
się w kościele Mariackim, bo to była parafia mojej 
żony. Udzielił go Karol Wojtyła, wielki przyjaciel 
Wolskich. Powód był prosty. Zarabiałem w Liskach 
pięćset złotych. Nie miałem żadnego garnituru. 
Matka mojej narzeczonej, też Anna Wolska, po-
szła z przygotowaniami do parafii. Popłakała się 
po wyjściu z kancelarii, kiedy dowiedziała się, ile 
ślub będzie kosztować. Kiedy szła do domu, spot-
kała księdza Karola Wojtyłę, który spytał:

– Widzę, że jest pani czymś zmartwiona? Co 
się stało?

– Proszę sobie wyobrazić, że moja córka wy-
chodzi za mąż!

– A, kiedy ślub?
– Nie wiem kiedy. Nie mam pieniędzy!
– To może osiemnastego października? Odpo-

wiada pani? Wszystko będzie gotowe. No, niech 
się pani nie martwi! Będzie ślub. Wszystko będzie 
załatwione”.

I rzeczywiście. Osiemnastego października or-
gany grały. Ksiądz miał dwunastu ministrantów. 
Przyprowadził akademicki chór. Śpiewali Veni 
Creator. Było cudownie. Karol Wojtyła wkładał 
nam na palce obrączki. Załatwił wszystko. Moja 
teściowa mieszkała w jednym pokoiku z kuchnią. 
Rodzina była jedną z tych, która uciekła ze Lwowa 
przed naszymi wybawcami Rosjanami. Przyjęcie 
odbyło się u Jerzego Turowicza, redaktora na-
czelnego Tygodnika Powszechnego, związanego 
z rodziną Wolskich.

Po śniadaniu ksiądz Karol Wojtyła wstał i po-
wiedział, że musi iść, bo ma coś do roboty. Po-
dawałem mu płaszcz. Dziękowałem. Popatrzył na 
nas i powiedział:

„Nie dziękujcie! Nie wiem czy coś dobrego 
zrobiłem?!”.

Zabrałem żonę i pojechałem do Stadniny 
w Liskach.

Konie w życiu Zbigniewa Dąbrowskiego we-
szły za pośrednictwem ojca.

Mieczysław Dąbrowski był nauczycielem, 
uczył w szkole podstawowej pod Płockiem. Kie-
dy zaczęto budować Stado Ogierów i Stadninę 
w Łącku, nawiązał kontakt z jego twórcami. Zo-
stał sekretarzem Stada. Był więc w nim pierwszy 
po Bogu. Był sekretarzem, księgowym, a zamiast 
tabunu urzędników miał tylko liczydła. I wszystko 

grało. W 1932 roku został przeniesiony do Stadni-
ny Koni w Racocie.

Syn Zbigniew, po ukończeniu szkoły pod-
stawowej zaczął jeździć do Gimnazjum w Koś-
cianie.

W sierpniu 1939 roku był na obozie harcer-
skim nad jeziorem koło Racotu. Przyjechał ojciec 
i powiedział, że będzie wojna i jest rozkaz ewa-
kuacji Stadniny na Wschód. W bryczce, z matką 
jechali w ogniu trwającej już wojny. Po nalocie 
niemieckich samolotów, pod Nowym Miastem 
nad Pilicą, ginie prowadzący stado pułkownik 
Władysław Siemieński, dyrektor. Kierownictwo 
objął Mieczysław Dąbrowski. Szli na Kozienice. 
W Stadzie i Stadninie w Białce koło Krasnegosta-
wu odpoczywali dwa dni. Ruszyli dalej. W długiej 
wsi ukraińskiej, Biełoj, galopujący kawalerzyści 
kazali uciekającym przed Niemcami, zawracać. 
Związek Radziecki napadł 17 września na Polskę. 
Szła Armia Czerwona i bolszewicy.

W wędrówce koni z Racotu na wschód pad-
ły cztery ogiery, wiele koni zginęło od ostrzałów 
broni maszynowej pilotów Luftwaffe. W Stadzie 
Białki widział, jak radzieccy żołnierze ładują konie 
z Racotu, Białki do wagonów w Krasnymstawie. 
Stłoczone ogiery gryzły się, a potem odjeżdżały 
w głąb Związku Radzieckiego, by nigdy do Polski 
nie wrócić. Po wyjściu Armii Czerwonej, po wej-
ściu Wehrmachtu, z Racotu przybyli masztalerze, 

Zbigniew  

dąBRoWskI
Zbigniew Dąbrowski, hodowca. Trener. Dzia-

łacz Polskiego Związku Jeździeckiego.
Urodził się 20 czerwca 1925 roku w Łącku. Po-

wiat Gostynin, województwo warszawskie. Ojciec 
Mieczysław. Matka Waleria z domu Przybylska. 
Bracia Jerzy i Lech. Żona Anna z domu Wolska. 
Synowie Wojciech i Piotr. Absolwent Politechniki 
i Uniwersytetu we Wrocławiu – Wydział Rolny.

Z dziesiątków faktów w życiu hodowcy, jeźdźca, 
trenera, porucznika Armii Krajowej, inżyniera Zbi-
gniewa Dąbrowskiego jeden jest najważniejszy.

18 października 1952 roku w kościele Maria-
ckim odbył się jego ślub z Anną Wolską. Dawał go 
i błogosławił młodej parze ksiądz Karol Wojtyła, 
po latach Papież Jan Paweł II. Zaczęło się tak.

W 1951 roku Zbigniew Dąbrowski, student 
Wydziału Rolnego Politechniki i Uniwersytetu 
we Wrocławiu, chociaż poznawał zootechnikę 

i hodowlę koni, nie mógł się dostać na praktykę 
do jakiejś stadniny. Pojechał z kolegami do Pań-
stwowego Gospodarstwa Rolnego w Kostowie 
koło Byczyny na Śląsku Opolskim. Wśród kole-
gów był Ryszard Witoszyński, po latach dyrektor 
Stadniny Koni w Plękitach koło Ostródy, były jaz-
dy konne. Do koleżanki przyjechała z Krakowa 
Anna Wolska. Po studiach był nakaz pracy wyda-
ny przez Stanisława Kurowskiego – lekarza wete-
rynarii, zastępcy dyrektora Centralnego Zarządu 
Hodowli Koni – do Stadniny Koni w Liskach, za 
Bartoszycami, kilkanaście kilometrów od grani-
cy ze Związkiem Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich.

– Przyjechałem do Krakowa w październiku 
1952 roku na nasz ślub, powiedział dwudzieste-
go siódmego kwietnia 2007 roku Zbigniew Dą-
browski w Stadzie Ogierów w Książu. Ślub odbył 

Zbigniew Dąbrowski, mistrz ustawiania przeszkód w konkursach Skoków przez Przeszkody. Na koniach w Stadninie 
w Liskach, pierwszy z lewej. Obok Henryk Chrosczilewski, brązowy medalista w Skokach przez Przeszkody.
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w 1952 roku w Krakowie. Młodą parę w Kościele Mariackim 
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na oddziale, w którym stały konie kasztany. Miałem 
piękne życie. Byłem panem kierownikiem, koniu-
szym i mogłem rządzić. Zamiast miesięcznej była 
trzymiesięczna praktyka. Zarobiłem dużo pieniędzy. 
Kupiłem sobie zegarek i mogłem nadal studiować.

W 1952 roku, już z dyplomem wyższej uczelni, 
inżynier Dąbrowski został w Liskach asystentem 
Państwowej Stadniny Koni, której dyrektorem od 
20 listopada 1951 roku był już magister inżynier 
Jacek Pacyński.

Po ślubie w Krakowie, Anna i Zbigniew Dą-
browscy pojechali do Lisek. Tam urodził się ich 
pierwszy syn, Wojciech. Jego choroba, kiedy miał 
zaledwie rok, sprawiła, że po leczeniu w Bartoszy-
cach, po oględzinach w Kętrzynie przez doktor 
Marię Vorbrodt-Nosarzewską, wybitną lekarkę 
pediatrę, żonę hodowcy Stada Wojciecha No-
sarzewskiego, uznano, że Anna Dąbrowska po-
winna pojechać z dzieckiem na badania do Kra-
kowa i dalsze leczenie. Tak postąpiła. Zbigniew 
Dąbrowski otrzymał list, że dla dobra dziecka 
trzeba zmienić klimat. Mimo błagań dyrektora 
Pacyńskiego, postanowił opuścić Liski. W Warsza-
wie dyrektor Stanisław Kurowski zaproponował 
mu pracę w Stadzie w Klikowej koło Tarnowa lub 
w Księżnie, później Książu koło Wałbrzycha. Koło 
Klikowej był dobry rejon hodowlany. Wybrał pięk-
no Książa. 15 maja 1955 roku, specjalnym wago-
nem, wraz z koniem, na którym jeździł w Liskach 
po folwarkach, odjechał do Wałbrzycha. Dzięki 
pięknemu gestowi Jacka Pacyńskiego.

Jako zawodnik startował na Warmii i Mazu-
rach w Skokach przez Przeszkody w Braniewie, 
Kętrzynie, w zawodach pseudo międzynarodo-
wych w Warszawie.

W Stadzie Ogierów w Książu był zastępcą 
dyrektora Władysława Ficka, a po jego przejściu 
na emeryturę w 1970 roku dyrektorem Stada do 
1992 roku, kiedy przeszedł na emeryturę.

Był hodowcą, kierownikiem Stada, twórcą 
sportu w Stadzie: w Skokach przez Przeszkody, 
Ujeżdżeniu, Powożeniu Zaprzęgami Cztero- 
i Dwukonnymi. W tym Stadzie jeźdźcami byli: 
Czesław Konieczny, Wojciech Dąbrowski, Wła-
dysław Adamczak, Andrzej Szymczyk, Agniesz-
ka Chwastek – Mistrzowie Polski, medaliści Mi-
strzostw Świata. Konie z Książa, rasy Śląskiej są nie 

by konie, które zostały, zabrać z powrotem. Mie-
czysław Dąbrowski, niepochodzący z Wielkopol-
ski, musiał szukać miejsca do życia w Płocku lub 
Łącku. Został zatrudniony jako kalkulator i księgo-
wy przy budowie drogi Płock – Sierpc. Zbigniew, 
by nie być wywieziony na roboty przymusowe 
do Niemiec, był razem z nim.

Na początku 1941 roku Mieczysław Dąbrow-
ski został wezwany przez Niemców do Dębicy 
na sekretarza powstającego Stada. Zgodził się, że 
pojedzie, ale z całą rodziną: żoną Walerią i synami 
Zbigniewem i Leszkiem. Żeby to uzasadnić, do 
wagonu zabrano z Łącka ogiera. Trzymał go Zbi-
gniew, a konwojentem był Leszek. Stanęli w daw-
nych koszarach 5 Pułku Strzelców Konnych.

– Brat poszedł do pracy w biurze, powiedział 
Zbigniew Dąbrowski, ja do czwartej stajni remon-
towej. Jeździłem konno jak w Racocie. Instrukto-
rem był Włodzimierz Mossakowski, podoficer ze 
Szkoły Podchorążych w Grudziądzu. Komendan-
tem Stada oficer Rudowski, pół-Czech, pół-Nie-
miec. Pięćset ogierów, około stu pięćdziesięciu 
ludzi. Zbieranina uciekinierów, ułanów, strzelców, 
podoficerów z wojska. Była tam wielka konspira-
cja. Komendant nie przeszkadzał do tego stopnia, 
że, kiedy przychodzili Niemcy kogoś aresztować, 
to zatrzymywał ich w biurze, a goniec gnał do 
stajni z ostrzeżeniem.

Masztalerz Zbigniew Dąbrowski jeździł na 
punkty kopulacyjne z ogierami najpierw jako 
pomocnik do Kamionki Strumiłowej na wschód 
od Lwowa, w 1943 roku do majątku Kupcze na-
leżącego do Dunikowskich pomiędzy Tarnowem 
a Nowym Sączem. W następnym roku był z ogie-
rami w majątku Konopki w Strzyżowie za Rzeszo-
wem. Stamtąd w maju zabrał go ojciec i zawiózł 
do Leszka w Wolbromiu. Mieszkał i pracował 
w Stadzie Ogierów w Bogusławicach.

– Byłem jego pomocnikiem. Na punkcie kopu-
lacyjnym mieliśmy sześć ogierów. Pewnego dnia 
Leszek powiedział, bym się nie zdenerwował, bo 
w nocy przyjdą partyzanci zabrać ogiery, żeby je 
Niemcy nie wywieźli do Rzeszy. Był początek 1944 
roku. Zrobiliśmy na polecenie kierownictwa z Ar-
mii Krajowej ruch, że nam ogiery zabrano. Sami 
poszliśmy do lasu. Znalazłem się w 106 Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej.

Był w Batalionie Szturmowym. W 1999 roku 
otrzymał stopień podporucznika Armii Krajowej 
i patent weterana.

– Wszystkie ogiery pochowaliśmy. Brat był 
w innej kompanii. Działo się to wszystko w okoli-
cy Miechowa, Sancygniowa, Pinczowa, Kazimierzy 
Wielkiej. Po przejściu frontu i całej radzieckiej na-
wałnicy, jeszcze byliśmy w przebraniu i z bronią. 
Wreszcie trzeba było pożegnać się z kolegami. Po-
ciągnąłem do Wolbromia, gdzie był Leszek i miał 
narzeczoną. W Krakowie już powstał Urząd Ziem-
ski. Brat powiedział, byśmy poszli szukać pocho-
wanych ogierów. Z sześciu znaleźliśmy cztery. Je-
den w kryjówce był zawalony drewnem. Dostawał 
tylko jeść. Był gorszy od tygrysa. Odprowadziliśmy 
go na punkt, którym kierował Władysław Bielański, 
później wybitny naukowiec i profesor Akademii 
Rolniczej w Krakowie. Był to nasz ostatni rok luź-
nego życia. Napór klaczy na punkty kopulacyjne 
ogromny. Ogiery kryły po sto klaczy. Bez żadnej 
dokumentacji. Wszystko Leszek zapisywał w zeszy-
cie. Dowiedzieliśmy się od ludzi, że ojciec nie żyje, 
że zastrzelili go Niemcy, kiedy dowiedzieli się, że 
daliśmy nogę do lasu. Kiedyś, wieczorem otwierają 
się drzwi i wchodzi staruszek. Powiedział:

„Dosyć tego dziadowania. Zabieram was do 
nauki”.

Zabrał do Albigowej i tam zaczęliśmy się 
kształcić.

Przerzucono Stado z Dębicy do Koźla. Po ukoń-
czeniu szkoły średniej pojechał do Wrocławia. 
Mieszkał u brata Leszka i jego żony. Brat pracował 
w budownictwie i uczył się. Kochał budownictwo 
i architekturę. Zbigniew rozpoczął studia. Był rok 
1948. Ukończył Wydział Rolny Politechniki i Uni-
wersytetu we Wrocławiu. Praktykę, po pierwszym 
roku studiów dzięki Stanisławowi Kurowskiemu, 
który znał jego ojca jeszcze z Płocka, dostał w Li-
skach, gdzie dyrektorem był Michał Andrzejewski 
herbu Nałęcz II były podporucznik 14 pułku Uła-
nów Jazłowieckich.

– Zastępcą Andrzejewskiego był Jerzy Gniaz-
dowski. Kierownikiem gospodarstw był Dobraczyń-
ski, koniuszym był mój kolega z Dębicy, Mieczysław 
Urzędowski. Andrzejewski i Gniazdowski wiedzieli, 
że nie jestem tylko studentem, ale pracowałem 
z końmi, więc zrobili mnie głównodowodzącym 

do zastąpienia w powożeniu zaprzęgami. Jedną 
z pasji Zbigniewa Dąbrowskiego było tworzenie 
parcoursów. W kraju i za granicą. W latach 1990 
– 1992 jeździł do Stanów Zjednoczonych stawiać 
parcoury na Green Farm pod Chicago. Zapraszali 
go Wojciech Wiatrowski i Jacek Wierzchowiecki.

– Tej sztuki uczyłem się w latach studiów we 
Wrocławiu u majora Pietraszkiewicza, który sta-
wiał parcoursy w okresie międzywojennym w Ła-
zienkach na Międzynarodowych Zawodach Jeź-
dzieckich. Kiedyś przyszedł do nas, popatrzył jak 
układamy drągi i powiedział:

„Chłopcy! To nie tak! Trzeba inaczej”.
I pokazał jak!
W rodzinie Zbigniewa Dąbrowskiego, a do-

kładniej jego żony, konie są również w malarstwie. 
Dziadek Anny Wolskiej-Dąbrowskiej, Michał So-
zański, malował razem z Wojciechem Kossakiem 
i Janem Styką to, co możemy dziś we Wrocławiu 
oglądać na Panoramie Racławickiej.

Na tle pomnika Tadeusza Kościuszki, bohatera narodowego 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w Chicago. 
Zbigniew Dąbrowski z prawej, z Jackiem Wierzchowieckim.



na oddziale, w którym stały konie kasztany. Miałem 
piękne życie. Byłem panem kierownikiem, koniu-
szym i mogłem rządzić. Zamiast miesięcznej była 
trzymiesięczna praktyka. Zarobiłem dużo pieniędzy. 
Kupiłem sobie zegarek i mogłem nadal studiować.

W 1952 roku, już z dyplomem wyższej uczelni, 
inżynier Dąbrowski został w Liskach asystentem 
Państwowej Stadniny Koni, której dyrektorem od 
20 listopada 1951 roku był już magister inżynier 
Jacek Pacyński.

Po ślubie w Krakowie, Anna i Zbigniew Dą-
browscy pojechali do Lisek. Tam urodził się ich 
pierwszy syn, Wojciech. Jego choroba, kiedy miał 
zaledwie rok, sprawiła, że po leczeniu w Bartoszy-
cach, po oględzinach w Kętrzynie przez doktor 
Marię Vorbrodt-Nosarzewską, wybitną lekarkę 
pediatrę, żonę hodowcy Stada Wojciecha No-
sarzewskiego, uznano, że Anna Dąbrowska po-
winna pojechać z dzieckiem na badania do Kra-
kowa i dalsze leczenie. Tak postąpiła. Zbigniew 
Dąbrowski otrzymał list, że dla dobra dziecka 
trzeba zmienić klimat. Mimo błagań dyrektora 
Pacyńskiego, postanowił opuścić Liski. W Warsza-
wie dyrektor Stanisław Kurowski zaproponował 
mu pracę w Stadzie w Klikowej koło Tarnowa lub 
w Księżnie, później Książu koło Wałbrzycha. Koło 
Klikowej był dobry rejon hodowlany. Wybrał pięk-
no Książa. 15 maja 1955 roku, specjalnym wago-
nem, wraz z koniem, na którym jeździł w Liskach 
po folwarkach, odjechał do Wałbrzycha. Dzięki 
pięknemu gestowi Jacka Pacyńskiego.

Jako zawodnik startował na Warmii i Mazu-
rach w Skokach przez Przeszkody w Braniewie, 
Kętrzynie, w zawodach pseudo międzynarodo-
wych w Warszawie.

W Stadzie Ogierów w Książu był zastępcą 
dyrektora Władysława Ficka, a po jego przejściu 
na emeryturę w 1970 roku dyrektorem Stada do 
1992 roku, kiedy przeszedł na emeryturę.

Był hodowcą, kierownikiem Stada, twórcą 
sportu w Stadzie: w Skokach przez Przeszkody, 
Ujeżdżeniu, Powożeniu Zaprzęgami Cztero- 
i Dwukonnymi. W tym Stadzie jeźdźcami byli: 
Czesław Konieczny, Wojciech Dąbrowski, Wła-
dysław Adamczak, Andrzej Szymczyk, Agniesz-
ka Chwastek – Mistrzowie Polski, medaliści Mi-
strzostw Świata. Konie z Książa, rasy Śląskiej są nie 

by konie, które zostały, zabrać z powrotem. Mie-
czysław Dąbrowski, niepochodzący z Wielkopol-
ski, musiał szukać miejsca do życia w Płocku lub 
Łącku. Został zatrudniony jako kalkulator i księgo-
wy przy budowie drogi Płock – Sierpc. Zbigniew, 
by nie być wywieziony na roboty przymusowe 
do Niemiec, był razem z nim.

Na początku 1941 roku Mieczysław Dąbrow-
ski został wezwany przez Niemców do Dębicy 
na sekretarza powstającego Stada. Zgodził się, że 
pojedzie, ale z całą rodziną: żoną Walerią i synami 
Zbigniewem i Leszkiem. Żeby to uzasadnić, do 
wagonu zabrano z Łącka ogiera. Trzymał go Zbi-
gniew, a konwojentem był Leszek. Stanęli w daw-
nych koszarach 5 Pułku Strzelców Konnych.

– Brat poszedł do pracy w biurze, powiedział 
Zbigniew Dąbrowski, ja do czwartej stajni remon-
towej. Jeździłem konno jak w Racocie. Instrukto-
rem był Włodzimierz Mossakowski, podoficer ze 
Szkoły Podchorążych w Grudziądzu. Komendan-
tem Stada oficer Rudowski, pół-Czech, pół-Nie-
miec. Pięćset ogierów, około stu pięćdziesięciu 
ludzi. Zbieranina uciekinierów, ułanów, strzelców, 
podoficerów z wojska. Była tam wielka konspira-
cja. Komendant nie przeszkadzał do tego stopnia, 
że, kiedy przychodzili Niemcy kogoś aresztować, 
to zatrzymywał ich w biurze, a goniec gnał do 
stajni z ostrzeżeniem.

Masztalerz Zbigniew Dąbrowski jeździł na 
punkty kopulacyjne z ogierami najpierw jako 
pomocnik do Kamionki Strumiłowej na wschód 
od Lwowa, w 1943 roku do majątku Kupcze na-
leżącego do Dunikowskich pomiędzy Tarnowem 
a Nowym Sączem. W następnym roku był z ogie-
rami w majątku Konopki w Strzyżowie za Rzeszo-
wem. Stamtąd w maju zabrał go ojciec i zawiózł 
do Leszka w Wolbromiu. Mieszkał i pracował 
w Stadzie Ogierów w Bogusławicach.

– Byłem jego pomocnikiem. Na punkcie kopu-
lacyjnym mieliśmy sześć ogierów. Pewnego dnia 
Leszek powiedział, bym się nie zdenerwował, bo 
w nocy przyjdą partyzanci zabrać ogiery, żeby je 
Niemcy nie wywieźli do Rzeszy. Był początek 1944 
roku. Zrobiliśmy na polecenie kierownictwa z Ar-
mii Krajowej ruch, że nam ogiery zabrano. Sami 
poszliśmy do lasu. Znalazłem się w 106 Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej.

Był w Batalionie Szturmowym. W 1999 roku 
otrzymał stopień podporucznika Armii Krajowej 
i patent weterana.

– Wszystkie ogiery pochowaliśmy. Brat był 
w innej kompanii. Działo się to wszystko w okoli-
cy Miechowa, Sancygniowa, Pinczowa, Kazimierzy 
Wielkiej. Po przejściu frontu i całej radzieckiej na-
wałnicy, jeszcze byliśmy w przebraniu i z bronią. 
Wreszcie trzeba było pożegnać się z kolegami. Po-
ciągnąłem do Wolbromia, gdzie był Leszek i miał 
narzeczoną. W Krakowie już powstał Urząd Ziem-
ski. Brat powiedział, byśmy poszli szukać pocho-
wanych ogierów. Z sześciu znaleźliśmy cztery. Je-
den w kryjówce był zawalony drewnem. Dostawał 
tylko jeść. Był gorszy od tygrysa. Odprowadziliśmy 
go na punkt, którym kierował Władysław Bielański, 
później wybitny naukowiec i profesor Akademii 
Rolniczej w Krakowie. Był to nasz ostatni rok luź-
nego życia. Napór klaczy na punkty kopulacyjne 
ogromny. Ogiery kryły po sto klaczy. Bez żadnej 
dokumentacji. Wszystko Leszek zapisywał w zeszy-
cie. Dowiedzieliśmy się od ludzi, że ojciec nie żyje, 
że zastrzelili go Niemcy, kiedy dowiedzieli się, że 
daliśmy nogę do lasu. Kiedyś, wieczorem otwierają 
się drzwi i wchodzi staruszek. Powiedział:

„Dosyć tego dziadowania. Zabieram was do 
nauki”.

Zabrał do Albigowej i tam zaczęliśmy się 
kształcić.

Przerzucono Stado z Dębicy do Koźla. Po ukoń-
czeniu szkoły średniej pojechał do Wrocławia. 
Mieszkał u brata Leszka i jego żony. Brat pracował 
w budownictwie i uczył się. Kochał budownictwo 
i architekturę. Zbigniew rozpoczął studia. Był rok 
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