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ROZDZIAŁ 3: DZIAŁACZ EMIGRACYJNY (1945-1976) – s. 199-213

KONIE - NAJWIĘKSZA PASJA ŻYCIA

W okresie  powojennym Zamoyski kontynuował zainteresowania,  właściwe dla  jego klasy społecznej,
wyniesione jeszcze z Polski, w tym myślistwo. W korespondencji przyjaciół są wzmianki na temat jego
wyjazdów na polowania na głuszce, czy do Austrii na jelenie1. Jednak wszystkie zainteresowania bohatera
tej  książki  bladły  przy  pasji  największej  -  miłości  do  koni  i  wyścigów,  jako  sprawdzianów  pracy
hodowlanej.

Jak wskazywał sam Stefan Zamoyski, miłość do koni i sportów konnych była od dawna zakorzeniona
w jego rodzinie.  Pierwsze  konie  jego przodkowie  sprowadzili  z  Anglii  (przodującej  w hodowli  koni
wyścigowych) już w 1780 r. Przez kolejne generacje jego antenaci - Zamoyscy i Czartoryscy - słynęli
z hodowli  rasowych  koni,  dla  których  sprawdzianami  możliwości  były  zawsze  gonitwy  na  torach
wyścigowych2.

Kwestia  rasowych  polskich  koni  (w  tym  czołowych  ogierów  oraz  klaczy  czystej  krwi  arabskiej),
zagrabionych w 1945 r. przez władze amerykańskie w ich strefie okupacyjnej w Niemczech, nie dawała
spokoju  ppłk.  Zamoyskiemu.  Dwa  lata  toczył  w  tej  sprawie  nieustanną  walkę,  co  przyniosło  efekt
w postaci uzyskania decyzji o zwrocie przynajmniej niektórych z tych arabów Polsce. Z tym większym
niepokojem wsłuchiwał się w głosy dochodzące znad Wisły, świadczące o możliwości zadowolenia się
w tej sprawie tylko finansowym odszkodowaniem.

Dochodzą mnie słuchy — pisał w marcu 1948 r. do gen. L. Bukojemskiego w Warszawie, - że mimo
przyznania tych koni w zasadzie Polsce, jest mowa o zgodzie na odszkodowanie. Moim zdaniem byłaby
to niepowetowana strata dla polskiej hodowli. Polska jeszcze dzisiaj posiada na świecie monopol hodowli
konia  arabskiego  i  monopol  najlepszej  krwi.  Oddanie,  względnie  odstąpienie,  za  odszkodowaniem
wywiezionych do Ameryki polskich arabów wraz z ich przychówkiem z ostatnich trzech lat [tj. 1945-
1948],  byłoby  równoznaczne  z  utratą  tego  monopolu,  gdyż  wśród  tych  koni,  ogierów  jak  i  matek,
znajdują się najcenniejsze prądy naszej rodzimej krwi. Obawiam się, że czynniki, które decydują, a nie
rozumieją wartości tych koni, mogłyby się skusić na rekompensatę wziąwszy pod uwagę, że np. za ogiery
„Lotnik” i „Witeź” można by otrzymać po 25 do 30 tysięcy dolarów, a za matki przeciętnie po 12 tysięcy
dolarów.  Nie po to  przez dwa lata  bezustannie walczyłem o te  konie,  doprowadzając  ostatecznie do
przyznania ich Polsce, aby jakieś ciemne półgłówki lub gryzipiórki, nie zdające sobie sprawy z wartości
tego materiału i lekceważące hodowle konia, jako zabawki niepostępowej [sic!], dały się nakłonić do
przyjęcia  wynagrodzenia  [podkr-  T.K.],  które  de  facto  prawdopodobnie  będzie  tylko  fikcyjne,  gdyż
zostanie pochłonięte przez jakiś clearing,  a są to konie stanowiące własność Państwowych Zakładów
Hodowli Koni. [...] Tymczasem łączę uprzejme pozdrowienia i wdzięczny będę zawsze za wiadomości ze
Służewca, który, jak Pan wie, zajmuje szczególne miejsce w moim sercu3.

Ostatecznie  sprawa  koni  arabskich  wywiezionych  bezprawnie  w  1945  r.  do  USA (podobnie,  jak
wcześniej, jeszcze w 1939 r., zagrabionych przez ZSRR) zakończyła się dla Polski niepomyślnie.

O  te  konie  [wywiezione  do  USA]  rząd  PRL upominał  się,  na  co  Amerykanie,  znając  ich  wartość,
zaproponowali,  żeby PRL odliczyła  sobie  odpowiednią  sumę z  przedwojennej  pożyczki  dla  Polski  -
czytamy w opracowaniu A. Krzyształowicza i  TA. Szymańskiego. -  Formalnie jednak sprawa została

1 Pismo Alika Koziełł-Poklewskiego do Józefa Potockiego, Iver, 2 lutego 1950 r., w: Wielki świat, wielka polityka..., s. 679; Pismo Alika Koziełł-
Poklewskiego do Józefa Potockiego, Iver, 10 października 1951 r., w: ibidem, s. 852; Pismo Alika Koziełł-Poklewskiego do Józefa Potockiego, 
Iver, 6 lipca 1950 r., w: ibidem, s. 733.

2 Zamoyski’s Breeding Volume World’s Most Comprehensire. Traces Tail-Female Lines of 40,334 Horses, „Morning Telegraph” z 30 marca 1959 
r. (AAZ, Album wycinków).

3 IPMS, sygn. KOL.3/60, Pismo ppłk. Stefana Zamoyskiego do gen. Leona Bukojemskiego, Londyn, 31 marca 1948 r.
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wtedy w zawieszeniu. Z drugiej strony nikt nie zwracał się, oczywiście, do rządu sowieckiego w sprawie
dużo większej ilości polskich koni o dużo większej wartości zrabowanych w 1939 r. Na początku lat
siedemdziesiątych,  gdy  powstawały  międzynarodowe  zasady  prowadzenia  ksiąg  stadnych  w  ramach
World  Arab  Horse  Organisation,  niełatwo  było  rozwiązać  w  cywilizowany  sposób  obu  stronom,
i amerykańskiej i rosyjskiej, sprawy tego „transferu” (mówiąc wprost - rabunku) polskich koni. Żelazną
zasadą  „przepisania”  koni  z  księgi  [stadnej]  jednego  państwa  do  drugiego  jest  odpowiednie
zaświadczenie  z  księgi  pochodzenia.  Aby uprawomocnić  nieprawny wpis  polskich  koni  zarówno  do
amerykańskiej, jak i do sowieckiej księgi stadnej, w której polskie araby wpisane zostały wcześniej jako
„importowane z Polski”, na posiedzeniu WAHO przewodniczący Komitetu Wykonawczego Amerykanin
Jay Stream zaproponował  nazwać  te  konie  zdobyczą  wojenną  -  „war  trophy”  -  i  takie  rozwiązanie
przyjęto [sic!].  Witezia  II  „opłaciło  się” stracić,  bo ta  amerykańska zdobycz wojenna rozsławiła  tam
janowską hodowlę; powstał nawet w USA wielotysięczny „Klub Hodowców Potomków Witezia II4.

Na  takie,  a  nie  inne,  rozwiązanie  sprawy  polskich  koni  utraconych  w  latach  wojny  i  tuż  po  jej
zakończeniu, Stefan Zamoyski nie miał - niestety - wpływu. Mając sam ogromne zasługi w ochronie koni
czystej krwi arabskiej, z życzliwością przyjmował bohater tej pracy informacje o odrodzeniu nad Wisłą
hodowli wierzchowców tej  szlachetnej rasy.  Podstawę dały konie sprowadzone, dzięki Zamoyskiemu,
kilka lat wcześniej z Niemiec. Dzięki temu w 1948 r., w Krakowie, rozpoczęło działalność Towarzystwo
Hodowli Konia Arabskiego w Polsce, z Aleksandrem Dzieduszyckim jako prezesem5.

Zamoyski był w drugiej połowie lat czterdziestych cenionym konsultantem w zakresie sprowadzania do
Polski materiału hodowlanego z Zachodu. Na emigracji budziło to mieszane uczucia nawet u niektórych,
bliskich mu osób.

Stefan Zamoyski jeździ po Irlandii i Newmarket oraz innych jarmarkach końskich z gen. Bukojemskim,
komisarzem od wyścigów w Warszawie, i kupuje dla rządu warszawskiego konie! - pisał z wyrzutem,
w październiku 1948 roku, do J.  Potockiego, A. Koziełł-Poklewski.  -  Pasja do koni mocniejsza [jest]
w nim niż trzeźwa ocena głupiej sytuacji, w którą się stawia!6.

Doświadczenie Zamoyskiego w zakresie hodowli koni szlachetnych ras, i jego znajomość tego rynku na
Wyspach Brytyjskich, okazywały się bezcenne dla czynników krajowych odpowiedzialnych za ten dział
hodowli.  Świadczą  O  tym  dane  liczbowe.  O  ile  od  roku  1945  do  25  września  1948  r.  do  Polski
sprowadzono z Zachodu (przez zakup lub z darów UNRRA) ponad 222 tys. koni, były to w ogromnej
większości  konie  robocze  (z  USA,  Danii,  Szwecji,  Norwegii,  Finlandii,  Holandii,  Belgii  i  Francji).
Z Wielkiej Brytanii sprowadzono w tym okresie (wyłącznie w 1947 r.) zaledwie 25 koni7, ale były to
okazy najwartościowsze, choć jeszcze nie najdroższe (roczniaki pełnej krwi angielskiej; średnio jeden
taki koń kosztował  około 128 funtów szterlingów). W ich doborze w hodowlach brytyjskich zasługa
Stefana  Zamoyskiego była  oczywista.  Tym bardziej  może dziwić,  że  rola  ta  była,  w korespondencji
kierującego  zakupami  gen.  Bukojemskiego  (jako  kuratora  Towarzystwa  Zachęty  do  Hodowli  Koni
w Polsce)  z  jego  zwierzchnikami  w  Ministerstwie  Rolnictwa  i  Reform  Rolnych,  wyraźnie
bagatelizowana.  Zasługa  nabycia  w  1947  r.  cennego  materiału  hodowlanego  przypisywana  była,
niesłusznie, wyłącznie członkom trzyosobowej komisji wysłanej z Warszawy do Wielkiej Brytanii8. Nie
można wszakże wykluczyć, że członkowie komisji obawiali się eksponować nazwisko Zamoyskiego jako
współpracownika  (w  okresie  nasilających  się  w  Polsce  szpiegomanii  i  terroru  mogło  to  sprowadzić
kłopoty ze strony Urzędu Bezpieczeństwa).

Zamoyski, jako znakomity hodowca koni wyścigowych, sam wystawiał je do gonitw w Wielkiej Brytanii.

4 A. Krzyształowicz, T.A. Szymański, op.cit.
5 IPMS, sygn. KOL.3/60, Pismo Marii Kowalskiej do Stefana Zamoyskiego, Warszawa--Służewiec, 4 czerwca 1948 r.
6 Pismo Alika Koziełł-Poklewskiego do Józefa Potockiego, Iver, 19 października 1948 r., w: Wielki świat, wielka polityka..., s. 527.
7 AAN, MRiRR, sygn. 1216, k. 30, Import koni do Polski w latach 1945-1948. W późniejszym okresie (od 25 września do 31 grudnia 1948 r.)

z Wielkiej Brytanii zakupiono i sprowadzono kolejnych 51 koni (za kwotę 30 min zl). Por. ibidem, k. 120, Import koni w roku 1948. Kolejne
zakupy w Wielkiej Brytanii planowane były na 1949 r. (ibidem, k. 179-180, Kurator Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce gen. bryg.
L. Bukojemski do Dyrekcji DAL-SPOŁEM, Warszawa, 3 października 1949 r.).

8 Ibidem, Notatka w sprawie zakupu roczniaków wyścigowych w Anglii w październiku 1947 r., listopad 1947 r., s. 100.
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Na tamtejszych torach w okresie  powojennym biegały co najmniej  dwa konie  (zapewne pełnej  krwi
angielskiej)  należące  do  ppłk.  Stefana  Zamoyskiego  -  „Stefaifs  Folly”  i  -  co  szczególnie  ciekawe
i wymowne  -  „Zamość”  (I).  Barwa  koni  wyścigowych  Zamoyskiego  była  żółta,  zaś  dżokeje  mieli
czerwone rękawy i takież czapki z daszkiem9. Jako wybitny znawca, Zamoyski był często zapraszany
w charakterze sędziego na różnego rodzaju konkursy i pokazy hippiczne. Wiele osób przed planowanym
kupnem koni wierzchowych korzystało z jego wiedzy przy wyborze najwłaściwszych okazów lub dla ich
sprawdzenia10.  Z  dala  od  kraju,  w głębi  duszy pozostawał  ciągle  gospodarzem,  jak  przed  wojną,  w
Wysocku i Jedlcu. Adam Zamoyski zapamiętał sytuację, gdy ojciec zauważył w londyńskim parku młode
drzewo z ułamaną gałęzią,  którym nikt się nie zajął.  Wobec tego sam kupił  małą piłę i odpowiednio
przyciął gałąź11.

Stefan Zamoyski pilnie śledził powojenny rozwój sportów konnych w kraju. Z toru wyścigów konnych na
warszawskim Służewcu miał zawsze wiadomości z pierwszej ręki od współpracującej z nim, w zakresie
rewindykacji koni z Niemiec, Marii Kowalskiej.

Smutnie, szaro i ponuro wypad! dzień naszego otwarcia - pisała do Zamoyskiego, ze szczerą nostalgią, 17
lipca  1946  r.  -  Wspaniale  nasze  trybuny  [toru  wyścigów  konnych]  przybrane  flagami  naszymi
i wszystkich ambasad cudzoziemskich wyszykowane „fit”, tor przybrany kwiatami - a publiczność bardzo
szara  i  bardzo,  ale  to  bardzo  demokratyczna.  Cylindry,  żakiety  i  kapelusze  stosowane  zostały  tylko
w naszych snach, bajkach i marzeniach12.

Z zimowego Służewca donosiła zaś, że „koniki angielskie [dostarczone na Służewiec przy pośrednictwie
Zamoyskiego]  są  prześmieszne;  kiedy po  raz  pierwszy zobaczyły  śnieg  nie  chciały  wyjść  ze  stajni,
a potem  długo  węszyły  i  przyglądały  się  i  lizały  to  coś  białe,  do  czego  nie  były  w  Anglii
przyzwyczajone”13. W miesiącach, gdy na Służewcu odbywały się wyścigi, do Zamoyskiego co tydzień
dochodziły  pocztą  od  gen.  Bukojemskiego  sprawozdania  z  gonitw  i  szczegółowe  programy.  Jak
podkreślał Alik Koziełł-Poklewski: „Stefan bardzo to pilnie śledzi i cieszy się, jak konie, które przed paru
laty jako roczniaki tu [tj. do Polski] zakupił, wygrywają”14.

Dla  polskich  przyjaciół  w kraju  (i  pozostałych  korespondentów pułkownika),  jego listy  pozostawały
prawdziwym  oknem  na  -  trudno  po  wojnie  dostępny  -  świat  zachodni.  Niekiedy  Zamoyski  bywał
proszony o pomoc szczególną - leki, które, niedostępne w Polsce, mogły ratować zdrowie i życie. Jak
dowodzi zachowana korespondencja pułkownika, w trudnych czasach odcięcia Polski od medykamentów
zagranicznych, przesyłał on, na prośby, do kraju duże partie leków (niekiedy kilogramowe), co spotykało
się ze zrozumiałymi słowami wdzięczności15.

Do ostatnich dni życia pozostał Stefan Zamoyski wielkim miłośnikiem i czołowym znawcą koni - jednym
z lepszych w tej  dziedzinie  w świecie.  Świadectwem tego stało się wydanie w 1953 r.  w Londynie,
wspólnie  z  rtm.  Kazimierzem  Bobińskim  (współpracownikiem  w  Zarządzie  Stadnin  Polskich
w Niemczech),  fundamentalnego  dzieła  Family  Tables  of  Racehorses  (tablic  genealogicznych  koni
wyścigowych pełnej krwi angielskiej). Co istotne, praca obejmowała swym zasięgiem linie genealogiczne
koni pełnej krwi z całego świata. Główną część dzieła zajmował rejestr zwycięzców najsłynniejszych
gonitw, z podziałem na linie żeńskie i męskie. Przez swą kompleksowość praca zyskała duże uznanie
u hodowców koni pełnej krwi.

Wysokie  koszty  druku  (i  poniekąd  bibliofilski  charakter  dzieła)  sprawiły,  że  tablice  ukazały  się
w niewielkim nakładzie. Jeden egzemplarz autorzy sprezentowali Polsce. Na tablicach przechowywanych

9 AAZ, Album wycinków, Notatka nt. osób wystawiających swoje konie na wyścigach w Wielkiej Brytanii, b.d. Na temat sukcesów na torze
„Stefan’s Folly” zob. m.in.: „Ste-fan’s Folly at Pontefract” (AAZ, Album wycinków).

10 Informacja Adama Zamoyskiego.
11 Informacja Adama Zamoyskiego.
12 IPMS, sygn. KOL.3/33, Pismo Marii Kowalskiej do [Stefana Zamoyskiego], Warszawa--Służewiec, 17 lipca 1946 r.
13 IPMS, sygn. KOL.3/60, Pismo Marii Kowalskiej do [Stefana Zamoyskiego], Warszawa--Służewiec, 12 stycznia (?) 1948 r.
14 Pismo Alika Koziełł-Poklewskiego do Józefa Potockiego, Iver, 29 listopada 1949 r., w: Wielki świat, wielka polityka..., s. 653.
15 Na przykład IPMS, sygn. KOL.3/60, Pisma Marii Kowalskiej do Stefana Zamoyskiego, Warszawa-Służewiec, 4 czerwca 1948 i 29 marca 1951 r.

3/9



w  zbiorach  Biblioteki  Narodowej  w  Warszawie  znajduje  się  odręczna  dedykacja:  „Dla  Biblioteki
Narodowej, Stefan Zamoyski. 1955”16.

Praca stanowiła twórcze rozwinięcie prac genealogicznych publikowanych w naszym kraju już od czasów
Drugiej  RP. Po raz pierwszy tablice genealogiczne koni pełnej  krwi ukazały się w Polsce w 1932 r.
Wydawcą  było  Towarzystwo  Zachęty  do  Hodowli  Koni  w  Polsce.  Była  to  podstawowa  pozycja
w światowej literaturze hipologicznej, do dziś będąca podstawowym zbiorem informacji genealogicznych
dla rasy koni pełnej krwi angielskiej. Publikacja z 1953 r. była znacznie pełniejsza17.

Jako wzór posłużyły dawne polskie tablice z 1932 roku - pisał Witold Pruski. - Akcja [przygotowania
tablic] zakrojona została tym razem na jeszcze większą skalę. Do tablic miały wejść rodziny żeńskie
i rody męskie koni pełnej krwi angielskiej z całego świata, przedstawiciele których wydali co najmniej
jednego zwycięzcę w 296 wytypowanych poważniejszych gonitwach rozgrywanych na wszystkich pięciu
kontynentach od roku ich powstania do 1952 roku włącznie. [...] Praca trwała pięć łat i w 1953 roku
ukazały  się  „Tablice  rodowe  koni  wyścigowych.  Opracował  Kazimierz  Bobiński.  Wydał  Stefan
Zamoyski.  Londyn  1953”.  Pomimo,  że  akcjonariuszami  konsorcjum wydawniczego  byli  przeważnie
Anglicy,  Stefan  Zamoyski  zdołał  przeforsować,  aby  pierwsza  karta  tytułowa  tablic,  jak  też  wstęp
i rozdziały  objaśniające  sposób  korzystania  z  nich,  zredagowane  zostały w języku  polskim.  Dopiero
kolejne  strony  tytułowe  i  objaśnienia  zostały  podane  w  językach:  angielskim,  francuskim,  włoskim
i niemieckim18 [służyło to podkreśleniu polskiego charakteru publikacji].  [...]  Całość dzieła zdumiewa
swą całkowitą  i  wszechstronną doskonałością  -podkreślał  recenzent  ze Stanów Zjednoczonych,  Leon
Rasmussen. - Wyścigi i hodowla [koni] są na zawsze dłużnikami autorów. [...] Materiał statystyczny jest
ujęty i przedstawiony tak wspaniale, że romantyczny czar wyścigowego pola bije przemożnie z każdej
stronicy19.

Po wydaniu z 1953 r. ukazały się (w latach 1954-1957) cztery suplementy do tomu pierwszego. W 1960 r.
ukazał się drukiem tom drugi20.

Praca K. Bobińskiego i S. Zamoyskiego rozeszła się szeroko po święcie, w środowisku hodowców koni
pełnej krwi, zyskując obu Polakom powszechne uznanie i prestiż. „Żadne inne wydawnictwo [tego typu]
na  kuli  ziemskiej  -  podkreślał  W.  Pruski,  -  nie  dorównuje  temu  polskiemu  opracowaniu  zasobami
wiadomości,  głębokością  ujęcia  i  starannością  wykonania”21.  Stanowiący  uzupełnienie  tom  trzeci
opracowano we Francji. Ukazał się on drukiem w 1960 r. Wydawcą było Societe d’Encouragement pour
1’Amelioration des Races de Chevaux en France22.

Stefan Zamoyski z oddali wspierał hodowlę rasowych koni w Polsce. Dzięki rozeznaniu hodowli koni
pełnej  krwi w Wielkiej  Brytanii,  oraz licznym kontaktom w środowiskach hodowców i menedżerów,
przez lata pomagał w typowaniu i zakupach dla polskich stadnin ogierów pełnej krwi23.

Poza  zainteresowaniem hodowlą  koni  pełnej  krwi angielskiej,  z  przeznaczeniem głównie  do sportów
hippicznych  (zwłaszcza  wyścigów),  Stefan  Zamoyski  pozostał  propagatorem  polskich  osiągnięć
w dziedzinie hodowli koni czystej krwi arabskiej. W 1951 r. wybrano go na członka rady brytyjskiego
Arab  Horse  Society.  Na  stanowisku  tym  pozostał  do  końca  życia.  Wykorzystując  swój  autorytet
wybitnego  znawcy,  zdołał  przekonać  towarzystwo  do  prowadzenia  własnej  księgi  stadnej  (na  wzór

16 Tablice rodowe koni wyścigowych / Family Tables of Racehorses, [1953], sygn. BN: III.401.550. Jako autor opracowania występował Kazimierz
Bobiński, zaś jako wydawca - Stefan Zamoyski. On też był jednym z 10 członków komitetu redakcyjnego. Pracę wydrukowano czcionkami
firmy Waterlow & Sons Ltd, London and Dunstable, zaś skład główny należał do firmy J.A. Allen & Co, 1 Lower Grosvenor Place, London,
S.W.l. (spisano z natury).

17 H. Sztuka, op.cit., s. 75 (AAZ).
18 Cyt. za: II. Sztuka, op.cit., s. 75 (AAZ).
19 „The Morning Telegraph” z 12 grudnia 1960 - cyt. za: K.G., O Stefanie Zamoyskim -w pierwszą rocznicę (MZ).
20 H. Sztuka, op.cit., s. 75 (AAZ). Por. też: M. Danilewicz Zielińska, op.cit., s. 169-170.
21 Cyt. za: 11. Sztuka, op.cit., s. 76 (AAZ). Zob. też: Zamoyski’s Breeding Yolume World’s Most Comprehensiue. Traces Tail-Female Lines of

40,334 Horses, „Morning Telegraph” z 30 marca 1959 r. (AAZ, Album wycinków).
22 FI. Sztuka, op.cit., s. 76 (AAZ).
23 A. Krzyształowicz, op.cit., s. 15 (AAZ).

4/9



Generał Stud Book).

W szeregach rady brytyjskiego Arab Horse Society rozpoczęła się praca Zamoyskiego nad rozwojem
hodowli koni czystej krwi arabskiej w Izraelu. Zaczęło się w 1967 r. od spotkania (na zjeździe Arab Horse
Society) z dr. Kurtem Loewenthalem z Izraela. Rozmówca Zamoyskiego zwrócił się o pomoc w zakresie
popularyzacji hodowli koni tej rasy w Państwie Izrael. Zamoyski przystał na to. Między innymi założył
w Londynie Bloodstock for Israel Fund, którego skarbnikiem został baron Edmund de Rothschild. Dzięki
szerokim kontaktom w środowiskach żydowskich Londynu i Paryża, udało mu się — oprócz powołania
do życia odpowiedniej instytucji - pomóc w zgromadzeniu funduszy na zakup dla Izraela czterech klaczy
i ogiera czystej krwi arabskiej. W podarunku otrzymał troje źrebiąt24.

Byłam -  wspominała Maria  Danilewicz -  mimowolnym świadkiem osobliwych trudności  związanych
z wysyłką  [do  Izraela]  pierwszych  koni.  Aby  przewieźć  je  na  pokładzie  statku,  trzeba  było
wyekspediować je w ciągu września, by dojechały przed pierwszym października do portu w Izraelu. A tu
- zastrajkowali dokerzy i transport opóźniał się z dnia na dzień. Wynikła na tym tle jakaś groteskowych
rozmiarów afera biurokratyczna, z udziałem weterynarzy, biura transportowego, ubezpieczeń itp. Konie
zjadły zawczasu przygotowaną na podróż paszę i zdemolowały drewniane box’y, nie dawały się uspokoić
cukrem  i marchewkami...  Ale  dojechały.  W  ślad  za  nimi  pojechał  z  wizytą  do  Izraela  Pułkownik
[Zamoyski], przyjmowany z honorami i sympatią [...]25.

Stefan  Zamoyski  wiele  razy  jeździł  do  Izraela.  Doradzał  miejscowym,  początkującym  hodowcom
w sprawach technicznych. Rozpoczął też organizację wyścigów dla koni arabskich w Izraelu.  Między
innymi zdołał wpłynąć na wielu znajomych, by ci fundowali nagrody dla zwycięzców takich wyścigów26.

Nie  krył  fascynacji  dostrzeżonymi  osiągnięciami  państwa  żydowskiego.  Mówił  nawet  w  Izraelu,  że
w okresie wojny sześciodniowej tego państwa z krajami arabskimi, w czerwcu 1967 r., gotów był zgłosić
się na ochotnika do armii izraelskiej28927. W korespondencji Zamoyskiego, przechowywanej w zespole
Rady  Bibliotecznej  Biblioteki  Polskiej  w  Londynie,  zachował  się  potwierdzający  to  jego
charakterystyczny list do Ryszarda Augenblicka z 8 czerwca 1967, a więc z okresu wojny sześciodniowej
(5—10  czerwca  1967  r.).  Dziękując  adresatowi  za  „hojny datek  na  Fundusz  Biblioteczny,  a  przede
wszystkim  za  tak  żywy  wyraz  solidarności  i  troski  o  przyszłość  naszego  dorobku  kulturalnego  na
obczyźnie”, odniósł się do wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Wspomina Pan o momencie historycznym [w związku z wojną - T.K] - pisał Zamoyski. - Temu tydzień
oświadczyłem moim przyjaciołom brytyjskim, że gdyby ubyło mi ćwierć wieku, byłbym się starał być
pierwszym ochotnikiem Wojsk Izraelskich, ale że nawet i obecnie namyślam się poważnie czy nawet
w sędziwych  latach  nie  stanąć  do  jakiejkolwiek  służby,  aby  zaznaczyć  moją  i  Polaków  wiarę
i światopogląd28.

Był pod wrażeniem ofiarności członków Związku Kombatantów Żydów PSZ, którzy — stanowiąc tylko
nieliczny odłam emigracji - zdołali (w okresie wojny 1967 r.) w ciągu kilku dni zebrać kwotę 30 tys.
funtów. Miała być ona przeznaczona - jak podkreślano - „na pomoc dla walecznych obrońców zdanego
na własne siły Izraela”29.

24 H. Sztuka, op.cit., s. 76 (AAZ); W. Claiborne, Israeli Kibbutz Seeks to Bring Back Arabian Horses, „National Herald Tribune” z 1 września 1981
(AAZ, Album wycinków); The History of the Arabian Horse in Israel, „Arabian Horse World”, grudzień 1980 (AAZ); M. Danilewicz Zielińska,
op.cit., s. 170.

25 M. Danilewicz Zielińska, op.cit., s. 170.
26 H. Sztuka, op.cit., s. 76 (AAZ); W. Claiborne, Israeli Kibbutz Seeks to Bring Back Arabian Horses, „National Herald Tribune” z 1 września 1981

r. (AAZ, Album wycinków); The History of the Arabian Horse in Israel, „Arabian Horse World”, grudzień 1980 (AAZ).
27 RIT, Gość z Londynu, „Przegląd Izraelski” (Tel Aviv-Yafo), nr 1049 z 8 kwietnia 1969 r. (AAZ, Album wycinków). To samo przedrukowano

w „Nowy Świat” z 9 czerwca 1969 r. (AAZ, Album wycinków).
28 BP, sygn. 1967-1968, Rada Bibl., korespondencja Stefana Zamoyskiego, Pismo Stefana Zamoyskiego do Ryszarda Augenblicka, 8 czerwca 1967

r.
29 S. Zamoyski, Szczęśliwe zakończenie sporu o tytuł własności Biblioteki Polskiej w Londynie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” z 3 lipca

1967 r. (BP, Polska Rada Biblioteczna, wycinki polskie).
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Stefan Zamoyski wielokrotnie przemierzył Izrael wzdłuż i wszerz.

„Time table” [rozkład zajęć] hrabiego był morderczy - relacjonował jeden z jego pobytów miejscowy
obserwator. - Spotkania, wizyty, przyjęcia, misje oficjalne (m.in. wizyta w siedmiu obozach beduińskich
w rejonie Beer-Szewa - Arad [na południu kraju, na pustyni Negew], celem zaklasyfikowania 32 klaczy),
wycieczki  po  kraju  -  nie  dawały  mu  chwili  wytchnienia.  -  Trzeba  mieć  końskie  zdrowie,  aby  to
wytrzymać - powiedział hrabia30.

Niekiedy spotkania z miejscowymi Żydami, pochodzącymi z Polski, prowadziły do charakterystycznych,
anegdotycznych wręcz zdarzeń.

Sprzątacz hotelowy, słysząc, że hrabia mówi po polsku, ucieszył się i zaczął go wypytywać o różne dane
osobiste. - Jak się pan nazywa? - Zamoyski. Sprzątacz spojrzał badawczo na orli nos hrabiego i zapytał: -
A jak się pan nazywał przedtem? - Cale życie nazywałem się Zamoyski. Tego już było sprzątaczowi za
wiele. - Panie - wybuchnął - ja też pochodzę z Polski. Mnie pan nie może opowiadać takich rzeczy. Ja
dobrze  wiem,  że  Zamoyscy to  byli  hrabiowie.  -  Ja  właśnie  jestem jednym z  nich  -  odrzekł  hrabia,
z właściwym sobie kamiennym spokojem. - A pańska żona? - spytał sprzątacz z widoczną ironią. - Moja
żona  jest  z  domu  Czartoryska  -  wyjaśnił  hrabia  z  anielską  cierpliwością,  a  widząc  niedowierzanie,
malujące się na twarzy interlokutora, zapytał: - Pan mi nie wierzy? - Gdybym ja panu powiedział, że
jestem książę Radziwiłł, a moja żona hrabina Potocka, czy pan by mi uwierzył? - odpowiedział sprzątacz
pytaniem retorycznym31.

Rezultatem wieloletniej współpracy Zamoyskiego z hodowcami z Izraela stało się stworzenie prężnego
ośrodka hodowlanego koni czystej krwi arabskiej w Parku Narodowym Ramat Gan (koło Teł Awiwu),
a także opracowanie pierwszego tomu izraelskiej księgi stadnej koni czystej krwi arabskiej („Israel Arab
Horse Stud Book”), wydanego przez Israel Horse Society w 1974 r.32

Stefan Zamoyski był jednym z założycieli World Arabian Horse Orga-nisation (WAHO, pierwotnie World
Arab Horse Organisation). Początki były skromne. W 1967 r. The Arab Horse Society (AHS) of Great
Britain gościło pierwszą konferencję międzynarodowych stowarzyszeń hodowli koni arabskich. Przybyło
9  delegacji  narodowych.  Podczas  tego  pierwszego  spotkania  uzgodniono  konieczność  powołania
międzynarodowej  organizacji  zajmującej  się  kwestiami  związanymi  z  hodowlą  koni  czystej  krwi
arabskiej.  W sierpniu 1970 r.  AHS gościło drugą konferencję, w której udział  wzięło już kilkanaście
delegacji,  reprezentujących  Australię,  Azję,  Afrykę,  Europę  i  Amerykę  Północną.  Obradom
przewodniczył mjr Ian Hedley. Zasadniczym dokonaniem konferencji było powołanie do życia World
Arabian Horse Organisation. Przez następne dwa lata ustalono zasady, jakimi kierować się miała nowa
organizacja. Przyjęto, że WAHO ma być organizacją non-profit, o profilu charytatywnym, z siedzibą w
Wielkiej Brytanii. Ustalono też, że forum dyskusji i podejmowania decyzji będą stanowiły konferencje
organizowane  co  dwa  lata.  Pierwsza  taka  oficjalna  konferencja  WAHO  odbyła  się,  z  udziałem
przedstawicieli 22 państw, w Sewilli (Hiszpania) w 1972 r.; kolejna - w 1974 r. w Malmö (w Szwecji).

30 RIT, Gość z Londynu, „Przegląd Izraelski” (Tel Aviv-Yafo), nr 1049 z 8 kwietnia 1969 r. (AAZ, Album wycinków). To samo przedrukowano
w: „Nowy Świat” z 9 czerwca 1969 r. (AAZ, Album wycinków). Na temat fascynacji Zamoyskiego Izraelem zob. też: II. Dud-man, Brides for
Mazurka, „Jerusalem Post” z 4 kwietnia 1969 r. (AAZ, Album wycinków).

31 RIT, Gość z Londynu, „Przegląd Izraelski” (Tel Aviv-Yafo), nr 1049 z 8 kwietnia 1969 r. (AAZ, Album wycinków). To samo przedrukowano
w: „Nowy Świat” 9 czerwca 1969 r. (AAZ, Album wycinków).

32 H.  Sztuka,  op.cit.,  s.  76 (AAZ);  AAZ,  K.G.,  O Stefanie  Zamoyskim — w pierwszą  rocznicę;  E.R.,  Hrabia  Zamoyski  pomaga izraelskim
miłośnikom sportu jeździeckiego, „Nowiny Kurier” (Tel Aviv) z 21 marca 1969 r. (AAZ, Album wycinków). Zob. także: S. Parry, Exiled Polish
Count Hopes to Start Racing in Israel, „The Morning Telegraph” z 20 stycznia 1971 r. (AAZ, Album wycinków). Pełny opis bibliograficzny
wspomnianego wydawnictwa to: The Israel Arab horse stud book containing pedigrees of Arabian horses bred in or imported into Israel, Vol. 1:
1968-1974, comp. by Stefan Zamoyski, Wellingborough, Northants: The Israel Horse Society, 1974. To unikatowe, kilkudziesięciostronicowe
wydawnictwo znajduje się m.in. w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie (sygn. BN: 1.209.622 A vol. 1). Opracowanie ksiąg stadnych jest
zawsze  niezbędnym etapem celowej  gospodarki  hodowlanej.  Jak to  ujęto  we wniosku  Wydziału Chowu Koni  krajowego MRiRR, jeszcze
w grudniu 1949 r. - „Księgi stadne to jedna z ważniejszych czynności w akcji podniesienia hodowli koni. Zadaniem ksiąg stadnych jest z jednej
strony rejestracja całego materiału zarodowego w kraju, z drugiej [strony] zaś danie możności hodowcom rozumowanego doboru osobników na
postawie prądów krwi zwierząt, które odznaczyły się w płodzeniu potomstwa dzielnego i użytecznego” (AAN, MRiRR, sygn. 1223, Wniosek
Wydz. Chowu Koni w sprawie zapoczątkowania prowadzenia ksiąg stadnych koni w Wydziale Chowu Koni, w piśmie: w/z naczelnika Wydziału
Chowu Koni MRiRR do wiceministra RiRR, 28 grudnia 1949 r., b.p.).
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Trzecia  konferencja  World  Arabian  Horse  Organisation  miała  się  odbyć  w październiku 1976 r.  nad
Pacyfikiem, w San Francisco (Stany Zjednoczone)33.

Rok 1976 od początku był zły dla Zamoyskiego. Z nową siłą ujawniły się kłopoty ze zdrowiem 34 (z czym
borykał  się  już  od  poprzedniego  roku).  Dotknęła  go  wymuszona  okolicznościami  sprzedaż  Hotelu
Lambert (1975), w którego renowację włożył dużo serca i sił. W chwilach zgorzknienia, czuł, że sprawy,
którymi  dotąd  kierował,  rozwijają  się  nie  po  jego  myśli35.  Zmuszony  był  zwolnić  dotychczasowe,
wysokie tempo pracy i dla ratowania zdrowia, poddawać się kilkakrotnym kuracjom szpitalnym36.

W październiku 1976 r., w dwa dni po opuszczeniu, po raz kolejny, szpitala, jako „ochotniczy delegat”
(„volunteer delegate”) z ramienia Israel Horse Society (obecnie Israel Arab Horse Society), poleciał na
międzynarodową  konferencję  WAHO  do  San  Francisco.  Przybył  tam  zapewne  23  października.
Zamieszkał w centralnie położonym Hyatt Hotel Union Square, przy 345 Stockton Street. W tym hotelu,
w którym toczyły się obrady, mieszkali delegaci, reprezentujący narodowe stowarzyszenia hodowli koni
arabskich.  W cztery dni później,  we wtorek,  26 października -  dzięki  aktywności i  pozycji  fachowej
Zamoyskiego - władze World Arabian Horse Organisation, i zebrani delegaci, zaakceptowali „Israel Arab
Horse Stud Book”37.  Wieczorem,  po  pracowitym dniu,  Stefan  Zamoyski  i  wieloletni  prezydent  Arab
Horse Society of Great Britain, sir Ronald Kydd, spełnili toast dla uczczenia tego sukcesu.

Kilka godzin później, w nocy, już 27 października 1976 r., Stefan Zamoyski zmarł niespodziewanie, we
śnie, w zajmowanym pokoju.

Śmierć polskiego gościa stwierdzono rano, krótko po godzinie 10.00, zapewne po tym, gdy zauważono
jego nieobecność. To był, co oczywiste, szok dla uczestników kongresu, zwłaszcza przyjaciół, których
wielu miał w środowisku hodowców koni arabskich (jednym z nich był wspomniany Ronald Kydd).
W kilka  dni  później,  1  listopada 1976 r.,  ciało  poddano kremacji  w położonym na południe  od San
Francisco Woodlawn Memoriał Park, w Colma, CA38.

Wiadomość  o  niespodziewanej  śmierci  powszechnie  znanego  i  cenionego  pułkownika,  działacza
emigracji,  lotem  błyskawicy  obiegła  środowiska  wychodźcze,  zwłaszcza  w  Wielkiej  Brytanii.
Nabożeństwo  żałobne,  zamówione  przez  rodzinę,  na  godzinę  11.00  w  sobotę  6  listopada  1976  r.,
zgromadziło w londyńskim Brompton Oratory setki przyjaciół i znajomych zmarłego39.

W  tych  dniach  żałoby,  poruszające  słowa  pamięci  wyszły  spod  piór  wielu  przyjaciół  i  bliskich

33 www.waho.org/what-is-waho (dostęp: 17 września 2016 r.). Od czasu konferencji w San Francisco (1976) WAHO zrealizowało, niemal zawsze
co  dwa  lata,  wiele  innych.  Były  to  konferencje  w:  Hamburgu  (RFN,  1978),  Kapsztadzie  (RPA,  1980),  Calgary  (Kanada,  1982),  Sydney
(Australia,  1984),  Marrakeszu (Maroko, 1986),  Londynie (Wielka Brytania,  1988),  Scottsdale (USA, 1990),  Kairze (Egipt,  1992),  Rabacie
(Maroko, 1994), Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie, 1996), Manamie (Bahrajn, 1998), Gold Coast (Australia, 2000), Stambule (Turcja,
2002),  Warszawie  (Polska,  2004),  Damaszku  (Syria,  2007),  Muskacie  (Sułtanat  Omanu,  2009),  w  Dausze  (Państwo  Katar,  2011,  2014),
w Manamie (Bahrajn, 2017), ibidem. Kolejną konferencję, w lutym 2019 r. ma gościć Australia (Sydney). O sukcesie organizacyjnym WAHO
świadczy fakt,  że  już  w 2016 r.  do  organizacji  należały  82  kraje,  w tym wszystkie  kluczowe narodowe ośrodki  hodowli  koni  arabskich,
z państwami Bliskiego Wschodu i Polską na czele (www.waho.org - dostęp: 17 września 2016 r.).

34 Stefan Zamoyski w młodości chorował na gruźlicę (informacja syna - Adama Stefana Zamoyskiego, 24 marca 2015 r.), ale w okresie służby
w wojsku legitymował się kategorią zdrowia „A”.

35 Informacje syna - Adama Stefana Zamoyskiego, 24 marca 2015 r.
36 1  lipca  1976 r.  dr  Zdzisław Jagodziński,  pisał  do  redaktora  „Myśli  Polskiej”,  z  polecenia  przewodniczącego  Rady Bibliotecznej,  Stefana

Zamoyskiego, który, jak wyjaśniał, „obecnie powtórnie przebywa w szpitalu” (BP, Polska Rada Biblioteczna, Korespondencja różna związana
z okresem  przeniesienia  [BP]  do  gmachu  POSK-u  1975-1976).  Dr  Zdzisław  Jagodziński  -  poza  pełnieniem  funkcji  w  Polskiej  Radzie
Bibliotecznej, u boku Stefana Zamoyskiego - był kierownikiem Biblioteki Polskiej (po rezygnacji, z dniem 1 października 1973 r., po 30 latach
pracy na tym stanowisku, dr Marii Danilewiczowej). Zob. IPMS, sygn. KOL.68/74, Kserokopia z: „Wiadomości POSK”, Nr 21, Grudzień 1973,
s. 63.

37 H. Sztuka, op.cit., s. 76 (AAZ); Horse Expert Count Zamoyski is Found Dead, „San Francisco Chronicie” z 29 października 1976 r. (AAZ,
Album wycinków); R.M. Kydd, Lt.Col. Stefan Count Zamoyski, V.M, M.B.E., LI.D. Bom 1904 - died 1976, „The Arab Horse Society News”,
spring 1977, No 44, s. 45 (AAZ); K. Zdz., Stefan Zamoyski, „Dziennik Polski” z 18 listopada 1976 r. (BP, Kartoteka Jeżewskiego); R.M.K.,
Count Stefan Zamoyski (obituary), „Horse & Hound” z 26 listopada 1976 (AAZ).

38 The  History  of  Arabian  Horse  in  Israel,  ,Arabian  Horse  World”,  grudzień  1980  (AAZ);  http://www.waho.org/mr-ronald-kydd/,  dostęp:
9 października 2016 r.; AAZ, Certificate of death, 29 października 1976 r.; informacje syna - Adama Stefana Zamoyskiego, 24 marca 2015 r.
Położony w centrum San Francisco Hyatt Hotel Union Square, przy 345 Stockton Street (gdzie na ostatnie dni życia zamieszkał i gdzie zmarł
Stefan Zamoyski), to obecnie hotel Grand Hyatt San Francisco.

39 Między innymi: Nekrolog Stefana Adama Zamoyskiego w: „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” z 1 listopada 1976 r. (AAZ).
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współpracowników Zamoyskiego - Polaków i Brytyjczyków.

Zegnało go środowisko POSK-u i Biblioteki Polskiej. 30 października 1976 r. podczas walnego zebrania
POSK-u, Zbigniew Mieczkowski podkreślił posłannictwo, jakie całym swoim życiem realizował zmarły
przewodniczący Polskiej Rady Bibliotecznej:

Może nie tutaj jest właściwe miejsce i moment na wygłaszanie panegiryków na Jego cześć - mówił. -
Kronikarze naszej emigracji zrobią to lepiej i dokładniej ode mnie. Sądzę zresztą, że hrabia Zamoyski
zbyt  był  świadomy swego  rodowego posłannictwa  -  stałej  pracy i  walki  o  Polskę  i  dla  Polski,  aby
oczekiwał  jakichkolwiek  wyrazów  uznania.  Był  po  prostu  kontynuatorem  tradycji  swej  rodziny,
spadkobiercą wielkiego nazwiska, a z tym związanych wielkich obowiązków40.

„Nad Grobem Stefana Zamoyskiego” swoje refleksje przytoczył przyjaciel-kawalerzysta, ppłk. Kornel
Krzeczunowicz, były dowódca 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego.

Gdy poznałem Ciebie, z górą pół wieku temu - pisał, - byłem już przeniesionym do rezerwy ex-dowódcą
pułku, a Ty młodym, obiecującym podchorążym, który na tych właśnie manewrach 1925 r. dokonałeś
wielkiego czynu. Porównałem Ciebie wtedy z Ks. Józefem Poniatowskim, ale niesłusznie, bo Książę jako
młody podporucznik przepłynął wezbraną Łabę konno w pełnym uzbrojeniu po pijackim zakładzie - a Ty
dokonałeś takiego samego czynu całkiem serio, w pełnym poczuciu spełnienia obowiązku. Przepłynąłeś
wezbraną  Rabę,  która  niosła  zerwane  dachy  i  inne  ciężkie  przedmioty.  Ryzykowałeś  życie  dla
przyspieszenia pilnego meldunku. [...] Spotykałem Ciebie, już z Virtuti na piersi, w otoczeniu Naczelnego
Wodza. Słyszałem, że ukończyłeś kurs Sztabu Generalnego w Ameryce. A po tym wszystkim przyszła
katastrofa  Polski  zdradzonej  przez  sprzymierzeńców.  I  wtedy  dokonałeś  największego  chyba  czynu:
uratowałeś wszystkie rozproszone po Niemczech stadniny polskie i osobiście odwiozłeś je do Polski,
słusznie  oceniając,  że  tam  tylko  może  zaistnieć  i  rozwijać  się  wielowiekowy  wysiłek  hodowlany
antenatów naszych. Nie dałeś się uwieść syrenim pochlebstwom nowych władców Polski. Powróciłeś
między nas,  ubogich emigrantów, aby dzielić nasz los i  ciężko pracować dla ratowania i  utrzymania
najważniejszych instytucji społecznych41.

Żegnało Pułkownika środowisko paryskiej „Kultury”, które tak wiele mu zawdzięczało42.

Przewodniczący Rady Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego (i były przewodniczący Katyń
Memoriał Fund), lord Barnby, wspominał ppłk. Zamoyskiego jako „personifikację rycerskiego patrioty”,
zawsze nade wszystko oddanego sprawie Polski. Wspomniał m.in. wspólne przejażdżki konne, z których
pierwsza  miała  miejsce  jeszcze  w  wolnej  Polsce,  pod  koniec  lat  dwudziestych!43 Z  kolei
wiceprzewodniczący Anglo-Polish Society i wiceprzewodniczący Katyń Memoriał Fund, lord St. Oswald,
wspominał chwile, gdy po ceremonii odsłonięcia Pomnika Katyńskiego zetknął się twarzą w twarz ze
Stefanem Zamoyskim. Nie musieli wypowiadać ani słowa. Wszystko mówiły łzy, męskie łzy, w oczach
polskiego oficera, który pod Narwikiem zaglądał śmierci w oczy44.

Nie  dane  było  Stefanowi  Zamoyskiemu  doczekać  maja  1977  r.,  gdy przy  King  Street,  w  dzielnicy
Hammersmith,  po  latach  starań,  otwarta  została  nowa  siedziba  Polskiego  Ośrodka  Społeczno-
Kulturalnego (POSK-u), z jego, Zamoyskiego, cenną podopieczną - Biblioteką Polską45.

Władze Rzeczypospolitej na uchodźstwie dały wyraz uznania dla pracy, jaką Polsce całym swoim życiem

40 AAZ, Przemówienie [Zbigniewa L. Mieczkowskiego] wygłoszone na walnym zebraniu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w dniu 30go
października [1976 r.] w związku ze śmiercią ś.p. Stefana Zamoyskiego - Przewodniczącego Rady Bibliotecznej Polskiej Biblioteki w Londynie.

41 AAZ, K. Krzeczunowicz, Nad Grobem Stefana Zamoyskiego, listopad 1976 r.
42 Por. np. J. Giedroyc, Ci co odeszli..., s. 171-172.
43 AAZ, Wspomnienie Lorda Barnby o Stefanie Zamoyskim, 2 listopada 1976 r.
44 AAZ, Wspomnienie Lorda St. Oswald o Stefanie Zamoyskim, 30 października 1976 r. Z drukowanych wspomnień o osobie S. Zamoyskiego,

jedno z pierwszych ukazało się jeszcze 8 listopada w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” (K. Zdz., Stefan Zamoyski, „Dziennik Polski
i Dziennik Żołnierza” z 8 listopada 1976 r., s. 3).

45 Informacje dr Dobrosławy Platt (20 marca 2015 r.).
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oddał  ppłk  dr  Stefan  Zamoyski,  odznaczając  go  pośmiertnie  Krzyżem  Klasy  II  (Komandorskim
z Gwiazdą) Orderu Odrodzenia Polski (nr nadania 29/1976)46.

Zwieńczeniem drogi płk. Stefana Zamoyskiego był ostatni powrót do kraju; do historycznej kolebki rodu
- Zamościa. W sobotę, 13 maja 1978 r., urna z prochami ppłk. dr. Stefana Zamoyskiego - zgodnie z jego
wolą -spoczęła w rodzinnej ziemi; w krypcie Zamoyskich kolegiaty pw. Zmartwychwstania Pańskiego
i św.  Tomasza  Apostoła,  na  zamojskiej  starówce.  Mszę  św.  celebrował  i  okolicznościowe  kazanie
wygłosił  proboszcz  ks.  Jacek  Zórawski.  Wśród  licznych  wiernych,  obecna  była  kapituła  kolegiaty
i przybyła z zagranicy rodzina zmarłego47.

Zona Stefana Zamoyskiego,  Elżbieta  z  Czartoryskich,  przeżyła  męża o prawie  13 lat.  Zmarła  nagle,
18 września 1989 r., w Genewie, gdzie mieszkała48. Msza św. żałobna sprawowana była w tym mieście,
25 września 1989 r.,  w kościele pw. św. Franciszka przy rue des Voisins. Zegnała ją bliższa i  dalsza
rodzina, z kręgów polskiej i europejskiej arystokracji -Zamoyscy, Czartoryscy, Potoccy, Radziwiłłowie
oraz ze spokrewnionego rodu Bourbon-Siciles.

Wśród licznych nekrologów, umieszczonych w różnojęzycznej prasie przez wdzięczne instytucje i osoby,
wyróżniał się niepozorny nekrolog, zamieszczony - w krajowym „Głosie Wielkopolskim”, 25 września
1989 r. - przez pogrążonych w smutku mieszkańców Jedlca i Gołuchowa49.

Jak była już o tym mowa we wcześniejszym fragmencie tej biografii, Stefan Zamoyski był długoletnim
członkiem najstarszego (bo sięgającego jeszcze XVI w.) londyńskiego klubu White’s. Dwadzieścia pięć
lat po śmierci ojca (i swojej ostatniej bytności w klubie), wstąpił tam na kolację ze znajomym historyk
Adam Zamoyski. Pomimo tak długiej przerwy przyjmująca zamówienie kelnerka przywitała go słowami:
„To pan hrabia Zamoyski, czyż nie? O jak ja dobrze pamiętam pańskiego ojca - to był prawdziwy Pan!”50.

46 Informacja dr. Andrzeja Suchcitza.
47 M.P., Śp. Ppłk Stefan Zamoyski (List do redakcji), „Tygodnik Powszechny” z 11 czerwca 1978 r. (AAZ).
48 Wcześniej w Szwajcarii mieszkała matka Elżbiety Zamoyskiej (por. np. Pismo Alika Koziełł-Poklewskiego do Józefa Potockiego, Iver, 22 lutego

1950 r., w: Wielki świat, wielka polityka..., s. 687).
49 Nekrolog Elżbiety z Czartoryskich Zamoyskiej („ostatniej właścicielki Jedlca, córki śp. księcia Adama Czartoryskiego, ostatniego właściciela

Gołuchowa, wdowy po śp. pułkowniku Stefanie Zamoyskim”), „Głos Wielkopolski” z 25 września 1989 r. (AAZ, Album wycinków).
50 Informacje Adama Zamoyskiego (24 września 2017 r.).
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