigach brały udział konie 4-letnie i star
sze, które z reguły biegały na dystansach 2-5 km. Wyścigi dla 
koni 2-letnich wprowadzone zostały na torach polskich dopie
ro w latach 80-tych XIX wieku.

Inicjatorzy hodowli i wyścigów koni pełnej krwi angielskiej

Ruler, 1884 (Isonomy-Reate), z hodowli Ludwika 
Krasińskiego w Krasnem

ga - 6, Juliana Ursyna Niemcewicza - 5, Augusta 
hr. Potockiego i Władysława Mysyrowicza po 3. 
Wszechrosyjskie Derby rozgrywane w Moskwie 
w latach 1886-1917, 17 razy wygrały konie ho
dowli stadnin polskich.

Znaczące osiągnięcia w hodowli koni pełnej 
krwi miała także stadnina książąt Lubomirskich 
- braci Stefana, Władysława i Stanisława w Wi- 
dzowie-Kruszynie. Założona w 1886 roku na ba
zie cennych rodowodowo klaczy importowanych
z Anglii, wydala konie tej klasy, co Lira - zwyciężczyni nagród 
Oaks w Wiedniu i Moskwie. Klacz ta okazała się równie cen
ną matką stadną i do dziś patronuje najważniejszej gonitwie 
dla klaczy - nagrodzie Oaks. Na torach europejskich zaistniały 
barwy Lubomirskich poprzez takie konie, jak Intrygant - zwy
cięzca Derby w Wiedniu w 1908 roku, kiedy to powtórzył suk
ces Przedświta z roku 1875. Kolejną błękitną wstęgę w Wied
niu zdobył dopiero Neman w roku 1984. Doskonałym koniem 
hodowli widzowskiej był także inny syn ogiera Sac a Papier - 
Mości Książę - zwycięzca nagrody Grosser Preis w Baden Ba- 
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Koń Dwudziestolecia -Turysta. 
Ten niewielki, ale harmonijnie 
zbudowany włoskiego 
pochodzenia ogier, pasjonował 
bywalców torowych. Jego 
najlepszym potomkiem był 
Epikur (po Epiforze), który 
niestety w czerwcu 1966 r. 
podczas porannych galopów 
fatalnie złamał tylną nogę

▼ Harmonia, piękna klacz 
stajni Plisowskiego, walczyła 

z najlepszymi końmi w 
okresie, gdy na torze 

królowały takie sławy jak: 
Fergana, Forward, Herkules. 
Córka Stavropola osiągnęła 

życiowy sukces, wygrywając 
Wielką Warszawską pod 

dżokejem Góreckim

Niemal mityczny już dziś Przedświt, 
urodzony w 1872 r., zdobywca Derbów 
austriackich, Wielkiej Badeńskiej i innych 
klasycznych gonitw. Przedświt jest 
Protoplastą wspaniałej linii koni półkrwi. 
Obraz Juliusza Kossaka Fo
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Witold Pruski, naczelnik Wydziału 
Chowu Koni w Ministerstwie 

Rolnictwa w 1.1935-1939 
(fot. SGGW, ze zb. prof. Witolda Pruskiego)

Adam Ludwik Czartoryski, właściciel 
stadniny w Krasnem 

(po Ludwiku Krasińskim) 
(fot. SGGW, zezb. prof. Witolda Pruskiego)

* * C

Ludwik Krasiński, właściciel stadniny 
w Krasnem, 

założonej w 1857 r.
(fot. SGGW, zezb. prof. Witolda Pruskiego)

w Polsce często korzystali z trenerów i jeźdźców sprowadzo
nych z zagranicy. Przełomowym wydarzeniem okazało się 
sprowadzenie w 1901 roku, do stajni prowadzonej przez słyn
nych śpiewaków Edwarda i Jana Reszke, amerykańskiego dżo
keja Cassiusa Sloana, który zademonstrował przyjęty w Ame
ryce dosiad przy znacznie skróconych strzemionach. Styl ten, 
wyraźnie ułatwiający koniom osiąganie lepszych wyników w 
gonitwach, szybko przyjął się na torach krajowych.

W czasie I wojny światowej w roku 1915, gdy wojska nie
mieckie zbliżyły się do Warszawy, nastąpiła ewakuacja stajen 
wyścigowych na wschód. Ówczesny prezes Towarzystwa Wy
ścigów Konnych, Fryderykjurjewicz - znając dobrze Odessę - 
zgromadził na tamtejszym torze większość koni ze stajen pol
skich, organizując sezony wyścigowe 1916-1918. Wiosną roku 
1919 z Odessy, wraz z Dywizją Strzelców gen. Lucjana Żeli
gowskiego, około 250 koni pełnej krwi rozpoczęło drogę po
wrotną do kraju. Na wniosek mjr. Konstantego Plisowskiego 
z Zarządu Towarzystwa i personelu stajennego oraz koni wy
ścigowych utworzony został szwadron zapasowy, który mar

szem pieszym, przeprawiając się przez Dniestr do Besarabii, 
następnie do Kiszyniowa i Czerniowiec dotarł do Stanisławo
wa, skąd transportem kolejowym dojechał do Warszawy. Na 
tor warszawski konie dotarły 28 czerwca 1919 roku. Aż trud
no uwierzyć, że po tak bezprecedensowym i forsownym mar
szu konie te zdolne były jeszcze do uczestnictwa w jesiennym 
sezonie wyścigowym.

Okres międzywojenny

Odzyskanie niepodległości w roku 1918 spowodowało ol
brzymie zmiany związane z koniecznością organizowania od 
podstaw administracji państwowej, organów samorządowych, 
regulacji prawnych itp.

Równolegle z pracami nad organizacją hodowli koni w no
wych warunkach przystąpiono do reaktywowania wyścigów 
na ocalałym torze warszawskim. Jesienią 1919 roku, w trakcie 
22 dni wyścigowych, rozegrano 193 gonitwy według prowi
zorycznego planu, który pozwalał jedynie na przetrwanie wy-
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Tereny nabyte przez Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni 
od zarządu dóbr wilanowskich w 1925 r. przygotowane 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

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. Leger - ogier Mat

Forward wygrywa Derby w 1925 r. Za nim Diavolo,
Donna Rosa, Driada, Dyletantka
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Fryderyk Jurjewicz (z lewej) w rozmowie 
z członkiem Zarządu THK K. Wodzińskim 
(fot. PKWK)

niszczonym w czasie wojny stajniom. Ale 
już w roku następnym, pomimo trwających 
opodal stolicy działań wojennych, wyścigi 
odbywały się zgodnie z tradycyjnym pro
gramem obejmującym wszystkie nagrody 
klasyczne.

Niezależnie od toru stołecznego w latach 
dwudziestych powstały liczne towarzystwa wyści
gowe, organizujące mityngi wyścigowe na wielu to
rach prowincjonalnych. O żywiołowym rozwoju wyścigów 
w tym okresie świadczy fakt, że gonitwy odbywały się w 28 
miejscowościach. Do ważniejszych z nich należały: Poznań, 
Lublin, Łódź, Piotrków, Grudziądz, Radom, Lwów, Przemyśl, 
Bydgoszcz, Tarnowskie Góry, Katowice, Równe, Łuck, Bara- 
nowicze i Wilno. Niektóre z wymienionych spełniały w więk
szym stopniu zadania hodowlane, inne nastawione były raczej 
na sport, a jeszcze inne ukierunkowane były na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych wśród wojskowych z formacji kawa
leryjskich. Większość torów prowincjonalnych była deficy
towa i w latach kryzysu gospodarczego zmuszona została do 
zaprzestania działalności. Maksymalna liczba mityngów - 17- 
przypadała na lata 1927-1930. Poczynając od roku 1933 w se
zonie zimowym wyścigi odbywały się w Zakopanem, ciesząc 
się dużą popularnością. Tory lokalne spełniały w swoim cza

sie ważną funkcję w zakresie popularyzacji hodowli i rozwo
ju sportu jeździeckiego, a także stanowiły forum dla życia to
warzyskiego.

W dniu 22 czerwca 1925 roku uchwalona została ustawa 
o wyścigach konnych, będąca podstawą dla organizacji i roz
woju wyścigów konnych na terenie kraju. Na podstawie tej 
ustawy powołany został Komitet do Spraw Wyścigów Kon
nych, w którego skład powoływani byli przedstawiciele Mi

nisterstwa Rolnictwa, Spraw Wojskowych, 
Spraw Wewnętrznych, Skarbu, a tak

że prezesi towarzystw wyścigo
wych oraz 5 hodowców koni peł

nej krwi angielskiej. Zadaniem 
Komitetu była koordyna
cja działalności poszczegól
nych towarzystw wyścigo
wych, przedstawianie Mi
nistrowi Rolnictwa spra
wozdań z ich działalności, 
a także nadzór nad prze

strzeganiem przepisów 
i regulaminów wyścigowych 

oraz wnioskowanie w spra
wach zmian w tych przepisach. 
Działania wojenne w szczególny 

sposób dotknęły hodowlę koni, gdyż
niemal cały materiał hodowlany zaginął 

w czasie wojny. Stan klaczy matek powrócił do pozio
mu przedwojennego dopiero w roku 1930, w którym zamel
dowano stanówkę 581 klaczy. Odbudowa stada podstawowe
go odbywała się głównie poprzez zakupy zagraniczne, szcze
gólnie z terenów rozpadłego Cesarstwa Austro-Węgierskiego, 
a także z Anglii, Francji, Rosji i Niemiec. W latach 1919-1932 
importowano łącznie 1050 koni, przeważnie jednak miernej 
jakości, po okazyjnych cenach.

W roku 1924 od podstaw zbudowana została Państwowa 
Stadnina Koni w Kozienicach, dokąd przeniesiony został od
dział pełnej krwi angielskiej z Janowa Podlaskiego. Stadnina 
ta, utrzymując 25-30 klaczy matek, należała do największych, 
a zarazem najlepszych w kraju, odgrywając pierwszoplanową 
rolę w stymulowaniu postępu hodowlanego.
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W latach 1919-1924 było 17 stadnin prywatnych, mających 
powyżej 10 klaczy matek, z których największa, należąca do 
Leopolda Kronenberga w Brzeziu, powiat włocławski, liczyła 
25 matek. Do najlepszych pod względem jakościowym nale
żały: Władysława ks. Lubomirskiego w Widzowie, Adama ks. 
Czartoryskiego w Krasnem, Janusza hr. Czarneckiego w Go- 
lejewku, Michała Bersona w Lesznie, Fryderyka Jurjewicza 
i Alberta hr. Wielopolskiego w Chrobrzu oraz Kazimierza Wo
dzińskiego w Kierach. Z czasem do grona najlepszych preten
dowały także stadniny Alfreda hr. Potockiego w Albigowej, 
Henryka Woźniakowskiego w Starzawie, a od 1932 roku w Wi
dzowie, a także Joachima hr. Alvensleben Schónborn w Ostro- 
mecku. Stan klaczy pełnej krwi zwiększył się w okresie mię
dzywojennym aż sześciokrotnie, ze 153 zarejestrowanych w 
roku 1919 do 913 wroku 1939. Największe sukcesy hodowlane 
odniosła jednakże stadnina państwowa w Janowie, a następnie 
w Kozienicach, zajmując w okresie międzywojennym 14 razy 
czołowe lokaty pod względem sum wygranych na wyścigach.

W porównaniu do okresu przed I wojną światową, hodowla 
w stadninach prowadzona była przy znacznie skromniejszych 
nakładach. Nie było też importu przez prywatnych właścicie
li wysokiej klasy ogierów. Zniszczenia wojenne oraz stosun
kowo krótki okres dwudziestolecia, a także kryzys gospodar

czy, na przełomie lat 20- i 30-tych nie sprzyjały osiągnięciu w 
tym czasie znaczących sukcesów na arenie międzynarodowej. 
Wprawdzie w latach 1934-1938 uległy poprawie wszystkie re
kordy czasu w gonitwach na poszczególnych dystansach roz
grywanych na torze mokotowskim i pojawiły się bardzo dobre 
konie, jak: Forward, Colombo, Faust, Jawor II, Łeb w Łeb, Je
remi czy Skarb, które wyraźnie górowały w konkurencji krajo
wej, jednak nie dorównywały one w żadnym razie klasą najlep
szym koniom z okresu świetności stadnin w Krasnem Ludwi
ka hr. Krasińskiego, w Sernikach Ludwika Grabowskiego czy 
w Kruszynie-Widzowie książąt Lubomirskich.

Odnotować jednak trzeba innego rodzaju osiągnięcia, 
do których zaliczyć należy opracowanie i wydanie drukiem 
pierwszego tomu polskiej księgi stadnej koni pełnej krwi, 
obejmującego wszystkie konie polskich hodowców figurujące 
w obcych księgach z okresu 1838-1914. Kolejne tomy wydawa
ne były regularnie w okresach 4-letnich.

Niezależnie od redagowania księgi stadnej polscy hipolo- 
dzy wnieśli duży wkład w opracowanie tablic genealogicznych 
koni pełnej krwi, które wydane zostały na koszt Towarzystwa 
w roku 1932. Tablice te obejmują 33 744 konie biegające na to
rach Europy, Ameryki, Australii i Nowej Zelandii. Zewiden
cjonowani zostali zwycięzcy 182 najważniejszych gonitw. Ta

blice te posłużyły jako wzór do kolejnych 
edycji przygotowanych przez Kazimierza 
Bobińskiego i Stefana hr. Zamoyskiego, wy
danych w Londynie w 1953 roku, obejmują
cych 40 334 konie. Przydatność tego dzie
ła została oceniona w kręgach hodowlanych 
bardzo wysoko, czego dowodzi kontynu
acja opracowania. Ostatnie dwa tomy tablic 
przygotowane zostały i wydane przez Jockey 
Club Japonii w latach 1990 i 2003.

Ostatnie posiedzenie Zarządu Towarzystwa 
Zachęty do Hodowli Koni w Polsce, 
odbyte w dniu 4 lutego 1923 r. pod 
przewodnictwem ustępującego z 
prezesury Fryderyka Jurjewicza.
(fot. SGGW, zezb. prof. Witolda Pruskiego)
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W latach 20-tych powróciła sprawa likwidacji wyścigów na 
Polu Mokotowskim i przeniesienia toru w inne miejsce. Za
proponowane zostały przez Ministra Rolnictwa i władze sa
morządu miejskiego tereny na Rakowcu i Okęciu, lecz decy
zje w tej kwestii nie zostały wykonane. W tej sytuacji Towa
rzystwo Zachęty do Hodowli Koni w listopadzie 1925 roku za
kupiło z dóbr wilanowskich grunty z folwarku Służewiec o po
wierzchni 140 ha. Na tym terenie, korzystając z doświadczeń 
własnych oraz innych krajów, od podstaw wybudowano nowo
czesny tor oceniany jako jeden z piękniejszych i bardziej funk
cjonalnych obiektów tego typu w Europie. Otwarcie toru na
stąpiło 3 czerwca 1939 roku.

Pomimo niepełnego zrealizowania przewidywanych w pla
nach inwestycji, zwłaszcza dotyczących rozwiązań komunika
cyjnych, należy podziwiać wielką wyobraźnię, a także kompe
tencje projektantów. Inwestycja ta była największym osiągnię
ciem Towarzystwa w całym okresie jego istnienia.

Okres po II wojnie światowej

Druga wojna światowa spowodowała całkowite rozprosze
nie hodowli. Po raz trzeci na przestrzeni stulecia rozpoczęto 
budowanie hodowli koni pełnej krwi od podstaw. W roku 1944 
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Stadnina koni w Golejewku, lata 40. XX w. 
(fot. SGGW, zezb. prof. Witolda Pruskiego)

Wręczenie nagrody i dekoracja zwycięzcy gonitwy 
o nagrodę tygodnika „Stolica" w 1965 r. Od lewej: W. Bauer, 

St. Molenda, Molenda junior, B. Orłoś - ze Zjednoczenia 
Hodowli Zwierząt Zarodowych, dr H. Harland, L. Wysznacki 
- naczelny redaktor "Stolicy", K. Floryanowicz - wicedyrektor 

PTWK, R. Rogowski (fot. PKWK)

W 1946 roku rozpoczęła hodowlę koni pełnej krwi stadnina 
koniwlwniekoło Poznania. Rokpóźniej reaktywowana zosta
ła przedwojenna państwowa stadnina koni w Kozienicach. W 
1948 roku utworzono kolejną stadninę w Mosznie na Opolsz- 
czyźnie. Stan klaczy zwiększył się ze 113 w roku 1948 do 150 
w 1950, a następnie średnio o 10 rocznie, co pozwoliło na two
rzenie kolejnych stadnin: w 1952 roku w Rzecznej kolo Pasłę
ka, w 1956 roku w Strzegomiu, w 1969 roku w Chojnowie-Jaro- 
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szówce, a w 1986 w Stubnie koło Przemyśla. W 1987 roku ko
nie pełnej krwi powróciły na historyczne miejsce w Krasnem 
w ziemi ciechanowskiej, a w 1990 utworzony został oddział 
koni pełnej krwi przy Państwowym Stadzie Ogierów w Łącku. 
Łącznie w 11 stadninach państwowych pełnej krwi w momen
cie uchwalenia ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa utrzymywane było 595 klaczy matek.

W wyniku zmian ustrojowych po roku 1989 wszystkie pań
stwowe stadniny uległy likwidacji, a majątek przekazany do 
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na bazie przeję

Tor i trybuna główna na Służewcu w 1939 r. 3 czerwca pierwszą gonitwę na tym 
torze wygrał Felsztyn pod Stefanem Michalczykiem. Nagrodę wręczył prezes 

Towarzystwa Zachęty Hodowli Koni - hrabia Michał Komorowski 
(fot. PKWK)

Tor' trybuna główna na Służewcu, stan obecny (fot. Sidma/torsluzewiec.pl)

tych firm Agencja utworzyła spółki, które w przypadku Jaro- 
szówki, Mosznej, Strzegomia, Widzowa i Stubna zostały spry
watyzowane.

Jak wiadomo, nie ma hodowli rasy pełnej krwi bez wyści
gów, toteż już w roku 1945 odbył się pierwszy powojenny se
zon na torze w Lublinie, a poczynając od roku 1946, bez żad
nych przerw, wyścigi o charakterze selekcyjnym odbywają się 
na torze służewieckim. Początkowo wyścigi organizowane 
były według zasad wynikających z przepisów przedwojennych 
pod nadzorem kuratora, którym został gen. Leon Bukojemski. 

Zmiana ustroju politycznego odbiła się 
także na systemie organizacyjnym wyści
gów. Ustawa z roku 1950 o wyścigach kon
nych uznała za rozwiązane Towarzystwo 
Zachęty do Hodowli Koni, jego majątek 
został znacjonalizowany i powołane zosta
ło przedsiębiorstwo Państwowe Tory Wy
ścigów Konnych, które przejęło 3 tory: w 
Warszawie, Sopocie i Wrocławiu. Pozosta
łe tory znalazły się poza granicami Polski 
albo uległy likwidacji i nie były więcej wy
korzystywane zgodnie z ich przeznacze
niem. W ramach przedsiębiorstwa posia
dającego wyłączność na organizację wy
ścigów działały stajnie treningowe, które z 
przydziału otrzymywały konie pochodzą
ce ze stadnin państwowych. Nagrody wy
ścigowe nie były wypłacane właścicielom 
koni, a służyły jedynie jako miernik warto
ści wyścigowej poszczególnych koni oraz 
podstawę premiowania załóg stajen wy
ścigowych. Na takich zasadach organizo
wano wyścigi w wymiarze do 700 gonitw 
rocznie w trakcie sezonu nie przekraczają
cego 100 dni. Przyjęty system wpłynął na 
zniwelowanie konkurencji pomiędzy stad
ninami, jak również stajniami wyścigowy
mi. Podstawowa selekcja odbywała się na 
torze w Warszawie, na którym rozgrywane 
były wszystkie nagrody „pozagrupowe”, 
natomiast w Sopocie w okresie urlopowym
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organizowany był kilkudniowy mityng, na który składały się 
głównie gonitwy płotowe i przeszkodowe. We Wrocławiu, ze 
względu na korzystniejsze warunki klimatyczne, następowała 
już w połowie kwietnia inauguracja sezonu, a w miarę potrzeb 
i możliwości program uzupełniano o gonitwy dla koni półkrwi 
i arabskich. Większa stabilizacja na torze wrocławskim nastą
piła w roku 1976, w którym przeniesione zostały na tamtejszy 
tor wszystkie gonitwy dla koni półkrwi. System ten okazał się 
z czasem mało efektywny ekonomicznie i sprawił, że w koń
cu lat 8O-tych wyścigi stały się deficytowe. Już w latach 
70-tych zaprzestano organizacji wyścigów w Sopocie i na 
wniosek władz miejskich tor tamtejszy został wyłączony ze 
struktury organizacyjnej PTWK. Kolejne ograniczenia kosz
tów dotknęły także tor wrocławski, doprowadzając do zawie

szenia rozgrywania gonitw w sezonie 1993.
Opisana forma organizacyjna wyścigów przetrwała do koń

ca roku 1993, kiedy Minister Rolnictwa, na podstawie ustawy 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Pań
stwa, podjął decyzję o likwidacji PTWK i przekazaniu ma
jątku przedsiębiorstwa do Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Opracowany program restrukturyzacji przewidy
wał częściową prywatyzację w obszarze treningu koni i towa
rzyszącej działalności usługowej oraz powołanie spółki Słu
żewiec Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Spółka z o.o. 
(STWK), z zadaniem organizacji wyścigów i prowadzenia za
kładów wzajemnych totalizatora. Nastąpiło również usamo
dzielnienie toru we Wrocławiu, który został przekazany Gmi
nie Wrocław. Aktualnie na torze tym corocznie odbywa się 

około 20 dni wyścigowych, w ciągu których rozgrywane jest 
do 120 gonitw przede wszystkim dla koni półkrwi i arabskich. 
W ostatnich latach na torze wrocławskim zainaugurowano 
także wyścigi dla kłusaków.

Zmiany organizacyjne wprowadziły większą konkuren
cyjność pomiędzy stajniami wyścigowymi, które od tego cza
su zaczęły działać na zasadach wolnego rynku. W wyniku za
istniałych przemian pojawili się prywatni hodowcy, a następ
nie właściciele i dzierżawcy utrzymujący konie na wyścigach. 
Liczba klaczy matek pełnej krwi angielskiej wzrosła do 900 
w roku 2006, a więc do poziomu z roku 1939.

Spółka STWK działała jako jednoosobowa spółka Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa dokońca 1999 roku. 
W styczniu 2000 roku, w następstwie niepo- 
wodzenia restrukturyzacji kapitałowej podjętej ■ j
przez AWRSP, 100% udziałów w Spółce przeka- 4
zane zostało do Totalizatora Sportowego. W krót- 
kim czasie, w wyniku zmian ustawowych, Totali- 
zator Sportowy utracił prawo organizowania zakła- 
dów wzajemnych i w 2002 roku nastąpiło przekazanie ■ 
Spółki do Ministra Skarbu Państwa. Rozwiązanie takie « 
zaspokajało wymóg ustawy o grach i zakładach wzajem- * 
nych, w myśl której zakłady wzajemne mogą być orga- 
nizowane przez spółki o kapitale rozproszonym lub jed- aj 
noosobowe spółki Skarbu Państwa. Niestety, już po 
dwóch latach STWK jako jednoosobowa spółka Skarbu *3  
Państwa, na skutek złego zarządzania i braku odpowied- 
niego nadzoru ze strony właściciela, utraciła płynność J 
finansową i w konsekwencji została postawiona w stan ja 
upadłości, a następnie zlikwidowana.

Po likwidacji PTWK w 1993 roku, które było 
jedynym podmiotem ustawowo upoważnionym 
do organizowania wyścigów, powstała luka prawna. ■ 
Dopiero w styczniu 2001 roku Sejm RP uchwalił usta- 1 
wę o wyścigach konnych, powołującą jednocześnie Polski 
Klub Wyścigów Konnych, którego zadaniem jest działanie 
na rzecz rozwoju hodowli i wyścigów konnych oraz nadzór 
nad organizacją wyścigów. Z mocy ustawy Klub stał się rów
nież wykonującym w imieniu Skarbu Państwa prawo własno- 
’C1 w stosunku do terenów toru służewieckiego.

Wobec upadłości dotychczasowego dzierżawcy torów na

Służewcu, Klub rozpoczął intensywne poszukiwania strate
gicznego inwestora, który byłby zarazem organizatorem wy
ścigów. Zastępczym organizatorem w sezonach 2006 i 2007 
została spółka Stado Ogierów w Łącku. Po licznych konsul
tacjach międzyresortowych postanowiono powrócić do kon
cepcji wydzierżawienia na okres 30 lat terenów Służewca spół
ce Totalizator Sportowy, co nastąpiło w roku 2008. Analizu
jąc sytuację ostatnich lat, wydaje się, że przyjęte rozwiązanie 
jest najlepszym z możliwych i w stosunkowo krótkim czasie 
powinna nastąpić pełna rewitalizacja wyścigów.

•«*!»

Dżokej Tomas Lukasek 
na Intensie fetuje 
zwycięstwo w Derby 2011 
(fot. M. Błaszczak/torsluzewiec.pl)

20 21



organizowany był kilkudniowy mityng, na który składały się 
głównie gonitwy płotowe i przeszkodowe. We Wrocławiu, ze 
względu na korzystniejsze warunki klimatyczne, następowała 
już w połowie kwietnia inauguracja sezonu, a w miarę potrzeb 
i możliwości program uzupełniano o gonitwy dla koni półkrwi 
i arabskich. Większa stabilizacja na torze wrocławskim nastą
piła w roku 1976, w którym przeniesione zostały na tamtejszy 
tor wszystkie gonitwy dla koni półkrwi. System ten okazał się 
z czasem mało efektywny ekonomicznie i sprawił, że w koń
cu lat 8O-tych wyścigi stały się deficytowe. Już w latach 
70-tych zaprzestano organizacji wyścigów w Sopocie i na 
wniosek władz miejskich tor tamtejszy został wyłączony ze 
struktury organizacyjnej PTWK. Kolejne ograniczenia kosz
tów dotknęły także tor wrocławski, doprowadzając do zawie

szenia rozgrywania gonitw w sezonie 1993.
Opisana forma organizacyjna wyścigów przetrwała do koń

ca roku 1993, kiedy Minister Rolnictwa, na podstawie ustawy 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Pań
stwa, podjął decyzję o likwidacji PTWK i przekazaniu ma
jątku przedsiębiorstwa do Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Opracowany program restrukturyzacji przewidy
wał częściową prywatyzację w obszarze treningu koni i towa
rzyszącej działalności usługowej oraz powołanie spółki Słu
żewiec Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Spółka z o.o. 
(STWK), z zadaniem organizacji wyścigów i prowadzenia za
kładów wzajemnych totalizatora. Nastąpiło również usamo
dzielnienie toru we Wrocławiu, który został przekazany Gmi
nie Wrocław. Aktualnie na torze tym corocznie odbywa się 

około 20 dni wyścigowych, w ciągu których rozgrywane jest 
do 120 gonitw przede wszystkim dla koni półkrwi i arabskich. 
W ostatnich latach na torze wrocławskim zainaugurowano 
także wyścigi dla kłusaków.

Zmiany organizacyjne wprowadziły większą konkuren
cyjność pomiędzy stajniami wyścigowymi, które od tego cza
su zaczęły działać na zasadach wolnego rynku. W wyniku za
istniałych przemian pojawili się prywatni hodowcy, a następ
nie właściciele i dzierżawcy utrzymujący konie na wyścigach. 
Liczba klaczy matek pełnej krwi angielskiej wzrosła do 900 
w roku 2006, a więc do poziomu z roku 1939.

Spółka STWK działała jako jednoosobowa spółka Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa dokońca 1999 roku. 
W styczniu 2000 roku, w następstwie niepo- 
wodzenia restrukturyzacji kapitałowej podjętej ■ j
przez AWRSP, 100% udziałów w Spółce przeka- 4
zane zostało do Totalizatora Sportowego. W krót- 
kim czasie, w wyniku zmian ustawowych, Totali- 
zator Sportowy utracił prawo organizowania zakła- 
dów wzajemnych i w 2002 roku nastąpiło przekazanie ■ 
Spółki do Ministra Skarbu Państwa. Rozwiązanie takie « 
zaspokajało wymóg ustawy o grach i zakładach wzajem- * 
nych, w myśl której zakłady wzajemne mogą być orga- 
nizowane przez spółki o kapitale rozproszonym lub jed- aj 
noosobowe spółki Skarbu Państwa. Niestety, już po 
dwóch latach STWK jako jednoosobowa spółka Skarbu *3  
Państwa, na skutek złego zarządzania i braku odpowied- 
niego nadzoru ze strony właściciela, utraciła płynność J 
finansową i w konsekwencji została postawiona w stan ja 
upadłości, a następnie zlikwidowana.

Po likwidacji PTWK w 1993 roku, które było 
jedynym podmiotem ustawowo upoważnionym 
do organizowania wyścigów, powstała luka prawna. ■ 
Dopiero w styczniu 2001 roku Sejm RP uchwalił usta- 1 
wę o wyścigach konnych, powołującą jednocześnie Polski 
Klub Wyścigów Konnych, którego zadaniem jest działanie 
na rzecz rozwoju hodowli i wyścigów konnych oraz nadzór 
nad organizacją wyścigów. Z mocy ustawy Klub stał się rów
nież wykonującym w imieniu Skarbu Państwa prawo własno- 
’C1 w stosunku do terenów toru służewieckiego.

Wobec upadłości dotychczasowego dzierżawcy torów na

Służewcu, Klub rozpoczął intensywne poszukiwania strate
gicznego inwestora, który byłby zarazem organizatorem wy
ścigów. Zastępczym organizatorem w sezonach 2006 i 2007 
została spółka Stado Ogierów w Łącku. Po licznych konsul
tacjach międzyresortowych postanowiono powrócić do kon
cepcji wydzierżawienia na okres 30 lat terenów Służewca spół
ce Totalizator Sportowy, co nastąpiło w roku 2008. Analizu
jąc sytuację ostatnich lat, wydaje się, że przyjęte rozwiązanie 
jest najlepszym z możliwych i w stosunkowo krótkim czasie 
powinna nastąpić pełna rewitalizacja wyścigów.

•«*!»

Dżokej Tomas Lukasek 
na Intensie fetuje 
zwycięstwo w Derby 2011 
(fot. M. Błaszczak/torsluzewiec.pl)

20 21



W całym okresie powojennym odczuwalny był brak warto
ściowych ogierów, których nie sposób dochować się przy tak 
nikłych rozmiarach hodowli, a na zakup z zewnątrz kwoty, ja
kimi dysponowały władze hodowlane, były dalece niewystar
czające. W pewnych okresach poprawy koniunktury, w sytu
acji na ogół nieprzychylnej ho
dowli koni atmosfery politycz
nej, udawało się nabyć okazyj
nie nieliczne ogiery, które istot
nie przyczyniły się do podnie
sienia poziomu hodowli. Do ta
kich należał Aquino, sprowadzo
ny w 1954 roku, ojciec 3 derbi- 
stów i całej plejady doskonałych 
matek; importowany w 1961 
roku Negresco dał 4 zwycięz
ców nagrody Derby; a także sze
reg szczególnie utalentowanych 
koni przeszkodowych, jak Meha- 
ri sprowadzony w 1967 roku, oj
ciec doskonałej Konstelacji, Dar- 
gina i Pawimenta, które odnosiły 
znaczące sukcesy także w goni
twach międzynarodowych. Ro
dowody wymienionych powyżej 
ogierów nasycone są krwią fran
cuską.

Z wychowanych w Irlandii 
szczególną rolę odegrały: Pyja
ma Hunt - ojciec 3 zwycięzców 
Derby, w tym trójkoronowane- 
go Krezusa, Who Knows - ospro- 
wadzony w 1989 roku, cztero
krotny czempion reprodukto
rów według sum wygranych, Co
nor Pass - importowany w 1976 
roku, ojciec jednego z najdzielniejszych koni, a następnie 
wybitnego reproduktora Dixielanda, a zwłaszcza Dakota - ur. 
w 1971 roku, którego uznać należy za najlepszego reproduk
tora w okresie powojennym. Na wyróżnienie zasługują także: 
włoskiego pochodzenia Turysta, angielskiego - Saragan, Tuny, 

Kluczowe gonitwy na Służewcu przyciągają tłumy 
widzów - Gala Derby 2010 (fot. B. Skrzyński/torsluzewiec.pl)

Antiquarian i Don Corleone, a także najszerzej wykorzystany 
w rozrodzie amerykański Jape. Wyróżniające się ogiery z ho
dowli krajowej to: Dorpat, De Corte, Erotyk i Dixieland.

Kolejne zmiany organizacyjne nie sprzyjały właściwej pra
cy i rozwojowi wyścigów. Zniszczenia wojenne, zwłaszcza izo

lacja polityczna, utrudniająca 
wszelkie kontakty zagraniczne w 
latach powojennych sprawiła, że 
dystans dzielący hodowlę polską 
od zachodnioeuropejskiej gwał
townie się powiększył. Pewną re
kompensatą wobec izolacji mię
dzynarodowej było utworzenie 
w roku 1949 Międzynarodowe
go Kongresu ds. Hodowli i Prób 
Dzielności Państw Socjalistycz
nych. Kongres corocznie odby
wał się w innym państwie człon
kowskim, a w jego ramach prze
prowadzany był międzynaro
dowy mityng wyścigowy, dają
cy ocenę poziomu hodowli w po
szczególnych krajach. W ramach 
Kongresu dokonywano wymia
ny materiału hodowlanego i kla
czy do krycia, co wobec niedo
statku dobrych reproduktorów 
w kraju dawało pozytywne re
zultaty. Rola mityngów między
narodowych straciła na znacze
niu z chwilą pojawienia się moż
liwości wyjazdów na Zachód, 
a w roku 1986 zaniechano ich or
ganizacji.

Poczynając od roku 1964 pol
skie konie wielokrotnie starto

wały na torze Freudenau w Wiedniu, wygrywając 7 razy tam
tejszy St. Leger (Demona 1964, Epikur 1965, Kadyks 1969, 
Bostella 1971, Araks 1972, Kasjan 1974 i Skunks 1979) oraz 2 
razy Derby (Neman 1984 i Korab 1985). Z wymienionych koni 
oprócz Demony hodowli SK Moszna i kozienickiego Skunksa

wszystkie pozostałe pochodziły ze stadniny w Golejewku. Po 
udanych startach w Wiedniu podjęto próby startów na torach 
niemieckich i skandynawskich, gdzie polskie konie zajmowały 
przyzwoite lokaty. Sukcesem naszej hodowli były zwycięstwa 
koni wydzierżawionych do dalszego treningu na Zachodzie.

ten sposób ogier Pawiment hodowli SK w Iwnie, w trenin
gu Waldemara Zeitelhacka, wygrał nagrody Europy w Kolo
nii i Gran Premio del Jockey Club w Mediolanie w 1980 roku, 
p1 *czane w klasyfikacji międzynarodowej do grupy I (Gl).

wiment miał okazję zmierzyć się także z czołówką koni eu
ropejskich, rn.in. w najważniejszej gonitwie porównawczej na 
ontynencie - Nagrodzie Luku Tryumfalnego na torze Long- 

champs pod Paryżem. Również sprzedane konie polskiej 
hodowli odnosiły znaczące sukcesy, zwłaszcza w gonitwach 
przeszkodowych na torach skandynawskich i włoskich. Gło
śnym echem odbiło się zwycięstwo Galileo w płotowej go
nitwie Gl na torze Cheltenham w Anglii w roku 2001, a tak
że podwójne zwycięstwo wyhodowanego w Widzowie ogie
ra Massini w gonitwach przeszkodowych, zaliczanych także 
do Gl na torach włoskich. Osiągnięciem wartym odnotowa
nia było dwukrotne zwycięstwo w latach 2009 i 2010 mosz- 
niańskiego Tiumana w jednej z najtrudniejszych gonitw prze
szkodowych na świecie - Wielkiej Pardubickiej rozgrywanej 
w Czechach. Wiele koni hodowli polskiej po doskonałej karie-
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W całym okresie powojennym odczuwalny był brak warto
ściowych ogierów, których nie sposób dochować się przy tak 
nikłych rozmiarach hodowli, a na zakup z zewnątrz kwoty, ja
kimi dysponowały władze hodowlane, były dalece niewystar
czające. W pewnych okresach poprawy koniunktury, w sytu
acji na ogół nieprzychylnej ho
dowli koni atmosfery politycz
nej, udawało się nabyć okazyj
nie nieliczne ogiery, które istot
nie przyczyniły się do podnie
sienia poziomu hodowli. Do ta
kich należał Aquino, sprowadzo
ny w 1954 roku, ojciec 3 derbi- 
stów i całej plejady doskonałych 
matek; importowany w 1961 
roku Negresco dał 4 zwycięz
ców nagrody Derby; a także sze
reg szczególnie utalentowanych 
koni przeszkodowych, jak Meha- 
ri sprowadzony w 1967 roku, oj
ciec doskonałej Konstelacji, Dar- 
gina i Pawimenta, które odnosiły 
znaczące sukcesy także w goni
twach międzynarodowych. Ro
dowody wymienionych powyżej 
ogierów nasycone są krwią fran
cuską.

Z wychowanych w Irlandii 
szczególną rolę odegrały: Pyja
ma Hunt - ojciec 3 zwycięzców 
Derby, w tym trójkoronowane- 
go Krezusa, Who Knows - ospro- 
wadzony w 1989 roku, cztero
krotny czempion reprodukto
rów według sum wygranych, Co
nor Pass - importowany w 1976 
roku, ojciec jednego z najdzielniejszych koni, a następnie 
wybitnego reproduktora Dixielanda, a zwłaszcza Dakota - ur. 
w 1971 roku, którego uznać należy za najlepszego reproduk
tora w okresie powojennym. Na wyróżnienie zasługują także: 
włoskiego pochodzenia Turysta, angielskiego - Saragan, Tuny, 

Kluczowe gonitwy na Służewcu przyciągają tłumy 
widzów - Gala Derby 2010 (fot. B. Skrzyński/torsluzewiec.pl)

Antiquarian i Don Corleone, a także najszerzej wykorzystany 
w rozrodzie amerykański Jape. Wyróżniające się ogiery z ho
dowli krajowej to: Dorpat, De Corte, Erotyk i Dixieland.

Kolejne zmiany organizacyjne nie sprzyjały właściwej pra
cy i rozwojowi wyścigów. Zniszczenia wojenne, zwłaszcza izo

lacja polityczna, utrudniająca 
wszelkie kontakty zagraniczne w 
latach powojennych sprawiła, że 
dystans dzielący hodowlę polską 
od zachodnioeuropejskiej gwał
townie się powiększył. Pewną re
kompensatą wobec izolacji mię
dzynarodowej było utworzenie 
w roku 1949 Międzynarodowe
go Kongresu ds. Hodowli i Prób 
Dzielności Państw Socjalistycz
nych. Kongres corocznie odby
wał się w innym państwie człon
kowskim, a w jego ramach prze
prowadzany był międzynaro
dowy mityng wyścigowy, dają
cy ocenę poziomu hodowli w po
szczególnych krajach. W ramach 
Kongresu dokonywano wymia
ny materiału hodowlanego i kla
czy do krycia, co wobec niedo
statku dobrych reproduktorów 
w kraju dawało pozytywne re
zultaty. Rola mityngów między
narodowych straciła na znacze
niu z chwilą pojawienia się moż
liwości wyjazdów na Zachód, 
a w roku 1986 zaniechano ich or
ganizacji.

Poczynając od roku 1964 pol
skie konie wielokrotnie starto

wały na torze Freudenau w Wiedniu, wygrywając 7 razy tam
tejszy St. Leger (Demona 1964, Epikur 1965, Kadyks 1969, 
Bostella 1971, Araks 1972, Kasjan 1974 i Skunks 1979) oraz 2 
razy Derby (Neman 1984 i Korab 1985). Z wymienionych koni 
oprócz Demony hodowli SK Moszna i kozienickiego Skunksa

wszystkie pozostałe pochodziły ze stadniny w Golejewku. Po 
udanych startach w Wiedniu podjęto próby startów na torach 
niemieckich i skandynawskich, gdzie polskie konie zajmowały 
przyzwoite lokaty. Sukcesem naszej hodowli były zwycięstwa 
koni wydzierżawionych do dalszego treningu na Zachodzie.

ten sposób ogier Pawiment hodowli SK w Iwnie, w trenin
gu Waldemara Zeitelhacka, wygrał nagrody Europy w Kolo
nii i Gran Premio del Jockey Club w Mediolanie w 1980 roku, 
p1 *czane w klasyfikacji międzynarodowej do grupy I (Gl).

wiment miał okazję zmierzyć się także z czołówką koni eu
ropejskich, rn.in. w najważniejszej gonitwie porównawczej na 
ontynencie - Nagrodzie Luku Tryumfalnego na torze Long- 

champs pod Paryżem. Również sprzedane konie polskiej 
hodowli odnosiły znaczące sukcesy, zwłaszcza w gonitwach 
przeszkodowych na torach skandynawskich i włoskich. Gło
śnym echem odbiło się zwycięstwo Galileo w płotowej go
nitwie Gl na torze Cheltenham w Anglii w roku 2001, a tak
że podwójne zwycięstwo wyhodowanego w Widzowie ogie
ra Massini w gonitwach przeszkodowych, zaliczanych także 
do Gl na torach włoskich. Osiągnięciem wartym odnotowa
nia było dwukrotne zwycięstwo w latach 2009 i 2010 mosz- 
niańskiego Tiumana w jednej z najtrudniejszych gonitw prze
szkodowych na świecie - Wielkiej Pardubickiej rozgrywanej 
w Czechach. Wiele koni hodowli polskiej po doskonałej karie-
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rze wyścigowej na torach Czech i Słowacji otrzy
mało tytuły konia roku. Jednym z nich był po
dwójny derbista roku 2009 (w Pradze i Bratysła
wie) wychowany w Strzegomiu ogier Age of Japę.

W całym okresie powojennym najwięcej suk
cesów wyścigowych przypada na konie hodow
li SK Golejewko, które w 18 najważniejszych go
nitwach selekcyjnych kategorii „A” zwyciężyły 
207 razy, w tym Derby i Oaks po 19 razy, Prezesa 
Rady Ministrów (PRM) 20 i St. Leger 21 razy. 
Kolejne miejsce przypada SK Moszna, której 
konie w tychże gonitwach zwyciężyły 124 razy 
(Derby i Wielka Warszawska po 5 razy, Oaks, 
Iwna i Wiosenna po 11, Rulera -13 razy). Trze
cie miejsce według tego klucza przypada SK w 
Widzowie -102 zwycięstwa (Derby i Criterium 
po 8 razy, Oaks i St. Leger po 7 razy, Wielka War
szawska -10 razy, PRM - 9 razy).

W ostatnim okresie przybywa zwycięzców 
z hodowli prywatnej, z której pochodzą nawet 2 
konie trójkoronowane hodowli państwa Mariana 
i Barbary Pokry wków z Jeleniej Góry. Są to Dan- 
cer Life i Dżesmin, obydwa po importowanym 
przez hodowcę ogierze Professional.

W okresie powojennym pojawiły się na to- 
rze służewieckim również konie czystej krwi 
arabskiej, dla których rozgrywano każdego 
roku od kilku do 28 gonitw w 1953 roku. Przez 
kolejne 5 lat wyścigi arabskie odbywały się 
we Wrocławiu. Poczynając od sezonu 1959, 
udział wyścigów arabskich w ogólnym planie 
gonitw wyraźnie się zwiększył, dochodząc 
w latach 90-tych do 40%. Zdecydowanie 
największe osiągnięcia wyścigowe należą do 
Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, której 
wychowankowie w latach 1947-2010 wy
grali 23 razy Derby i Oaks oraz 22 razy 
nagrodę Porównawczą. Konie hodowli 
Stadniny w Michałowie zwyciężyły w 
Derby 9 razy, w Oaks 13 razy i w Porów
nawczej 15 razy.

W pierwszym 20-leciu po wojnie znaczące 
sukcesy odnosiły konie arabskie hodowli Stadni
ny w Nowym Dworze - 7 razy Derby, 4 razy Oaks 
i 7 razy Porównawcza, oraz w Albigowej - 6 razy 
Derby, 5 razy Oaks i 7 razy Porównawcza.

Czterech derbistów i zwycięzców nagrody Po
równawczej wydała także Stadnina w Kurozwę- 
kach. Nieco słabsze rezultaty na wyścigach mia
ły konie z najmłodszej stadniny w Białce, która 
powstała w latach 80-tych, a więc w okresie cał
kowitej hegemonii na torach koni z Janowa Podla
skiego i Michałowa. Wraz z utraceniem monopo
lu przez stadniny państwowe w dziedzinie hodow
li koni arabskich czystej krwi, hodowcy prywatni 
coraz częściej sięgają po laury także w najważniej
szych gonitwach. W ostatnim dziesięcioleciu konie 
hodowli prywatnej wygrały siedmiokrotnie Oaks 
i sześciokrotnie Derby. Od roku 1985 na torze służe
wieckim organizowany jest międzynarodowy dzień 
wyścigowy dla koni arabskich czystej krwi. Główną 
gonitwą tego dnia jest nagroda Europy, którą do tej 
pory konie hodowli krajowej wygrały tylko 10 razy. 
Potwierdza to opinię, że selekcja wyścigowa w ho
dowli koni arabskich nie jest celem głównym, a jedy
nie pomaga w realizacji krajowego programu hodow
lanego, przeciwdziałając nadmiernemu wydelikace
niu i utracie cech użytkowych.

Na wyniki wyścigowe, podobnie jak w innych dys
cyplinach sportowych, przekłada się praca wielu lu

dzi: hodowców, trenerów, dżokei, których kunszt 
potrafi być doceniony przez miłośników wyści
gów. Piękne i emocjonujące widowisko, jakim 
są wyścigi konne - 170-letnią tradycją wpisane 

w pejzaż stolicy - sprawia, że każdy kolejny 
sezon oczekiwany jest z niecierpliwością i wi
tany z wielkim entuzjazmem.
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Regulamin wyścigów konnych 
w Królestwie Polskim w roku 1843*

WYSTAWY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

I WYŚCIGÓW KONNYCH
IV K Hlil.E ST WIE POLSKIEM 

dnia 3(15) Czerwca o godzinie 5 z południa.

l”a Nagroda Towarzystwa r. s. 450. Konie 
zrodzone w Królestwie Polskiem nie starsze 
na nad lat ośm - wałachy wyłączone - 
Bieg bez przeszkód werst - zwycięztwo 
podwójne. - Obciążenie ogierów:

3 letnie funtów 120
4 ,, ,, 140
5 > f > 1

6 ,, i starsze 165
Klacze 0 pięć 
dozwolona.

funtów mniej. Waga większa

2ga Nagroda Towarzystwa r. s. 300. Konie 
krwi czystej wszystkich krajów, bez

W 1\OKU 184 5-

Dyrckcya Towarzystwa Wyścigów Konnych i Wystawy 
Zwierząt Gospodarskich, w dopełnieniu art. aa Ustawy tegoł 
Towarzystwa, ogłasza następujący programmai na r. 184X

Termin odbycia uroczystości oznacza się na finie a (14). 
3 (1 O i 4 (16) Czerwca r. b. jako najdogodniejszy dla gospo
darzy wiejskich przybywających w inleressach jarmarkn na 

wełnę.Wystawa podobnie jak w roku zeszłym poprzedzi wy- 
S' i; i koime. — Uroczystość odbędzie się na plaru Mokotow
skim w porządku i wedle następujących zasad:

4bl

różnicy wieku. Bieg bez przeszkód werst 
m - zwycięztwo podwójne - z warunkiem 
złożenia stawki w kwocie czerwonych 
złotych 10, z których połowa dla 
drugiego konia, jeżeli ten jednocześnie 
z dojściem do mety konia wygrywającego 
nagrodę, słup odstępowy przebiegnie - 
Wałachy wyłączone. Obciążenie ogierów:

*Tytuł pochodzi od redakcji. Przedruk (zzachowaniem 
oryginalnej ortografii i interpunkcji) fragmentu 
Programu wystawy zwierząt gospodarskich i wyścigów 
konnych w Królestwie Polskiem w roku 1843.

3 letnie funtów 110
4 II II 128
5 II II 150
6

Klacze 0 pięć
,, i starsze 
funtów mniej.

160
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3cla Nagroda Towarzystwa r. s. 150. Konie krajowe, 
bez różnicy wieku, nie wyłączając wałachów - Bieg bez 
przeszkód werst 3 - Zwycięztwo podwójne. Obciążenie 
jak ad 1“ - stawka 5 czerwonych złotych - połowa 
stawek dla drugiego konia, z zastrzeżeniem jak wyżej 
co do nagrody drugiej.

4ta Wyścigi kłusem z podpisów. Konie wszystkich 
krajów, z wyłączeniem krwi czystej - Panowie sami 
jadą - stawka 4 czerwone złote pod przepadkiem wrazie 
cofnienia konia - Bieg bez przeszkód werst 2, i bez 
względu na obciążenie.

Dnia 4 (16) Czerwca o godzinie 5 z południa.

5ta Nagroda Rządowa - puhar srebrny z tacą, wartości 
r. s. 300.- Konie zrodzone w Królestwie Polskiem, nie 
starsze nad lat 6 - wałachy wyłączone. Zwycięztwo 
pojedyńcze - bieg bez przeszkód werst 2 - Obciążenie 
koni jak ad 2.

6ta Nagroda Towarzystwa r. s. 225. - Konie krajowe, 
wałachy wyłączone - stawka 5 czerwonych złotych, 
pod przepadkiem połowy w razie cofnienia konia - 
Najmniej 5 podpisów - bieg bez przeszkód werst 1^, 
zwycięztwo podwójne - obciążenie jak ad 1.

7"a Wyścigi z podpisów - Konie wszystkich krajów, z 
wyłączeniem krwi czystej - Panowie jadą sami - stawka 
6 czerwonych złotych - bieg bez przeszkód werst 2 - 
zwycięztwo podwójne, bez względu na obciążenie. 
Oprócz wyścigów o nagrody powyżej wyszczególnione, 
mogą być podawane na stawki i zakłady rozmaite tego 
rodzaju propozycye, wszakże, aby takowe mogły być 
ogłoszone we właściwym czasie dla wiadomości osób 
interesowanych, proponujący podobne gonitwy, zechcą

Chłopski wyścig w Warszawie. Obraz Ksawerego Pillatiego, 
znajdujący się w jednej z sal Państwowych Torów Wyścigów Konnych 
na Służewcu (fot. Rafał Tarnas)
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przynajmniej na dwa dni przed terminem 
wyścigów oświadczyć to na piśmie Dyrekcyi 
Towarzystwa.

Wyścigi dla koni włościańskich.

Do wyścigów przystęp mają klacze i wałachy 
w Królestwie wychowane, będące własnością 
włościan i posiadaczy cząstkowych, po wsiach i 
miastach własnoręcznie ziemię uprawiających, 
używane do robót rolnych w roku bieżącym.

8"a Nagroda Towarzystwa r. s. 75. Bieg bez 
przeszkód werst lh w szrankach wyścigowych, 
bez względu na obciążenie; w razie stawienia 
się do popisu więcej jak 6 koni, pierwszy koń 
odbierze r. s. 60, drugi r. s. 15, wałachy 
wyłączone - Jezdcy powinni mieć dobrą i 
chędogą odzież - konie osiodłane lub nie, 
podług upodobania.

9ta Nagroda Towarzystwa r. s. 60. - Wszystkie 
warunki, jak wyżej, z wyjątkiem, że o nagrodę 
iedynie tylko wałachy ubiegać się mogą. - 
Jeżeli koni będzie więcej, jak 6, koń pierwszy 
otrzyma r. s. 50, drugi r. s. 10.

UWAGI. Każdy mieszkaniec Królestwa, lub 
nawet zagraniczny, zapisać może konia do 
ubiegania się o nagrodę, wszakże jeżeli nie 
jest Członkiem Towarzystwa, otrzymuje w razie 
wygranej tylko połowę zapewnionej nagrody. 
Z przepisu tego wyłączają się włościanie 
i posiadacze cząstkowi, ubiegający się o 
nagrody z wystawy, lub z wyścigów pod N. 8 i 
9, oznaczone.
Chcący podać konia do ubiegania się o 

nagrodę, winien zgłosić się na piśmie do 
Dyrekcyi Towarzystwa, z opisem konia, a 
mianowicie: jego pochodzenia, wieku, maści, 

wzrostu, tudzież oznaczeniem kolorów ubrania 
jezdca, jakoto: spodni, kurtki, czapki i 
z wymienieniem jego nazwiska, jeżeli sam 
właściciel, gonitwy odbywać nie zamierza.
Konie stada Janowskiego, jeżeli będą użyte 

do popisu w szrankach wyścigowych, tylko 
nagrodę pod Nrem 5-tym otrzymać mogą; 
jeżeli zaś odniosą pierwszeństwo w innych 
gonitwach, w takim razie, Zakład stadny, 
jako Rządowy, odstępuje wygraną nagrodę 
właścicielowi najpierwszego konia prywatnego, 
tuż po zwycięzcy do mety dobiegającego.
Zapis koni wyścigowych rozpoczyna się dnia 

3 (15) Maja i trwa do 2 (14) Czerwca 1843 r.
Konie użyte przy wyścigach z podpisów tu 

pomieszczonych lub przez osoby prywatne 
zaproponować się mogących, oraz włościańskie, 
żadnej opłacie za zapis nie ulegają.
Żokieje będą ważeni przed i po wyścigach.

28



Wielkopańskie zabawy*

* Fragment Lalki Bolesława Prusa. Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1897.

Bolesław Prus

Nareszcie nadszedł dzień wyścigów, pogodny, ale nie gorący; właśnie jak potrzeba. Wokulski zerwał 
się o piątej i natychmiast pojechał odwiedzić swoją klacz. Przyjęła go dość obojętnie, ale była zdrowa, 
a pan Miller pełen otuchy:

- Co?... - śmiał się trącając Wokulskiego w ramię. - Palisz się pan, co?... Ocknął się w panu sport- 
smen!... My, panie, przez cały czas wyścigów jesteśmy w gorączce. Nasz zakładzik o pięćdziesiąt rubli 
stoi, co?... Jakbym je miął w kieszeni; mógłbyś je pan natychmiast zapłacić.

- Zapłacę z największą przyjemnością - odparł Wokulski i myślał: „Czy klacz wygra?... czy go panna 
Izabela kiedy pokocha? czy się coś nie stanie?... A jeżeli klacz złamie nogę!...”

Ranne godziny wlokły mu się, jakby do nich zaprzężono woły. Wokulski na chwilę tylko wpadł do 
sklepu, przy obiedzie nie mógł jeść, potem poszedł do Saskiego Ogrodu ciągle myśląc: „Czy klacz wy
gra i czy go panna Izabela pokocha?...” Przemógł się jednak i wyjechał z domu dopiero około piątej.

W Alejach Ujazdowskich był już taki natłok powozów i dorożek, że miejscami należało jechać stępa, 
przy rogatce zaś utworzył się formalny zator i musiał czekać z kwadrans, pożerany niecierpliwością, za
nim ostatecznie powóz jego wydostał się na mokotowskie pola.

Na skręcie drogi Wokulski wychylił się i przez mgłę żółtawego kurzu, który gęsto osiadał mu twarz 
i odzienie, przypatrywał się wyścigowemu polu. Plac wydawał mu się dzisiaj nieskończenie wielkim i 
przykrym, jakby nad nim unosiło się widmo niepewności Z daleka przed sobą widział długi sznur lu
dzi uszykowanych w półkole, które ciągle zwiększało się dopływającymi gromadami. Nareszcie doje
chał na miejsce i znowu upłynęło z dziesięć minut, nim służący powrócił z kasy z biletem. Dokoła po
wozu tłoczyła się ciżba bezpłatnych widzów i huczał gwar tysiąca głosów, a Wokulskiemu zdawało się, 
że wszyscy mówią tylko o jego klaczy i drwią z kupca, który bawi się w wyścigi.

Nareszcie powóz puszczono wewnątrz toru. Wokulski zeskoczył na ziemię i pobiegł do swej klaczy 
usiłując zachować powierzchowność obojętnego widza.

Po długim szukaniu znalazł ją na środku wyścigowego placu, a przy niej panów Millera i Szulca tu
dzież dżokeja z wielkim cygarem w ustach, w czapce żółtej z niebieskim i w paltocie narzuconym na ra
miona. Jego klacz wobec ogromnego placu i niezliczonych tłumów wydała mu się tak małą i mizerną, 
że zdesperowany chciał wszystko rzucić i wracać do domu. Ale panowie Miller i Szulc mieli fizjogno- 
mie jaśniejące nadzieją. - Nareszcie jest pan - zawołał dyrektor maneżu i wskazując oczyma na dżokeja 
dodał: - Zapoznam panów: pan Yung, najznakomitszy w kraju dżokej - pan Wokulski.

Dżokej podniósł dwa palce do żółto-niebieskiej czapki, a wyjąwszy drugą ręką cygaro z ust plunął 
przez zęby.
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Warszawski high life na wyścigach, rok przed wybuchem I wojny światowej 
(fot. SGGW, zezb. prof. Witolda Pruskiego)

Wokulski przyznał w duchu, że tak chudego i tak małego człowieka jeszcze w życiu nie widział. Za
uważył przy tym, że dżokej ogląda go jak konia: ode łba do pęcin, i wykonywa krzywymi nogami ru
chy, jakby miał zamiar wsiąść i przejechać się na nim.

- Niechże pan powie, panie Yung, czy nie wygramy? - spytał dyrektor.
- Och! - odpowiedział dżokej.
- Tamte dwa konie są niezłe, ale nasza klacz znakomita - mówił dyrektor.
- Och! - potwierdził dżokej.
Wokulski odprowadził go na stronę i rzekł:
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Cassius Sloan - dżokej, który pierwszy 
wprowadził w Polsce amerykański styl 

dosiadania konia - zaangażowany 
został przez Jana Reszke w 1901 r.

(fot. SGGW, zezb. prof. Witolda Pruskiego)

- Jeżeli wygramy, będę panu winien pięćdziesiąt rubli ponad umowę.
- Och! - odparł dżokej, a przypatrzywszy się Wokulskiemu dodał:
- Pan jest czysty krew sportsmen, ale jeszcze pan trochu gorączkuje. Na przyszły rok będzie spokoj

niejszy.
Znowu plunął na długość konia i poszedł w stronę trybuny, a Wokulski, pożegnawszy panów Mille

ra i Szulca, popieściwszy klaczkę, wrócił do swego powozu.
Teraz zaczął szukać panny Izabeli.
Obszedł długi łańcuch powozów ustawionych wzdłuż 

toru, przypatrywał się koniom, służbie, zaglądał pod para
solki damom, ale panny Izabeli nie dostrzegł.

„Może nie przyjedzie?” - szepnął i zdawało mu się, że cały 
ten plac napełniony ludźmi zapada wraz z nim pod ziemię. 
Miał też po co wyrzucać tyle pieniędzy, jeżeli jej tu nie bę
dzie! A może pani Meliton, stara intrygantka, okłamała go 
na spółkę z Maruszewiczem?...

Wszedł na schodki wiodące do trybuny sędziów i oglądał 
się na wszystkie strony. Na próżno. Gdy schodził stamtąd, 
zatamowali mu drogę dwaj tyłem stojący panowie, z któ
rych jeden, wysoki, z wszelkimi cechami sportsmena, mó
wił podniesionym głosem:

- Czytając od dziesięciu lat, jak łają nas za zbytki, już 
chciałem poprawić się i sprzedać stajnię. Tymczasem widzę, 
że człowiek, który wczoraj dorobił się majątku, dziś puszcza 
konia na wyścigach... Ha! myślę, toście wy takie ptaszki?... 
Nas moralizujecie, a gdy się uda, robicie to samo?.. Otóż nie 
poprawię się, nie sprzedam stajni, nie...

Jego towarzysz spostrzegłszy Wokulskiego trącił mówcę, 
który nagle urwał. Korzystając z chwili Wokulski chciał ich 
minąć, ale wysoki pan zatrzymał go.

- Przepraszam - odezwał się dotykając kapelusza - że ośmie
liłem się robić tego rodzaju uwagi... Jestem Wrzesiński....

- Z przyjemnością słuchałem ich - odpowiedział z uśmiechem Wokulski - ponieważ w duchu mówię 
sobie to samo... Zresztą - staję na wyścigach pierwszy i ostatni raz w życiu.

Podali sobie ręce z wysokim sportsmenem, który gdy Wokulski odsunął się na parę kroków, mruknął:
- Dziarski chłop...
Teraz dopiero Wokulski kupił program i z uczuciem jakby wstydu czytał, że w trzeciej gonitwie biega 

klacz Sułtanka po Alim i Klarze, należąca do X. X., jeżdżona przez dżokeja Yunga w żółtej kurtce z nie
bieskimi rękawami. Nagroda trzysta rubli; koń wygrywający ma być na miejscu sprzedany.

„Oszalałem!” - mruknął Wokulski dążąc w stronę galerii. Myślał, że chyba tam jest panna Izabela, i 
projektował, że natychmiast wróci do domu, jeżeli jej nie znajdzie.

Opanował go pesymizm. Kobiety wydawały mu się brzydkimi, ich barwne stroje dzikimi, ich kokie-
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teria wstrętną. Mężczyź
ni byli głupi, tłum ordyna- 
ryjny, muzyka wrzaskliwa. 
Wchodząc na galerię śmiał 
się z jej skrzypiących scho
dów i starych ścian, na któ
rych było widać ślady desz
czowych zacieków. Znajo
mi kłaniali mu się, kobiety 
uśmiechały się do niego, tu 
i owdzie szeptano: „Patrz! 
patrz!...” Ale on nie uwa
żał. Stanął na najwyższej ła
wie galerii i ponad pstrym a 
huczącym tłumem patrzył 
przez lornetę na drogę, aż 
hen pod rogatkę, widząc 
tylko kłęby żółtego kurzu.

„Co te galerie robią przez 
cały rok?” - myślał. I przy
widziało mu się, że na 

próchniejących ławach zasiadają tu co noc wszyscy zmarli bankruci, pokutujące kokoty, wszelkiego 
stanu próżniacy i utracjusze, których wypędzono nawet z piekła, i przy smutnym blasku gwiazd przy
patrują się wyścigom szkieletów koni, które poginęły na tym torze. Zdawało mu się, że nawet w tej 
chwili widzi przed sobą zbutwiałe stroje i czuje zapach stęchlizny.

Zbudził go okrzyk tłumu, dzwonek i brawo... To odbył się pierwszy wyścig. Nagle spojrzał na tor i 
zobaczył wjeżdżający do szranków powóz hrabiny. Siedziały hrabina z prezesową, a na przodzie pan 
Łęcki z córką.

Wokulski sam nie wiedział, kiedy zbiegł z galerii i kiedy wszedł do kola. Kogoś potrącił, ktoś pytał 
go o bilet... Pędził prosto przed siebie i od razu wpadł na powóz. Lokaj hrabiny ukłonił mu się z kozia, 
a pan Łęcki zawołał:

- Otóż i pan Wokulski!...
Wokulski przywitał się z paniami, przy czym prezesową znacząco ścisnęła go za rękę, a pan Łęcki 

spytał:
- Czy naprawdę kupiłeś, panie Stanisławie, klacz Krzeszowskiego?
- Tak jest.
- No, wiesz co, żeś mu spłatał figla, a mojej córce zrobiłeś miłą niespodziankę... 
Panna Izabela zwróciła się do niego z uśmiechem.
- Założyłam się z ciocią - rzekła - że baron nie utrzyma swojej klaczy do wyścigów i wygrałam, a dru

gi raz założyłam się z panią prezesową, że klacz wygra...
Wokulski okrążył powóz i zbliżył się do panny Izabeli, która mówiła dalej:



^ybuna główna na Polu Mokotowskim w dniach wielkich gonitw zawsze była 

taka pełna, jak na tym zdjęciu (fot. PKWK)

- Naprawdę to przyjechałyśmy tylko na ten wyścig: pani prezesowa i ja. Bo ciocia udaje, że gniewa się 
na wyścigi... Ach, panie, pan musi wygrać...

-Jeżeli pani zechce, wygram - odparł Wokulski patrząc na nią ze zdumieniem... Nigdy nie wydała 
mu się tak piękną jak teraz w wybuchu niecierpliwości. Nigdy też nie marzył, ażeby rozmawiała z nim 
tak łaskawie.

Spojrzał po obecnych. Prezesowa była wesoła, hrabina uśmiechnięta, pan Łęcki promieniejący. 
Na koźle lokaj hrabiny półgłosem zakładał się z furmanem, że Wokulski wygra. Dokoła nich kipiały 
śmiech i radość. Radował się tłum, galerie, powozy; kobiety w barwnych strojach były piękne jak kwia
ty i ożywione jak ptaki. Muzyka grała fałszywie, ale raźnie; konie rżały, sportsmeni zakładali się, prze
kupnie zachwalali piwo, pomarańcze i pierniki. Radowało się słońce, niebo i ziemia, a Wokulski poczuł 
się w tak dziwnym nastroju, że chciałby wszystko i wszystkich porwać w objęcia.

Odbył się drugi wyścig, muzyka znowu zagrała. Wokulski pobiegł do trybuny, a spotkawszy Yunga, 
który z siodłem w ręku powracał w tej chwili od wagi, szepnął mu:

- Panie Yung, musimy wygrać... Sto rubli nad umowę... Niech bodaj klacz padnie...
- Och!... - jęknął dżokej przypatrując mu się z odcieniem chłodnego podziwu.
Wokulski kazał dojechać swemu powozowi bliżej hrabiny i wrócił do pań. Uderzyło go to, że przy 

nich nikt nie stał. Wprawdzie marszałek i baron zbliżyli się do ich powozu, ale obojętnie przyjęci przez 
pannę Izabelę niebawem odsunęli się. Lecz młodzież kłaniała się z daleka i omijała.

„Rozumiem - pomyślał Wokulski. - Oziębiła ich wiadomość o licytacji domu. A teraz - dodał w du
chu, patrząc na pannę Izabelę - przekonaj się, kto naprawdę kocha ciebie, nie twój majątek.”

Zadzwoniono na trzeci wyścig. 
Panna Izabela stanęła na siedzeniu; 
na twarz jej wystąpiły rumieńce. O 
parę kroków od niej przejechał na 
Sułtance Yung z miną człowieka, któ
ry się nudzi.

- Spraw się dobrze, ty śliczna!... - za
wołała panna Izabela.

Wokulski wskoczył do swego po
wozu i otworzył lornetę. Był tak po
chłonięty wyścigiem, że na chwilę za
pomniał o pannie Izabeli. Sekundy 
rozciągały mu się w godziny; zdawało 
mu się, że jest przywiązany do trzech 
koni mających się ścigać i że każdy 
ich ruch niepotrzebny szarpie mu cia
ło. Uważał, że jego klacz nie ma dość 
ognia i że Yung jest zanadto obojętny. 
Mimo woli słyszał rozmowy otacza
jących go:

- Yung weźmie...



- Ale... Przypatrz się pan temu gniademu...
- Dałbym dziesięć rubli, żeby Wokulski wygrał... Utarłby nosa hrabiom...
- Krzeszowski wściekłby się...
Dzwonek. Trzy konie z miejsca ruszyły cwałem.
- Yung na przodzie...
- To właśnie głupstwo...
-Już minęli zakręt...
- Pierwszy zakręt, a gniady tuż za nim.
- Drugi... Znowu wysunął się...
- Ale gniady idzie...
- Pąsowa kurtka w tyle...
- Trzeci zakręt... Ależ Yung nic sobie z nich nie robi...
- Gniady dopędza...
- Patrzcie!... patrzcie!... Pąsowy bierze gniadego...
- Gniady na końcu... Przegrałeś pan...
- Pąsowy bierze Yunga...
- Nie weźmie, już ćwiczy konia...
- Ale... ale... Brawo Yung!... Brawo Wokulski!... Klacz idzie jak woda!... Brawo!...
- Brawo!... brawo!.:.
Dzwonek. Yung wygrał. Wysoki sportsmen wziął klacz za uzdę i zaprowadziwszy przed trybunę sę

dziów zawołał:
- Sułtanka!... Jeździec Yung!... Właściciel anonim...
- Co to anonim... Wokulski... Brawo Wokulski!... - wrzeszczał tłum.
- Właściciel pan Wokulski! - powtórzył wysoki dżentelmen i odesłał klacz na licytację.
Wśród tłumu zbudził się szalony zapał dla Wokulskiego. Jeszcze żaden wyścig tak nie rozruszał wi

dzów: cieszono się, że warszawski kupiec pobił dwu hrabiów.
Wokulski zbliżył się do powozu hrabiny. Pan Łęcki i damy starsze winszowały mu; panna Izabela 

milczała.
W tej chwili przybiegł wysoki sportsmen.
- Panie Wokulski - rzekł - oto są pieniądze. Trzysta rubli nagrody, ośmset za klacz, którą ja kupiłem...
Wokulski z paczką banknotów zwrócił się do panny Izabeli:
- Czy pozwoli pani, ażebym na jej ręce złożył to dla ochrony pań?...
Panna Izabela przyjęła paczkę z uśmiechem i prześlicznym spojrzeniem.



Służewiec nie ruszy przed 1933 r.
„Świat" 1930, nr 18 z dnia 3 maja*
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Prócz Warszawy wyścigi będą odbywały się 
na 16 torach prowincjonalnych, z których 
ważniejsze są następujące: we Lwowie 25 dni 

wyścigowych w dwuch sezonach, w Poznaniu 
17 dni, Łodzi 14, Bydgoszczy 13, wreszcie 
innych mniejszych miastach od 3 do 8 dni.
Wyścigi koni arabskich, jak i w latach 

ubiegłych, będą odbywały się we Lwowie i 
Piotrkowie (...).
Sprawa przeniesienia wyścigów z Pola 

Mokotowskiego na Służewiec staje się palącą 
zarówno dla miasta, jak i dla Towarzystwa 
Zachęty do Hodowli Koni. Obojgu jest już za 
ciasno na starym Mokotowie. Gdy w roku 1841 
zapoczątkowano tu wyścigi, sezon roczny 
liczył 2 dni, koni biegało 20, przyczem 
pełnej krwi nie było ani jednego. W latach 
1857 — 60, okresie pewnego rozkwitu wyścigów, 
bywały 3 dni wyścigowe w roku, koni biegało

' 32, a suma nagród wynosiła do 5.500 
rubli. Jeszcze w roku 1893 było tylko 14 dni 
wyścigowych, a suma nagród nie dochodziła 
bo 100.000 rubli, koni biegało 81.
Na dobre wyścigi zaczęły się rozwijać 

w Pierwszych latach obecnego stulecia i 
wreszcie od roku 1925.
Rozbudowa Warszawy domagała się zwolnienia 

Pola Mokotowskiego dla miasta. Tymczasem 
braknie odpowiednich funduszów na budowę 
nowego toru na Służewcu .
Towarzystwo z własnych funduszów nabyło 

Plac na Służewcu i zaczęło nowy tor budować,

OD PRAWEJ: PREZES T0W. Z. DO H. K. W P. A. HR. WIELOPOLSKI, PUŁK. K. HR. 
PRZEZDZIECKI, A. MARGR. WIELOPOLSKI, GEN. K. PLISOWSKI, K. HR. ZAMOYSKI

a nawet wykonało znaczną ilość robót 
ziemnych, ogrodzenie murem, drogi i t.d. 
W roku 1931 prawdopodobnie ukończone będą: 
stacja pomp i wieża ciśnień. Pozostają 
inwestycje najkosztowniejsze — budowle, a 
więc trybuny, stajnie, domy dla służby, kasy 
totalizatora i t.d. Wykonanie całkowitego 
planu w prędkim czasie bez kredytów ze 
strony rządu i miasta jest niemożliwe.
Aby nowobudujący się tor stanął na 

wysokości zadania i mógł odpowiedzieć 
nowoczesnymi wymaganiom urządzeniowym, 
Towarzystwo delegowało Prezesa A. hr.

’Tytuł pochodzi od redakcji (przedruk z zachowaniem oryginalnej ortografii i interpunkcji).
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„HUK" 5 L. OG. K. HR. ZAMOYSKIEGO IM. RADWANA, 
ZWYCIĘZCA W NAGR. WIELKIEJ ŁÓDZKIEJ IKS. KS. LUBOMIRSKICH.

minimum 3 lat i t.p. Podkreślić 
przytem należy, że wszystko musi 
być tak wykonane, aby wykluczyć 

wszelkie przeróbki i poprawki po otwarciu 
toru. Czas trwania sezonów wyścigowych w

O
E6 t

Wielopolskiego, oraz architekta hr. 
Zyberk Platera do Niemiec i Francji dla 
zwiedzenia i przestudjowania nowych torów 
w tych państwach. Delegowani zwiedzili 
szereg nowoczesnych, wzorowo i z 
wielkiem nakładem urządzonych torów. Nowy 
tor w Służewcu będzie mógł z pewnością 
współzawodniczyć z najlepszemi torami 
zachodnioeuropej skiemi.

DERBISTA „MADRYT" 3 L. OG. P. MROCZKOWSKIEGO 
OBOK TRENER KARWACKI IŻ. SAKOWICZ

Niestety, jednak, dzisiaj nie można 
jeszcze przesądzić, kiedy roboty w Służewcu 
będą ukończone. W każdym razie nie przed 
rokiem 1933-im. Prócz bowiem względów 
ekonomicznych, grają tu rolę i czynniki 
od woli ludzkiej niezależne, jak osiadanie 
gruntu, porost traw, który potrzebuje 

Warszawie wyczerpuje całkowicie okres, w 
którym w naszym klimacie można prowadzić 
jakiekolwiek roboty ziemne.
Jak z powyższego widać, sprawa 

przeniesienia toru na Służewiec nie 
jest tak prosta i określona co do swego 
terminu. To też ukazujące się od czasu 
do czasu w pismach brukowych wiadomości 
o przeniesieniu toru już w roku przyszłym 
uważać należy za bezpodstawne.



Nowy tor wyścigowy na Służewcu*
inż. Zygmunt hr. Plater-Zyberk

Opracowany od szeregu lat i dzisiaj już zrealizowany pro
jekt nowego toru wyścigowego na Służewcu nie jest 
przypadkową teoretyczną pracą lub też kopią zagranicznych 

torów, jak to sobie wielu przedstawia.
Wyrósł on równolegle do istniejącego toru Mokotowskie

go, którego braki z każdym rokiem dawały się ciężej odczu
wać. Tor Mokotowski od powojennych czasów, szczegól
nie po nabyciu Służewca, traktowany był jako prowizorium, 
starano się nie czynić w nim znacznych inwestycji, a jedy
nie podtrzymywać jako tako stan torów i budynków. A jed
nak pochłaniało to znaczne sumy: drewniane stajnie i try
buny wymagały rok rocznie nowych wkładów i remontów. 
Owa pozycja ciągłych napraw i kosztów skłoniła T.Z. do 
H.K. w P. do polityki jednorazowego wydatkowania więk
szej sumy, czy to na przygotowanie podglebia pod tory, czy 
też na ogniotrwałe i termicznie wytrzymałe budynki.

W tym duchu został opracowany program rozbudowy 
toru Służewieckiego i w tym duchu zrealizowano go. Luksu- 
ry wszelkie zostały z punktu wyeliminowane i nie ma tu na
śladownictwa kosztownych torów zagranicznych. Starano 
się jedynie wprowadzić te ulepszenia, które ułatwiają funk
cjonowanie techniczne wyścigów.

Nowopowstały tor na Służewcu jest jedynym w swoim ro
dzaju w Europie. I to nietylko ze względu na znaczny roz
mach całości, na skalę bieżni wyścigowych i treningowych, 
ale też i ze względu na ogromną kolonię mieszkalno-trener- 
ską, z wykwintnymi, rzec można, stajniami.

Przeważnie tory zagraniczne nie przedstawiają zespo
łu bieżni z częścią mieszkalno-stajenną. Odbywają się tam 
Przewidziane programem parę razy do roku spotkania i eli- 
rninacje, rozgrywające się za każdym razem na innym turfie

JStracje:„Jeździec i Hodowca" 1937, nr 35 z dnia 10 grudnia 
z zachowaniem oryginalnej ortografii i interpunkcji).

‘Tekst i iii 
(Przedruk
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podstołecznym. Duże kluby wyścigowe dysponują paroma to
rami nietylko w obrębie własnego miasta, lecz posiadają wy
ścigowe tory na letnią porę nad morzem, lub w zimowym okre
sie na południu. Tory owe położone zazwyczaj malowniczo, 
w rozplanowaniu swym są chaotyczne. Powstają jako małe 
podmiejskie tory, dla których dokupuje się, w miarę powodze
nia i możliwości finansowych, okoliczne tereny. Dzisiaj są one 
tak zacieśnione, że o normalnym dojeździe i parkowaniu wo
zów mowy być nie może, a sam tor zeszpecony jest dostawio
nymi w miarę potrzeby trybunami.

Rzecz się miała inaczej z torem Służewieckim. Zdając sobie 

sprawę z doniosłości tego głównego toru w Polsce, zasilające
go całą hodowlę końską w kraju, trzeba było zawczasu prze
widzieć szerokie możliwości rozrostu stolicy i technicznie 
zastosować nowoczesne urządzenia toru. Trzeba to było kon
sekwentnie przeprowadzić na całej linii, gdyż z chwilą urucho
mienia toru, o znacznych zmianach mowy być nie może. Roz
patrując problem założenia nowego toru, Towarzystwo Zachę
ty do Hodowli Koni w Polsce doszło do wniosku, że bieżnie na 
wyścigi płaskie i przeszkodowe muszą być uzupełnione osob
nymi torami treningowymi a wymagało to znacznie więk
szej przestrzeni, niż na dotychczasowym torze Mokotowskim 
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(140,5 ha). Poza tym liczba koni, wzrastająca z roku na rok po
wodowała znaczne zacieśnienie terenu stajennego na Mokoto
wie; było to możliwem na krótki okres czasu — do chwili zwi
nięcia starego toru. Rozłożywszy mieszkania i stajnie na no
wym terenie o powierzchni pożądanej dla Towarzystwa, prze
konano się o ile więcej miejsca pochłonie na Służewcu dawna 
kolonia mieszkalna z placu Unii Lubelskiej.

Wybór miejsca pod nowy tor wyścigowy nie był łatwy, 
proponowane tereny na Rakowcu były zbyt niekształtne 
i małe. Czerniaków mieści się na podmokłych gruntach, inne 
podmiejskie tereny nie posiadają odpowiedniej komunikacji 
z miastem.

Zarząd Dóbr Wilanowskich, parcelując folwarki swe za
chodnie aż po Okęcie, posiadał parę większych obiektów, z 
których teren Slużewiecki sprzedał Towarzystwu w roku 1925.
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jak na okolice Warszawy, różnicy poziomu. Zdecydowało to 
o usytuowaniu torów płaskich i przeszkodowych z północy na 
południe, toru treningowego ze wschodu na zachód oraz zo
rientowanie trybun na wschód dla uniknięcia południowych 
¡zachodnich promieni słonecznych. Podjazdy pod trybuny nie 
zaprojektowano od istniejącej szosy Puławskiej, jakby można 
było oczekiwać, lecz po stronie przeciwległej w przedłużeniu 
przyszłej arterii NSII. Do czasu powstania arterii NSII, łączą
cej Służewiec w prostej linii z Warszawą, wjazd główny odby
wać się będzie bramą od Al. Puławskiej.

Aleja szerokości 52 m, z dwoma 9 m jezdniami pośrodku 
i chodnikiem od strony toru, prowadzi lukiem do samego au
toparku.

Charakter wjazdu, jakby do prywatnego parku, ze strzyżo
nym żywopłotem świerkowym po lewej stronie, zasłaniają
cym widok na tor i trybuny. Wzamian tego z alei o wyższym 
Poziomie, ponad dachami i drzewami roztacza się widok na 
Warszawę i Okęcie. Pierwsze wrażenie przestrzeni i zielono- 
Sci, tak kontrastujące z charakterem rozbudowanego mia
sta, towarzyszy przyjezdnemu na całej przestrzeni. Dopie
ro przy wjeździe do autoparku ukazuje się po lewej stronie na 

wzniesieniu najpierw Ill-cia trybuna, następnie Il-ga główna, 
a w końcu I-sza członkowska z obszerną wagą i siodlarnią. 
W głębi na osi długiego placu widnieje wysoka 40 m wieża ci
śnień.

Autopark pomieścić może z czasem do 2000 wozów prywat
nych i taksówek oraz ponad 25 autobusów. Istnieje jeszcze je
den dojazd dla Zarządu Towarzystwa i gości oficjalnych z Alei 
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sza droga z Warszawy, przejdzie wiaduktem ponad drogami 
gospodarczymi i tramwajem, zbiegnie się z dzisiejszym dojaz
dem w głównym autoparku i w prostej linii wieży ciśnień prze
leci na południe do Piaseczna. Nie będzie ona w żadnym punk
cie odcinała terenów gospodarczych i stajennych od torów wy
ścigowych; równolegle projektowana jest szybkobieżna kolej 
elektryczna, która z powodzeniem zastąpi dzisiejszą odnogę 
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ulicą, łączący tereny stajenne z wagą i paddockiem. Ułatwia on 
przeprowadzanie koni przed i po biegach, niezależnie od ru
chu przelotowego na arterii północ — południe.

Całkiem odrębnie ukształtowały się wewnętrznie mieszkal
ne i stajennne uliczki, o przeważającym kierunku północ-po
łudnie; zróżniczkowane są drogi o charakterze stajennym, 
w przeciwieństwie do mieszkalnych uliczek. Na terenie ozna
czonym literą A, naprzeciwko autoparku, każda ze stajen par
terowych w kształcie podkowy ma u szczytu 2-u kondygnacjo- 
wy blok mieszkalny. Na parterze mieści się koszarka dla chłop
ców stajennych, na pierwszym piętrze natomiast dwa miesz
kania 2 pokojowe z wygodami dla trenerów. Pośrodku podko
wy stajennej wytknięto kółka do oprowadzania koni, z terena
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Na terenie niższym, oznaczonym literą B, przy torze trenin-
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gowym mieszkania jedno i dwu pokojowe tworzą całkiem nie
zależne bloki, w pewnej odległości od stajen.

Same stajnie podzielone są na drobne elementy, przezna
czone dla mniejszych stadnin, bardziej popularny i łatwiej
szy do podziału system. Na tymże terenie pomiędzy torem 
treningowym i bocznicą kolei usadowiono magazyn siana 
i owsa. W środku kolonii ma stanąć ochronka, świetlica, jadal
nia i czytelnia dla chłopców stajennych oraz centralna pralnia 
i sklepy. Teren gospodarczy, oznaczony literą C, położony jest 
na własnym wjeździe z Alei Puławskiej, z domem inspektora, 
cieplarnią, garażami, wozownią, mieszkaniem administracji, 
biurem i mieszkaniem dozorcy przy bramie gospodarczej. Tyle 
co do ogólnego rozplanowania, podyktowanego potrzebami 
i falistością terenu.

Przystępując do szczegółów, podkreślić należy, że specjal
ny akcent położono na przygotowanie najważniejszej, najbar
dziej eksploatowanej części toru — czyli na bieżnię. Wyzyski
wana jest ona u nas w cięższych warunkach, niż gdziekolwiek 
indziej, nie mając przerw pomiędzy sezonami oraz właściwo
ści klimatycznych zachodnich torów. Drogi dojazdowe, syste
my komunikacyjne, stajnie i mieszkania, nawet trybuny moż
na od biedy w sezonie wyścigowym dopełnić, lecz toru zmie
nić niesposób. Czyż można sobie wystawić, aby jedyny tor sto
licy, na którym odbywa się co najmniej w ciągu 80 dni w roku 
7—9 biegów dziennie utrzymać mógł swe zadarnienie, bez od
powiedniego przygotowania gruntu, doboru traw i zraszania?

Uczyniono więc wszelkie starania na nowym torze, aby za
krzewić stale trawy, co pociągnęło za sobą daleko idące kosz
ty. Trzeba było przeprowadzić b. sumienną niwelację na tere
nie dawnych pól folwarku Służewiec, a więc przede wszyst
kim zdjąć warstwę uprawną grubości 10—15 cm, a następnie 
zmienić układ podglebia na głębokości 50 cm, aby uzyskać jed
nostajny skład ziemi, a nie jak to było uprzednio: zdecydowane 
żyły piasku lub też cale połacie gliny. Zdjęty uprzednio upraw
ny humus kilkakrotnie przerabiano przed nawiezieniem go 
na podglebie, a wszystkie kamienie z torów kilkakrotnie wy
bierano. Dopiero po sprawdzeniu odpowiedniego stanu gleby 
zasiano 5 gatunków traw, wedle recepty najlepszych naszych 
sił profesorskich. Do programu założenia i uprawy torów na
leżał jeszcze drenaż płytki oraz cala instalacja sztucznego po
lewania torów z linią wodociągową o znacznej ilości hydran

tów wzdłuż torów płaskiego i treningowego, wieża ciśnień 
z dwoma rezerwuarami, 2 studnie artezyjskie głęb. 24 m, oraz 
znaczny basen wygrzewalny pojemności 2400 m sześć, z wo
dotryskiem w parku członkowskim. Poza tym sprowadzono 
z Anglii specjalne maszyny do strzyżenia i wałowania terów, 
trzymając się zasady, że krótko trzymane trawy szerzej się za
krzewią i uniknie się wyrywania traw kopytami, a co za tym 
idzie, wadliwego porostu toru oddzielnymi kępami, a nie jed
nostajną darnią.

Praca, pieniądze i czas, poświęcone odpowiedniemu przy
gotowaniu bieżni, nie robią wrażenia na widza, poza szmarag
dową zielenią torów i żywopłotami z ligustrum.

Główna uwaga przyjezdnych koncentruje się na dominują
cym akcencie całości — na trybunach; są one indywidualnie 
potraktowane, stąd pewna różnorodność formy, spowodowa
na przeznaczeniem każdej z trybun.

Niejednolitość wyrazu jest dziś widoczniejsza, nim część 
Parkowa nie podrośnie i nie włączy w całość parku wyścigo

wego parę luźnych budynków, znikomych w tej skali. Nie są 
to kamienice miejskie lecz pawilony w parku. Dla publiczno
ści najtańszych miejsc powstała t. zw. trybuna III-cia. Wskutek 
znacznego i najbardziej ruchliwego elementu, wchodzącego 
i schodzącego wciąż ze stopni, nadany jest kształt jednospad- 
kowej stopniowanej pochyłości bez nawiązania z halą wnętrza. 
Nie ma tu miejsc siedzących, a przy ustawieniu ludzi w dwa 
rzędy na stopniach, pomieścić można do 7000 widzów. Przed 
deszczem są całkowicie zabezpieczone dachem jedynie tylne 
rzędy. Deptak przed trybunami, wyłożony płytami betono
wymi, schodzi trzema spadkami do toru płaskiego, a od stro
ny ogrodu tworzy taras, na którym mogą być ustawione stoli
ki i krzesła. Taras łączy się bezpośrednio z restauracją tanich 
miejsc i dużą halą przyziemia na trybunie.

Kasy totalizatora, z tablicą wypłat i biegów wyżej, mieszczą 
się w środku hali, lecz jest możliwość, przy znacznym natłoku, 
umieszczenia kas na zewnątrz, od strony podjazdu.

W przeciwieństwie do najtańszych miejsc, trybuna głów
na ma charakter wygodniejszy i po za miejscami stojącymi 
może pomieścić publiczność siedzącą na ławkach nienume- 
rowanych. Ogółem pomieścić może ona, wraz z lożami, 5400 
osób na stopniach zewnętrznych, poza tym cała ta publiczność 
może się ukryć w dni słotne i zimne w dużym hallu parteru 
i na galeriach II piętra, skąd można ogarnąć wzrokiem cały tor 
wyścigowy, jak na dłoni. Zasadą obecnych urządzeń sporto
wych jest uniezależnienie przybyłej publiczności od pory roku 
i pogody, zarówno pod względem gorąca, chłodu jak i słoty. 
Kasy wejściowe od Puławskiej, czy też na autoparku, rozwią
zane są w tym duchu: publiczność kupująca bilety wejściowe 
łub oczekująca na pojazd do Warszawy nie jest narażona na ka
prysy pogody.

Na głównej trybunie publiczność, siedząca w lożach lub na 
wyższych ławkach, posiada własne swe kasy, bufety i szatnie, 
bez konieczności schodzenia na parter.

Odpowiednikiem dużej sali barowo-restauracyjnej w przy
ziemiu jest kawiarnia na otwartym tarasie II piętra; obie ob
sługiwane przez pion kredensów z kuchnią w piwnicy. Pod
ziemie posiada rozległą salę dancingową z przyległymi ubika
cjami na instalacje wentylacyjno-ogrzewnicze. Komunikacja 
wewnętrzna głównej trybuny rozwiązana jest systemem pół- 
piętrowym, bez potrzeby wysiłku wdrapywania się na głów-
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ne kondygnacje. Publiczność usadowiona na ławkach lub lo
żach I piętra, albo w galerii oszklonej II piętra, nie potrzebuje 
schodzić na dół i tłoczyć się wśród publiczności hallu, parteru 
lub na deptaku przed trybuną, tracąc tym samym swe nienu- 
merowane miejsca.

Pomiędzy trybuną główną a trybuną członkowską zatoczo
ne jest duże koło paddocku, do oprowadzania koni przed bie
giem, okolone stopniami jakby amfiteatr, dostępny dla pu
bliczności trybuny głównej.

Obok na wzniesieniu, wystająca z trybuny członkowskiej, 
oszklona kasa przy paddocku dla tejże publiczności.

Całkiem odrębna w charakterze jest sama trybuna I-sza, 
członkowska, zarówno w części przeznaczonej dla Zarządu 
Towarzystwa, jak w lożach do wynajęcia.

Część restauracyjna posiada osobny dojazd samochodów w 
parku członkowskim, dużą otwartą kolumnadę, obszerną sień 
nad przejściem koni do toru i wreszcie duży hall z podwieszo
ną konstrukcją schodów. Duża szyba zewnętrzna na 3 kondy
gnacje wprowadza zachodzące słońce, przelewając do wnę
trza całą gamę kolorytu i powietrza. W hallu na parterze mie
ści się biuro Towarzystwa, biuro Prezesa, Sekretarza General
nego i pokój przyjęć. Na I piętrze sala, salonik i mała jadalnia 
Prezesa, na II piętrze sędziowie obserwatorzy biegów i sala po
siedzeń. Wbrew dawnym zwyczajom wyścigowym skasowa
no dużą budkę sędziów przy mecie oraz wyrugowano wagę 
i ubieralnię z pod trybuny I członkowskiej, przenosząc ją do 
specjalnego budynku, powiązanego krytym przejściem z try
buną. Część I trybuny, tak zwanych lóż do wynajęcia, posia
da jako komunikację równię pochyłą o 14% spadku; uniknię
to tym samym wind osobowych lub nużących schodów, które 
przy znacznym napływie gości nie mogą być wachlarzowe lub 
zabiegowe. Z równi pochyłej po jednej stronie wyjścia na hall 
do numerowanych lóż w półpiętrach, zaś po drugiej stronie ko
rytarze z ubikacjami i szatniami.

Budynek wagi mieści w przyziemiu samą salę wag i ubieral- 
nie żokejskie, a na I piętrze centralę totalizatora, telefony oraz 
kabinę wypłat i biegów.

O rozmiarach budowli świadczy, że na same stajnie, miesz
kania i trybuny wyszło: betonu 12.000 m3, deskowania 85.000 
m2, żelaza 1.000.000 kg, murów 25.000 m3, stropów Akerma- 
na 20.000 m2,tynków 140.000 m2. Poza tym wykonano ol

brzymie roboty ziemne, kanalizacyjne, drenarskie itp.
Powodzenie nowego toru, odległego dziś od miasta, w po

równaniu do toru Mokotowskiego, zależy w znacznej mierze 
od komunikacji i uniezależnienia publiczności od kaprysów 
pogody. Dojazdy muszą być zapewnione w równej mierze jak 
i szybkie powroty do miasta. Wszelkie imprezy sportowe, po
mijając samą atrakcję widowiska, cieszą się znacznym powo
dzeniem, gdy zapewniają publiczności nie skupisko i zatło
czenie oraz brak miejsc siedzących, lecz nadmiar tych miejsc 
i wybór naświetlenia; publiczność sama winna sobie wybrać, 
stosownie do upodobania, słoneczne lub ocienione miejsca 
dla przebywania na świeżym powietrzu. Kontrast wielkiej 
przestrzeni toru wyścigowego, tego wielkiego parku, z natło
czoną atmosferą miejską, będzie największą atrakcją dla przy
jezdnych. Teren wyścigowy będzie tym samym nietylko tere
nem odbywania prób selekcyjnych, lecz obfitującym w zieleń 
i powietrze terenem wypoczynkowym. A pięknie rozwijają
cej się stolicy - tereny takie na skalę światową bardzo będą 
przydatne.

Przy projektowaniu nowego toru wyścigowego na Służewcu 
współpracowali inż. inż. arch.: Juliusz Zórawski, Tadeusz Gi
życki, Jan Siwek, J. Alchimowicz oraz studenci Wydz. Archi
tektury: Olgierd Tarnowski, Jan Grabowski, Jerzy Wasilewski 
i O. Wojciechowski*.

Konstrukcje żelbetowe obliczyli: trybuny II i III miejsc dr 
inż. Bronisław Bukowski, inż. Ludwik Suwalski, trybuny I 
miejsc, wagę, siodlarnię bud. Zdzisław Kiciński; wieżę ciśnień 
inż. Zdzisław Gillewicz; tunele, mostki, magazyn towarowy, 
domy mieszkalne, stajnie - biuro konstrukcji pod kierownic
twem inż. Wincentego Michniewicza.

Projekt ogrodniczy p. inż. Alina Scholtzówna.
Kierownictwo budowy: inż. Tadeusz Wędrowski 

przy współpracy inż. inż.: Jana Siwka, Modesta Pieskowa 
i St. Łukawskiego.

Kierownictwo biura bud. kontr, inż. W. Michniewicz.

*Głównym architektem, który projektował całość i po- 
szczególne fragmenty jest autor artykułu inż. Zygmunt hr. 
Plater-Zyberk (przyp. red.).
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„Koński karnawał", czyli wyścigi elegancji 
na Polach Mokotowskich*

Agnieszka Dąbrowska

Warszawskie wyścigi konne, organizowane od 1841 do 
1938 roku na Polach Mokotowskich od początku swe
go istnienia cieszyły się wielkim zainteresowaniem warszawskiej 

elity. Urządzano je zazwyczaj w czerwcu jako atrakcję letniego 
sezonu - ożywienia towarzyskiego następującego po okresie 
Wielkiego Postu i Wielkanocy, a przed wakacyjnymi wyjazdami 
do zagranicznych kurortów czy podmiejskich letnisk. Okres ten, 
nazywany „zielonym karnawałem”, określano też czasem jako 
„karnawał koński”. Do wybuchu I wojny światowej warszaw
ska „śmietanka towarzyska”, poza bywaniem na balach i rautach, 
koncertach w Dolinie Szwajcarskiej, poza spacerami po alejkach 
Ogrodu Saskiego, swoją obecność na wyścigach traktowała jako 
wiosenny obowiązek. Impreza na Polach Mokotowskich przy
ciągała rodową arystokrację, bogatych ziemian, finansje- 
rę, ale również rosyjskich oficerów. W ślad za tymi „zna
komitymi partiami” podążały matki panien na wyda
niu w asyście swoich córek. Oprócz warszawianek i 
warszawiaków przybywali także mieszkańcy oko
lic, w tym czasie tradycyjnie odwiedzający 
Warszawę z okazji np. jarmarku wełniane
go, dla pań stanowiącego pretekst do ele
ganckich zakupów i „wielkomiejskich” 
towarzyskich atrakcji.

Dzień gonitwy bywał zatem starannie 
Przygotowaną rewią wiosennej mody. 
Publiczność na Polach Mokotowskich 
starała się dorównać elegancją widzom 
wyścigów w podparyskich Longchamps i 
Auteuil czy w Ascot pod Londynem.

rtykuł przedrukowany z: Bomba w górę. 166 lat 
yK'9ów konnych w Warszawie, katalog wystawy 
Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego 
•st. Warszawy, 18 maja-9 października 2007 r.

Kostium wyścigowy,„Tygodnik 
Ilustrowany" 1896, nr 20, s. 399. 
Ze zbiorów MHW

i F

Bluzka damska, Dom Mody Bogusława
Hersego, Warszawa, ok. 1900 r. Ze 
zbiorów MHW (fot. E. Pawlak)



W. Podkowiński, Z wyścigów. Reprodukcja: „Tygodnik Ilustrowany" 1888, nr 286, s. 389. Ze zbiorów MHW

Panowie nosili ciemne ubrania. Często bywały to czarne 
lub szare żakiety, uzupełnione białymi getrami, jasnymi ręka
wiczkami, cylindrem i laseczką. Józef Galewski i Ludwik Grze- 
niewski tak wspominają bywalczynie warszawskich wyścigów 
z przełomu XIX i XX w.: Damy obwieszone koronkami, manty
lami, prezentowały piękne suknie i okrycia od Hersego lub sprowa
dzone wprost z Paryża. Wszystko w najdroższym gatunku. Jedna 
chciała drugą zakasować ubiorem, nie mówiąc o precjozach, bry
lantach - istne sklepy jubilerskie.

Przygotowania do tego „przeglądu garderoby” trwały kil
ka tygodni. Warszawskie magazyny mód przygotowywały za
wczasu specjalną ofertę. Właściciele pracowni krawieckich 

i sklepów z konfekcją odbywali podróże do Paryża po „sezo
nowe nowości”. Informacje o swoim powrocie ze stolicy mody 
i dostępnym asortymencie zamieszczali w prasie. Na tę oka
zję szczególnie polecano elegantkom kostium, czyli połącze
nie spódnicy z żakietem. „Kostiumy wyścigowe” były zazwy
czaj strojne - o skomplikowanym kroju, zdobione bufami, fal- 
banami, wolantami, różnorodną pasmanterią. Najwytworniej
sze kreacje oferował dom mody Bogusława Hersego - firma od 
lat 60-tych XIX wieku do lat 30-tych XX wieku będąca syno
nimem wyrafinowanego szyku. Na początku XX wieku kon
kurencję dla niego stanowił m. in. magazyn Michaliny Koch, 
a w dwudziestoleciu międzywojennym - firma Boguchwała 



Myszkorowskiego. Renomowane warszawskie pracownie kra
wieckie i magazyny z damską konfekcją mieściły się zazwy
czaj w okolicach Placu Teatralnego, Krakowskiego Przedmie
ścia, Nowego Światu. Na przełomie XIX i XX wieku wytworne 
sklepy skupione były w pobliżu ul. Marszałkowskiej.

W okresie „końskiego karnawału” niezwykłe ożywienie pa
nowało w pracowniach modystek. Kapelusz był przecież nie
odłącznym atrybutem elegantki w plenerze. Trybuny wyści
gów konnych to miejsce, które tradycyjnie pozwalało na kape
luszowe ekstrawagancje. Parada niezwykłych nakryć głowy do 
dzisiaj stanowi jedną z atrakcji wyścigów organizowanych w 
Ascot. Na Polach Mokotowskich co roku prezentowano zatem 
plony fantazji i pracy warszawskich modystek. W latach 40- 
tych i 50-tych XIX wieku były to zdobione wstążkami i sztucz
nymi kwiatami kapelusze - „kapotki” (podobne do tych z ob
razu Januarego Suchodolskiego) albo „kapeliny” z szerokim 
rondem. W latach 70-tych i 80-tych XIX wieku noszono małe 
kapelusiki, czasem pełniące rolę dodatku do fryzury, a nie na
krycia głowy (taki kapelusz mogłaby mieć obserwująca wyścig 
klaczy Sułtanki bohaterka powieści Bolesława Prusa - Izabela 
Łęcka). Na przełomie XIX i XX wieku moda nakazywała no
sić olbrzymie kapelusze, obficie dekorowane wstążkami, kwia- 
tami, piórami, a czasem nawet wypchanymi ptaszkami. Oko
ło roku 1910 średnica kapelusza mogła mieć na
wet blisko metr, za to w latach 20-tych 
XX wieku eleganckie „chłopczyce” 
gustowały w malutkich, nasunię
tych głęboko na czoło kapelu
szach - „kloszach”.

Wytworną damską toaletę 
uzupełniały rękawiczki i pa
rasolki. Chroniły one deli
katną cerę przed niepożąda
ną wówczas opalenizną. War
szawianki nabywały najchętniej
rękawiczki firmy Nivet, Grom
ko, Mnich, Michalski, Malinowski czy

Cylinder, f.„Halban & Damask", Wiedeń, 
k- XIX w. Ze zbiorów MHW
(fot. E. Pawlak)

Z WYŚCIGÓW.
— Ach mamusiu, jaka ta młodzież teraz nieśmiała! żeby się też który zbliżył!!
— To prawda!., co mi to za wyścigi!!

F. Kostrzewski, Z wyścigów „Tygodnik Ilustrowany" 1896, nr
25, s. 497. Ze zbiorów MHW

Jouvin & Co. Parasolki dostępne były w sklepach galanteryj
nych, ale również np. w magazynach futer. Podczas wyścigów 
przydatne okazywały się także takie drobiazgi jak lornetki. Te 
przeznaczone dla pań, były często kunsztownymi cackami - 
pięknie zdobionymi, okładanymi masą perłową, przechowy

wanymi w ozdobnych futerałach. Lornetki pozwalały oglą
dać z oddalenia gonitwy koni, ale także „lornetować” pu

bliczność i podziwiać kreacje innych dam.
Dokładne relacje z „wyścigowej” rewii mody re

gularnie zamieszczała warszawska prasa. W opi
sach kreacji specjalizowała się Fela Kaftal, znana 
ze spostrzegawczości i złośliwości reporterka „Ku
riera Porannego”. Felietony, zamieszczane w tygo
dniku „Bluszcz” publikowała Lucyna Cwiercza- 

kiewiczowa, słynna autorka książek kuchar-

Laska inkrustowana srebrzonym metalem,
Polska?, I. 20.-30. XX w. Ze zbiorów MHW 
(fot. H. Niewiadomska)



K. Brandel, Wyścigi na Polach Mokotowskich,
I. 90. XIX w. Ze zbiorów MHW

Z pola Mokotowskiego. Rysował Stanisław Wolaki.

S. Wolski, Z pola Mokotowskiego „Tygodnik Ilustrowany" 
1888, nr 284, s. 365. Ze zbiorów MHW

skich. Wspomnienia „wyścigowych toalet”, spisane nierzad
ko „z przymrużeniem oka”, odnajdziemy także w „Kronice ty
godniowej” - popularnej rubryce „Tygodnika Ilustrowanego”. 
Wrażenia z wizyt na Polach Mokotowskich notowali warszaw
scy pamiętnikarze, autorzy wspomnień oraz literaci, jak Prus, 
Sienkiewicz czy Weyssenhoff. Publiczność wyścigów inspi
rowała rysowników i malarzy. Podparyskie gonitwy malowa
ne były przez impresjonistów, przede wszyst
kim Eduarda Maneta i Edgara 
Degasa. Bywalców warszaw
skich wyścigów rysowa
li i malowali, m.in.: Ja
nuary Suchodolski, Fran
ciszek Kostrzewski, Stanisław

Lornetka ozdobiona masą perłową, 
Francja, poł. XIX w. Ze zbiorów MHW 

(fot. E. Pawlak)

Wolski i Władysław Podkowiński. W 2. połowie XIX wieku 
zaczęły powstawać reportaże fotograficzne. Autorem najsłyn
niejszych fotografii był Konrad Brandel.

Utrwalone na płótnie i papierze widoki toru wyścigowego 
pozwalają nam także dzisiaj podziwiać piękne kreacje war
szawskich elegantek i wspomnieć czas, kiedy na Polach Mo
kotowskich: Dokoła (...) kipialy śmiech i radość. Radował się 
tłum, galerie, powozy, kobiety w barwnych strojach były piękne 
jak kwiaty i ożywione jak ptaki. Muzyka grała fałszywie, ale raź
nie; konie rżały, sportsmeni zakładali się, przekupnie zachwala
li piwo, pomarańcze i pierniki. Radowało się słońce, niebo i ziemia 
(Bolesław Prus, Lalka).
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„Dramat w tatersalu"
Stefan Wiechecki

Nie wszyscy wiedzieli, że przy ulicy Nalewki
37 istniał do niedawna Amerykański taterzal 

figurowej konno jazdy pod kierunkiem Heńka Szpagata 
(...)•

Na środku podwórza stal mistrz Szpagat z pejczem 
w ręku i w kostiumie przepisowym autentycznego 
instruktora konnej jazdy. Na głowie miał czerwoną 
dżokejką, kabląkowate kawaleryjskie nogi zdobiły mu 
bryczesy w kratkę. Smoking i żółte ceratowe sztylpy 
były znakomitym uzupełnieniem tego świetnego stroju.

Obok stał siwy rumak pod siodłem.
Mistrz Szpagat poklepał wierzchowca po szyi 

i rozpoczął wykład teoretyczny, któremu oprócz pana 
Kuby przysłuchiwało się jeszcze dziesięciu uczestników 
kursu.

— Gentlemanes, czyli panowie i chłopaki — jeździć 
z dorożką, tramwajem czy taksówką to potrafi każdy 
szmondak, ale się wypinać na prawdziwe kawaleryjskie 
wsiodło, uderzać konia z batem, jechać i nie zlecieć — 
to można osiągać jedynie i wyłącznie tylko za pomocą 
skróconego kursu w niniejszego mojego taterzala.

Końska jazda, czyli inaczej hophopika albo 
woltowyżerka, dużo dopomaga nam, co się dotyka 
wolna miłość i małżeństwo.

Która sziksa nie pójdzie spojrzyć na młodego 
sportowca, któren się przejeżdża konną rano po ulicy w 
Falenicy czy dajmy na to, w Michalinie?

Nie wspomnę już o tego, że jak, broń Boże, zabierają 
nas do wojska, nie jesteśmy zmuszeni chodzić z piechotą 
i nosić na ramieniu strzelbę i tornister z kulami, tudzież 
sucharami.

My lekko wyskakamy na koń i idziemy być ułani, 
ułani, namalowane dzieci!

* Przedruk fragmentu felietonu z: Stefan Wiechecki, Wiech, 
śmiej się pan z tego, Warszawa 1956. „Mucha" 1888, nr 14 z 25 marca
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Żeby się tego nauczyć, nie trzebno być dzikim kowbojem, 
to może każdy, kto wpłaca sześćdziesiąt groszy za godzinę 
do kasy.

Żeby wsiadać na konia, my go łapiemy z jedną ręką za 
włosy, drugą lekko się przytrzymując za ogon.

Po chwili my już jesteśmy na górze.
Co my widzimy? Że jest wysoko i my się barny!
Ale to nic, bo każdy początek — to niech szlag trafi.
Ale my po to właziliśmy na konia, żeby jechać, wszak tak!
Więc wołamy „fue!” i on się rusza. Jak my przyjechaliśmy 

na wyznaczone miejsce — to trzebno konia zatrzymać, nie?
W tern celu my wypuszczamy między zęboma głos: 

„prrrr!”.
I koń się zatrzyma, a jak on nie chce, to my go ściągamy za 

lejce i krzyczymy: „Stój, cholera! Taki rok na ciebie”.
To wszystko. A teraz zaczynamy praktykie.
Panie Te, wskakaj pan!
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Bomba w górę, czyli wyścigowy kalejdoskop

•i
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Jeden z najbardziej 
charakterystycznych momentów. 
Bomba idzie w górę sygnalizując 

rychłe rozpoczęcie gonitwy 
(fot. Edyta Twaróg/torsluzewiec.pl)

Maszyna startowa
(fot. Jan Żórawski/torsluzewiec.pl)





Obraz Mokotów 
Jana Kotowskiego. 
Wszystkie osoby 
znajdujące się na 
tej pracy zostały 
ponumerowane 
i opisane na osobnym 
szkicu. Są to działacze 
miłośnicy i mecenasi 
związani ze sportami 
konnymi 
(fot. Rafał Tarnas)



Na zwycięzców gonitw 
imiennych czekają 
puchary (fot. Borys 
Skrzyński/torsluzewiec.pl)

Ceremonia dekoracji na padoku. 
W roli głównej Infamia po wygranej 

Nagrodzie Derby w 2010 roku. 
(fot. Borys Skrzyński/torsluzewiec.pl)



*



Uczestniczki tradycyjnego konkursu na najpiękniejszy kapelusz, Gala Derby 2010 (fot. Borys Skrzyński/torsluzewiec.pl)



Emocjonująca walka do ostatnich metrów 
podczas Wielkiej Warszawskiej 2010 
(fot. Edyta Twaróg/torsluzewiec.pl)

Lornetka to niezbędnik kibica 
wyścigów konnych 

(fot. Piotr Gawron/torsluzewiec.pl)

Prezes 
Totalizatora 
Sportowego 
dekoruje 
zwycięskiego 
Intensa w 
Nagrodzie 
Derby 2011 
(fot. Mateusz 
Blaszczak/ 
torsluzewiec.pl)



Rywalizacja kłusaków jest tak samo 
emocjonuąca, co widowiskowa 
(fot. Mateusz Blaszczak/torsluzewiec.pl)

Przed gonitwą na padoku
(fot. Edyta Twaróg/torsluzewiec.pl)

Gonitwy płotowe to pokaz zwinności 
konia i dzielności w połączeniu 
z odwagą jeźdźca
(fot. Edyta Twaróg/torsluzewiec.pl)
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Anton Turgaev na Liderce (fot. Edyta Twaróg/torsluzewiec.pl)
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Gwiezdne 
zdobienie na Time 
ofWind
(fot. Edyta Twaróg/ 
torsluzewiec.pl)

Floo z kolekcji 
Małgorzaty Łojek 
(fot. Rafał Tamas)

Zwycięzca
Derby 2009 - Soros 

(fot. Marta Rosińska/ 
torsluzewiec.pl)

Od 2010 roku 
Nagroda Europu 

jest częścią 
Międzynarodowego 

Festiwalu Gonitw 
Arabskich im. 

Shejka Zayeda. Na 
zdjęciu ceremonia 

dekoracyjna na 
padoku 

(fot. Edyta Twaróg/ 
torsluzewiec.pl)
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Z szacunkiem dla historii
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Jeśli myślimy o wyścigach konnych, to jako pierwszy 
obiekt w kraju przychodzi wszystkim do głowy tor na 
warszawskim Służewcu. Ten hipodrom to nie tylko histo

ria koni i ludzi z nimi zżytych, historia wielu pokoleń ho
dowców, trenerów, dżokejów oraz tysięcy widzów, którzy 
od niemal 70 lat obstawiali wyniki gonitw, to także element 

historii Warszawy, niemal jej wizytówka, symbol na równi 
z pomnikiem Syrenki, parkiem Łazienkowskim, Traktem 
Królewskim, Starym Miastem czy Królikarnią. Od 2008 
roku bezcenną perłą architektury i zarazem mekką wyści
gów konnych opiekuje się Totalizator Sportowy.

Przypomnijmy, że tor został ulokowany na terenie wsi

Trybuna Honorowa, otwarcie sezonu 2008 (fot. Piotr Gawron/torsluzewiec.pl)



Służewiec w latach 30. ubiegłego wieku. Postępująca urba
nizacja i dynamiczny rozwój miasta przesunęły granicę 
Warszawy tak, że hipodrom znajduje się obecnie niemal w 
centralnej części Stolicy. Dotychczasowa, wyłącznie wyści
gowa funkcja toru, nie przystaje już do potrzeb mieszkańców 
Warszawy. Co równie istotne, nie jest wystarczającym źró
dłem finansowania remontów infrastruktury wyścigowej.

Obecnie cały kompleks torów wyścigów konnych, czy
li około 130 ha wraz ze wszystkimi budynkami i zielenią, 
jest wpisany do rejestru zabytków. Opieka konserwator
ska nie pomaga jednak odzyskać „miasteczku wyścigowe
mu” przedwojennego blasku i sławy. Jeśli piękne dni war
szawskich wyścigów mają kiedykolwiek powrócić, to wła
śnie dzięki Totalizatorowi Sportowemu.

Służewiecki tor, który chylił się ku upadkowi, dziś znów 
tętni życiem za sprawą aktywności no
wego gospodarza, który ma zamiar po
nownie uczynić go jednym z najważ
niejszych punktów na turystycznej ma
pie Warszawy, a także mekką europej
skich miłośników wyścigów konnych.

W połowie 2010 roku została zaprezentowana 
Koncepcja Zagospodarowania Terenu Wyścigów 
Konnych na Służewcu. W ramach działań Totali
zator planuje remont i doposażenie infrastruktu
ry wyścigowej, budowę obiektów biurowych, 
sportowych, rekreacyjnych i gastronomicz- 
no -ro zrywkowych.

Przedstawiony w 2010 roku plan to 
wyjątkowe przedsięwzięcie zarówno 
pod względem logistycznym, jak i fi
nansowym. Głównymi założeniami 
prezentowanej koncepcji są popu
laryzacja wyścigów w szerszych 
kręgach społecznych, za
gospodarowanie, remont i 
modernizacja zasobów wy
ścigowych oraz nowe wy
korzystanie terenu Toru 
Służewiec. Działania za
planowane są na kilka lat.

Osią proponowanych rozwiązań jest osiągnięcie celów 
rewitalizacji terenu Torów Wyścigów Konnych na Słu
żewcu przy jednoczesnym zachowaniu pełnej rentowno
ści przedsięwzięcia i z korzyścią dla społeczności Warsza
wy i okolic.

Plan poszerzenia oferty hipodromu o elementy sporto- 
wo-rozrywkowe jest stosowany z powodzeniem przez naj
bardziej renomowane tory wyścigowe na świecie. Dodatko
we źródła dochodu to stabilna forma finansowania, pozwa
lająca przywrócić właściwe miejsce warszawskim wyści
gom na mapie Europy z korzyścią dla hodowców, właścicie
li, graczy i całego środowiska wyścigowego. W opinii nieza
leżnych ekspertów to najkrótsza droga do celu, jakim jest 
rewitalizacja zabytkowych terenów Służewca.

Kolejnym krokiem w drodze do realizacji koncep
cji jest próba dostosowania miejscowego planu za

gospodarowania przestrzennego do 
planowanych inwesty

cji. Obecnie trwają 
konsultacje admini
stracyjne w zakresie 

szczegółów realizacji 
poszczególnych elementów planu. Na przełomie 
roku 2011 i 2012 powinien rozpocząć się prze
targ na remont Trybuny II. Oddanie do użyt
ku odnowionej Trybuny II (2013-2014 r.) przy
wróci dawną świetność warszawskiemu hipo

dromowi i pozwoli zwiększyć ilość widzów 
mitingów wyścigowych.

Totalizator Sportowy z szacunkiem pod
chodzi do 170 letniej historii wyścigów 

konnych. Silnie zakorzeniona tradycja, bo
gaty dorobek i pamięć o wybitnych osobowo

ściach wyścigów konnych pozwala zebrać siły 
przed realizacją kolejnych zamierzeń w ramach 

obecności Totalizatora na służewieckim torze.

Piotr Piątkowski po wygranej w Nagrodzie 
Prezesa Totalizatora Sportowego 
(fot. Mateusz Błaszczak/torsluzewiec.pl)
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