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Gdy Stanisław Schuch był jeszcze małym chłopcem, pomimo że
wychowywał się nie na wsi, lecz w Warszawie, bardzo wcześnie
zakiełkowało w nim upodobanie do koni i wyścigów. Pobudką ku
temu stała się okoliczność, że w 1899 r., gdy miał 7 lat, ojciec po
raz pierwszy wziął go ze sobą na wyścigi na Polu Mokotowskim.
To co zobaczył wywarło na chłopcu ogromne wrażenie i obudziła
się w nim żyłka koniarska. 

Coś  nieokreślonego  ciągnęło  go  do  koni  i  wyścigów  i  wciąż
napierał się, aby go tam brano. 

Począwszy od 1906 r., gdy miał 14 lat, zaczął wymykać się na własną rękę na tor i jeśli uzbierał 20
kopiejek na wstęp na najtańsze miejsce na tak zwanym „świńskim targu”, to z zapałem pędził  tam,
a jeśli pieniędzy nie udało się „wycyganić” od rodziców, to oglądał gonitwy z płotu przy Politechnice
lub  z  wału  ziemnego,  jakim  za  dawnych  czasów  było  ogrodzone  Pole  Mokotowskie.  Szczególnie
upodobał sobie stajnię braci Lubomirskich, która prowadzona była na wysokim poziomie i osiągała duże
sukcesy w Warszawie, Moskwie, Petersburgu i Wiedniu.

Rodzina  Schuchów wywodzi  się  w prostej  linii  męskiej  od Jana  Christiana  Schucha (1752—1813),
architekta i  planisty parków króla Stanisława Augusta.  W 1781 r.  powołany on został  na intendenta
ogrodów królewskich i  przyczynił  się wielce do upiększenia Łazienek,  które przyozdobił  szeregiem
budowli,  jak  teatr,  pomarań-czarnia  itp.  Rozplanował  też  tereny  położone  na  zachód  od  parku
łazienkowskiego, tworząc gwiaździste place, noszące obecnie nazwy Unii Lubelskiej i Zbawiciela. Z tej
racji jedną z zaplanowanych przez niego alei nazwano Aleją Schucha (dziś I Armii WP).

W 1910 r. S. Schuch wybrał się na rowerze zwiedzić jedyną wówczas w Królestwie Polskim państwową
stadninę w Janowie Podlaskim. Młodego entuzjastę hodowli oprowadzał i gościł zastępca kierownika
Ryszard Zoppi, a ciekawą rozmową jeszcze bardziej rozniecił pociąg do tych szlachetnych zwierząt. W
wiele lat później S. Schuch pisał: „Ta wizyta w Janowie stała się punktem zwrotnym w moim życiu,
odtąd bowiem opanowało mnie silne zainteresowanie hodowlą koni i wytyczyło linię życia, określiło
dziedzinę pracy, której miałem poświęcić się w pełni”.

Po powrocie z  Janowa zaczął  prenumerować „Jeźdźca i  Myśliwego” i  z niecierpliwością  oczekiwał
ukazania się każdego numeru.

W tym samym 1910 r.,  dzięki znajomości zawartej  na wyścigach z managerem stajni Lubomirskich
K. Stolpem, rozpoczął serie krótkich praktyk w stadninie w Widzowie, które miały miejsce w latach
1910—1914. Tutaj uczyli go porządku stajennego i techniki hodowlanej Stanisław Cwalina i koniuszy
Andrzej Kociński.

W 1911 r. wykupił za 10 rubli, wyrzekając się wszelkich innych przyjemności, roczny bilet wstępu na
ranne galopy na Polu Mokotowskim i stale przychodził obserwować trening. Znał wszystkie konie na
torze i wszystkich trenerów.

Na początku  lata  1911 r.  zdał  maturę,  a  od  1  lipca  tegoż  roku rozpoczął  roczną  praktykę  rolniczą
w majątku  Ułęż  pod  Rykami,  należącym  do  doskonałego  rolnika,  z  czasem  Ministra  Rolnictwa

1/5



w odrodzonej już Polsce, Stanisława Janickiego.

W  1912  r.  rozpoczął  wyższe  studia  rolnicze  na  Kursach  Przemysłowo-Rolniczych  w  Warszawie,
prowadzonych przez prof. J. Mikułowskiego Pomorskiego. Hodowlę koni wykładał na nich K. Stolpę,
a hodowlę  ogólną  i  szczegółową  innych  zwierząt  gospodarskich  prof.  Z.  Moczarski.  Ten  ostatni
szczególnie  umiał  rozbudzać  u  słuchaczy zamiłowanie  do  hodowli  i  wywierał  na  studentów  nader
korzystny wpływ.

Na uczelni trzej „koniarze”, Jan i Stanisław Grabowscy oraz S. Schuch, zawiązali Kółko Hippologiczne.
Ponieważ prof. Z. Moczarski rozniecał wśród słuchaczy zainteresowanie do zwierząt ras krajowych więc
S.  Schuch  i  J.  Grabowski  zdecydowali  wybrać  się  w  czasie  zimowych  ferii  1914  r.  do  pow.
biłgorajskiego,  aby  zbadać  tam ocalałe  w  tej  okolicy  resztki  dawnych  pierwotnych  tarpanowatych
koników polskich. Po powrocie z objazdu wzięli  się do opracowywania zgromadzonych materiałów,
lecz  w  sierpniu  1914  r.  wybuchła  pierwsza  wojna  światowa  i  to  stanęło  na  przeszkodzie
w opublikowaniu pracy. Uczynili to dopiero w 1921 r. w „Gazecie Rolniczej” w Nr 35—37. Inicjatywa
tych dwóch młodych hipologów w kierunku zbadania pochodzenia krajowych koni stała się niebawem
bodźcem dla szeregu innych badaczy i zapoczątkowała liczne studia w tym zakresie prowadzone przez
prof. T. Vetulaniego, prof. R. Prawocheńskiego, doc. E. Skorkow-skiego, prof. W. Pruskiego, prof. M.
Kownackiego i innych.

Podczas objazdów powiatu biłgorajskiego w poszukiwaniu typowych pierwotnych koników okazał dużą
pomoc młodym adeptom hipologii  tamtejszy obywatel  ziemski  T. Matczyński  z Łukowej,  który był
zamiłowanym hodowcą i prowadził stadninę półkrwi.

Po  powrocie  do  Warszawy  S.  Schuch  i  J.  Grabowski  napisali  artykuł  pt.  „Stado  p.  Tomasza
Matczyńskiego w Łukowej”, który opublikowali w „Jeźdźcu i Myśliwym” w 1914 r. w nr 2. Był to
pierwszy artykuł  tych  młodych autorów,  tak  później  zasłużonych  dla  naszej  hodowli  i  publicystyki
hipologicznej.

W lecie 1914 r. prof. Z. Moczarski zorganizował dla słuchaczy kursów wycieczkę hodowlaną do Anglii
i Irlandii, w której wziął udział S. Schuch. Był to pierwszy jego pobyt w tych krajach, gdzie zwiedził
kilka  stadnin  i  bywał  na  wyścigach.  Z pobytu  nadesłał  korespondencję  do  „Jeźdźca  i  Myśliwego”,
ogłoszoną w ńr 17 i 18 z 1914 r. Artykułem tym zapoczątkował wieloletnią sprawozdawczość z życia
hodowlanego Anglii, ogłaszaną z dużą znajomością rzeczy w naszej prasie hipologicznej w latach 1914
—1974.

Po powrocie  z  Anglii  S.  Schuch udał  się  na  praktykę  hodowlaną do znakomitej  stadniny arabskiej
R. Sanguszki  w  Sławucie.  Tu  zastała  go  pierwsza  wojna  światowa.  Powróciwszy  do  Warszawy
opublikował w „Jeźdźcu i Myśliwym” (1914 r. nr 21 i 22) swe wrażenia w artykule „Stado arabskie ks.
Romana Sanguszki”.

W 1916  r.  S.  Schuch  uzyskał  dyplom  z  ukończenia  Wyższych  Kursów  Przemysłowo-Rolniczych,
potwierdzony  następnie  przez  SGGW.  W tym  samym  roku  opracował  wspólnie  z  J.  Grabowskim
broszurę „Pastwiska kulturalne”, wydaną w 1916 i 1928 r.

Na jesieni 1916 r. został zaangażowany w charakterze rozjazdowego inspektora do Sekcji Chowu Koni
CTR.  Głównym  jego  zajęciem stało  się  objeżdżanie  wsi  oraz  majątków  ziemskich  i  rejestrowanie
materiału zarodowego koni z jednoczesnym wystawianiem ochronnych świadectw, zwalniających od
mobilizacji,  które w pewnej  mierze respektowały niemieckie władze okupacyjne.  Objechał wówczas
duże połacie Mazowsza, Kujaw, Kaliskiego, Kieleckiego i Lubelskiego i zapoznał się dobrze ze stanem
ówczesnej  hodowli  na  tym terenie.  W CTR pracował  2  lata,  a  następnie  od  połowy 1918 r.  objął
administrację majątku Ułęż S. Janickiego.
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Z dniem 1 grudnia 1919 r. objął stanowisko inspektora technicznego w ówczesnym Zarządzie Stadnin
Państwowych  i  rozpoczął  działalność  nad  organizacją  stadnin,  stad  ogierów  i  majątków  rolnych
przydzielonych  tym  zakładom  jako  bazy  gospodarcze.  Szczególnie  duże  były  jego  zasługi  przy
zakładaniu i zagospodarowywaniu stadnin w Janowie Podlaskim, Kozienicach i Racocie.

Drugim ważnym działem jego pracy stały się zakupy w kraju i za granicą materiału zarodowego dla
stadnin i stad ogierów, jak też dla prywatnych stadnin i stajen wyścigowych. Nikt w Polsce nie kupił tylu
koni  zarodowych  i  w tylu  krajach  co  S.  Schuch.  Czynił  to  w Anglii,  Irlandii,  Francji,  Niemczech,
Holandii, Węgrzech, Szwecji, Czechosłowacji, Rumunii, Jugosławii i ZSRR.

W szerokim zakresie zajmował się też sprawami wyścigów konnych, na które uczęszczał w kraju przez
długie lata, zapoznał się też dobrze z wyścigami za granicą, a zwłaszcza w Anglii, Francji i Niemczech.
Na torze warszawskim pełnił różne funkcje oraz pracował wiele nad układaniem programów i prawideł
wyścigowych, sprawozdawczości itp. Nabrał ogromnej erudycji w tym przedmiocie i stał się wybitnym
rzeczoznawcą w skali międzynarodowej.

Dużo  pracy  poświęcał  też  sprawom rewindykacji  koni  z  Niemiec  po  pierwszej  wojnie  światowej.
W ramach Departamentu  Chowu Koni  S.  Schuch był  w latach  1930—1932 naczelnikiem Wydziału
Hodowli Koni.

W  latach  1921—1927  piastował  stanowisko  zastępcy  Komisarza  Polski  do  spraw  rewindykacji,
K. Stolpego,  a  po  jego  śmierci  w  1927  r.  objął  po  nim tę  funkcję.  Na  tych  stanowiskach  zakupił
początkowo wspólnie z K. Stolpem, a potem samodzielnie ogromną liczbę ogierów i klaczy w różnych
krajach. Do najbardziej udanych zakupów należały ogiery tej miary co Villars, Bafur, Manton, King’s
Idler czy Mah Jong. We Francji  w 1922 r.  zakupił  wspólnie  z K. Stolpem partię  norfolk bretonów,
a w 1928  i  1929  r.  samodzielnie  stawkę  klaczy  hanowerskich  i  całą  likwidowaną  w  Niemczech
znakomitą  stadninę  beberbecką  (167  koni)  dla  nowo  zakładanej  stadniny  w  Racocie.  Z  sum
rewindykacyjnych zostały również zakupione pierwsze partie ogierów gudbrandsdalskich w Szwecji dla
PSO  w  Janowie  Podlaskim,  które  tak  dobrze  zasłużyły  się  w  województwach  wileńskim
i nowogródzkim.

W związku  z  organizowaniem w latach  1921/22  stadniny koni  pełnej  krwi  w  Kozienicach  władze
hodowlane  zleciły  S.  Schuchowi  wybudowanie  tam nowej  stadniny,  z  czego  wywiązał  się  dobrze,
pomimo  nader  ograniczonych  środków  materialnych.  Po  zorganizowaniu  stadniny  w  Kozienicach
kierował nią Ryszard Zoppi, a z ramienia centrali opiekował się S. Schuch.

W 1932 r. S. Schuch przeszedł do pracy w Towarzystwie Zachęty do Hodowli Koni i zajął się sprawami
wyścigów konnych oraz sprowadzaniem z Anglii i  Francji  koni pełnej krwi dla stajen wyścigowych
i prywatnych stadnin.

Okupację  hitlerowską  przetrwał  jako  pracownik  wyścigów  konnych,  walcząc  uporczywie  o  mienie
hodowców, zachowanie w możliwym stanie toru wyścigowego na Służewcu i o zatrudnienie personelu
na miejscu, aby zapobiec wywożeniu do pracy do Niemiec.

Po wyzwoleniu Polski wrócił z dniem 26 października 1944 r. do pracy w Resorcie Rolnictwa PKWN
w Lublinie  jako  Naczelnik  Wydziału  Chowu  Koni.  Odtąd  zaczęła  się  ciężka  jego  praca  nad
montowaniem  od  nowa  zniszczonych  przez  wojnę  państwowych  stadnin  i  stad  ogierów,  jak  też
organizowaniem gospodarstw rolnych przydzielanych tym obiektom w charakterze bazy gospodarczej.
Ogromnego  trudu  wymagało  przeobrażanie  upaństwowionych  na  mocy  ustawy  o  reformie  rolnej
dawnych prywatnych majątków ziemskich w obiekty uspołecznione,  przeznaczone na hodowlę koni.
Szczególnie wielkie samozaparcie wykazał S. Schuch w latach 1944—1950, gdy przemierzał wzdłuż
i wszerz  w  niezwykle  trudnych  warunkach  komunikacyjnych  cały  kraj,  penetrował  gospodarstwa
nadające się do prowadzenia w nich hodowli koni i walczył o ich przydział dla stadnin państwowych.
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Jednocześnie zabezpieczał ocalały w nich materiał koński roboczy i zarodowy, organizował obsługę,
obsadzał  czasowo  lub  na  stałe  kierowników,  staczał  zacięte  walki  o  paszę  i  organizował  w  tych
obiektach gospodarkę.

Niezależnie od tego, w ciągłych objazdach obiektów rolnych różnej kategorii i wartości gospodarczej,
penetrował, czy nie ocalały w nich chociażby pojedyncze konie zarodowe. Kupował je lub też na mocy
wyjednanego u władz zarządzenia zabierał  do organizowanych stadnin państwowych i stad ogierów.
Nakazywał  czynić  to  również  pracownikom  Państwowych  Zakładów  Chowu  Koni  i  tą  drogą
uratowanych zostało od niewłaściwego użytkowania lub zgoła zmarnowania wiele koni o kwalifikacjach
zarodowych, z których następnie hodowano potomstwo i uzupełniano nim stadniny i stada ogierów.

Duże  zasługi  położył  też  Naczelnik  S.  Schuch  w  montowaniu  pierwszych  fachowych  kadr
pracowniczych  PZChK.  Wyszukiwał  w tym celu  ludzi  o  stosownych  kwalifikacjach  i  zamiłowaniu
i obsadzał  nimi,  nie  bez  stawianych  trudności,  tworzone  placówki.  Będąc  urywkowo  w  centrali
w Warszawie zajmował się nadawaniem obowiązującej  mocy urzędowej przygotowanym przeważnie
podczas rozjazdów licznym rozporządzeniom, instrukcjom, okólnikom itp.

Po kilku latach, gdy już PZChK zostały jako tako zorganizowane i zaopatrzone, znowu zaczął jeździć za
granicę po zakupy czołowych ogierów, a częściowo i klaczy, zwłaszcza pełnej krwi angielskiej, i nabył
ich cały szereg.

W wyniku tej ofiarnej pracy i wielkiej znajomości rzeczy Naczelnika S. Schucha — PZChK zostały
w ciągu lat 1944—1954 w zasadzie odbudowane, względnie w większości stworzone od nowa, a potem
przyszło już wykańczanie i dociąganie szczegółów. Toteż bez żadnej przesady można powiedzieć, że
odbudowanie po wojnie PZChK stało się przede wszystkim jego dziełem, oczywiście przy wytężonej
pracy i podwładnego mu personelu.

W  ciągu  60-letniej  pracy  na  polu  hodowli  nabrał  głębokiej  znajomości  przedmiotu  i  wielkiego
doświadczenia  życiowego  w  tych  sprawach,  pozyskał  też  opinię  znakomitego  fachowca,  znanego
w kraju i za granicą. Doskonała znajomość zarówno rodzimej hodowli, jak i w wielu obcych krajach,
ciągłe  stykanie  się  z  czołowymi  hipologami  europejskimi  uczyniły  go  szeroko  znanym specjalistą,
cenionym wysoko wśród swoich i obcych.

Ponieważ  po  drugiej  wojnie  światowej  był  naczelnikiem  wydz.  hodowlanego  w  Państwowych
Zakładach Chowu Koni i sprawował pieczę nad SK i PSO zarówno hodowlaną, jak i administracyjno-
gospodarczą, więc też ogólne osiągnięcia tych Zakładów są przede wszystkim jego zasługą i dziełem.

Naczelnik S. Schuch żywił szczególne upodobanie do koni pełnej krwi i wyścigów i w tym zakresie stał
się  specjalistą  wielkiej  miary  na  stosunki  nie  tylko  krajowe,  ale  i  europejskie.  Nie  był  jednak
jednostronnym „anglomanem”,  lecz interesował się wszelkimi odłamami hodowli,  którym poświęcał
wiele pracy i starań.

Prócz  sukcesów  na  polu  organizacji  hodowli  i  jej  doskonalenia  ma  On  za  sobą  duże  zasługi
w kształceniu  kadr  hipologicznych.  Posiadając  gruntowną  wiedzę  teoretyczną  i  praktyczną,  znając
dobrze  hodowlę  europejską,  władając  czterema  obcymi  językami  i  będąc  obdarzonym  niezwykłą
pamięcią do koni, ich walorów i wad, rodowodów i kariery wyścigowej oraz hodowlanej — wywierał
duży wpływ na kadry pracowników, wśród których podnosił poziom wiedzy i umiejętności praktyczne
przez długie lata.

Wreszcie pokaźnym jego dorobkiem stała się publicystyka hipologiczna w latach 1914—1974. Ogłosił
wiele artykułów na najrozmaitsze tematy,  a szczególnie cenne były enuncjacje zapoznające polskich
specjalistów z hodowlą zachodnioeuropejską, a zwłaszcza angielską. Opracował poza tym 3 rozdziały:
„Rozród”,  „Żywienie  koni”  i  „Organizacja  hodowli  koni  w Polsce”  w dwutomowym akademickim
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podręczniku: W. Pruski, J. Grabowski i S. Schuch „Hodowla koni”, Warszawa 1960—1963. Napisał też
wprowadzenie do bogato ilustrowanej książki: Stanisław Schuch i Józef Markiewicz „Koń i jeździec”,
Warszawa 1967, oraz wspólnie z inż. A. Starzyńskim opracował monografię „Stadnina Koni Kozienice”,
wydaną w 1970 r.

W  ciągu  długoletniej  pracy  włożył  dużo  inwencji  w  organizowanie  polskiej  hodowli  oraz  jej
doskonalenie. Dwukrotnie w ciągu życia odbudowywał polską hodowlę po kompletnym jej zniszczeniu
podczas  pierwszej  i  drugiej  wojny światowej  i  dwukrotnie  przeprowadzał  rewindykację  z  Niemiec
należnego nam materiału zarodowego.

Za  swą  długoletnią  i  tak  owocną  pracę  Naczelnik  S.  Schuch  został  odznaczony  Złotym  Krzyżem
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotą Odznaką Woj. Olsztyńskiego za pracę
nad odbudową gospodarki na Mazurach i Warmii.

Naczelnika S. Schucha cechuje wysoce prawy charakter i wielkie poczucie etyki i moralności. Postępuje
bezkompromisowo zgodnie ze swym charakterem, a prawość cechuje wszystkie jego czyny. W służbie
i życiu  prywatnym  niezmiernie  koleżeński,  zawsze  gotów  iść  z  życzliwą  pomocą  potrzebującym.
Pomimo dużej wiedzy i wysokiej fachowości nigdy nie pyszni się tym, a odznacza skromnością i nie
wywyższa  się  ponad  innych.  Wysoce  ludzkim  postępowaniem  zaskarbił  sobie  sympatię  nie  tylko
współpracowników na wyższym szczeblu,  lecz również koniuszych i masztalerzy oraz pracowników
stajen  wyścigowych.  Ze  względu  na  te  walory  charakteru  po  dziś  dzień  pozostał  najbardziej
szanowanym i łubianym przedstawicielem starszej generacji koniarzy.

Z  okazji  60-lecia  zawodowej  pracy  koledzy  składają  czcigodnemu  Jubilatowi  i  kochanemu
Naczelnikowi  serdeczne  gratulacje  wraz  z  życzeniami  dobrego  zdrowia  i  dalszej  tak  owocnej
działalności piśmienniczej.
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