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Inż. Maciej Świdziński nie żyje

Na zdj ciu: Hodowcy w SK Moszna (od lewej) Jerzy Jaworski, Maciej w idzi ski, ę Ś ń
W adys aw Byszewski i Hubert Szaszkiewicz. Fot. B. Imio czyk.ł ł ł  

W dniu  14  lipca  1988 r.  w nowo powstałej  Stadninie  Koni  w Krasnem,  jej  kierownik  inż.  Maciej
Świdziński w trakcie sprowadzania koni z padoków został potrącony i upadając na bruk doznał silnego
wstrząsu  mózgu.  Nieprzytomnego odwieziono do szpitala  w Ciechanowie,  skąd po 3 dobach został
przewieziony do Warszawy, gdzie 19 lipca zakończył życie.

Maciej Świdziński urodził się 19 lutego 1930 r. w Łaziskach na Zamojszczyźnie. Tam w rodzinnym
domu  spędził  pierwszy  beztroski  okres  swojego  dzieciństwa,  które  we  wrześniu  1939  r.  zostało
przerwane wojną. Mieszkając na wsi obcował od dziecka z końmi i swe pierwsze kroki jeździeckie
stawiał na kucyku. Po wojnie ukończył  szkołę średnią w Lublinie,  a z powodu trudnych warunków
materialnych  nie  mógł  sobie  pozwolić  na  wyższe  studia.  W  czasie  wakacji  dorabiał  pracując
w spółdzielni „Las” przy zbiorze runa leśnego. W 1948 r. los rzucił Go do Puszczy Kozienickiej, a mając
chwilę  wolnego  czasu  wybrał  się  na  zwiedzenie  tamtejszej  stadniny.  Wówczas  pracowałem w PSK
Kozienice i wyjeżdżając na przejażdżkę na og. Sygnet, w bramie spotkałem młodego chłopca, który
mnie zaczepił sprężyście przedstawiając się i prosząc o zezwolenie na obejrzenie koni. Skierowałem Go
do koniuszego, a sam kontynuowałem jazdę. Po dwu latach spotkałem Go w Mosznej i okazało się że
był  to  właśnie  Maciej  Świdziński.  Potem  w  żartach  często  wypominał  mi,  że  jego  odesłałem  do
koniuszego, a sam pojechałem konno w teren.

Po  zdaniu  matury  jesienią  1949  r.  Maciej  Świdziński  został  przez  Zygmunta  Skolimowskiego,
ówczesnego dyrektora PSK Mo-szna,  przyjęty na stanowisko praktykanta hodowlanego,  a następnie
asystenta. Miałem okazję bliższego poznania Go obejmując w 1951 r. stanowisko kierownika Stadniny
w Mosznej i 5 lat z Nim ściśle współpracując. Był On wzorem asystenta. O dużej indywidualności,
pozornie szorstki, nawet czasem robiący wrażenie aroganckiego, a w rzeczywistości o bardzo dobrym
i wrażliwym sercu. Przemiły, wesoły kompan, umiejący zawsze zachować właściwy dystans. W pracy
niezwykle  sumienny i  punktualny.  Wymagający od  innych,  ale  jeszcze  więcej  od  siebie.  Umiejący
jednak  ocenić  pracę  innych.  Szanowany  i  łubiany  przez  przełożonych,  a  bardzo  łubiany  przez
podwładnych.
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Praca w Mosznej rozbudziła w Nim wielkie i wszechstronne zamiłowanie do koni pełnej krwi. Wiele
czasu poświęcał  na studiowanie rodowodów i  wspólnie  całymi wieczorami  opracowywaliśmy plany
kojarzeń, pisaliśmy 8-pokoleniowe rodowody wszystkich dostępnych ogierów i moszniańskich klaczy
z wyliczeniami  Veillera.  Wiele  czasu  poświęcał  On  wychowie  młodzieży,  zawsze  był  obecny  przy
porodach z czasem odbierając je osobiście.

Maciej  Świdziński  miał  duże  zamiłowanie  i  zdolności  manualne  do  różnego  rodzaju  zabiegów
weterynaryjnych. Zawsze asystował dojeżdżającemu wówczas lekarzowi wet. i z czasem nabrał dużej
wprawy w robieniu przeróżnych zastrzyków, a nawet poważniejszych zabiegów.

Wykazywał też wielkie zamiłowanie i zdolności dojazdy konnej, toteż wiele wolnego czasu spędzaliśmy
na konnych przejażdżkach na jałowych klaczach,  a  od jesieni  1951 r.  rozpoczęliśmy systematyczne
treningi na koniach sportowych. Pierwsze Jego sportowe sukcesy zaczęły się już w 1952 r., a w 1955 r.
został powołany na zgrupowanie przed pierwszymi po wojnie zawodami przyjaźni z ekipą NRD. Był On
bardzo wysoko ceniony przez ówczesnego trenera płk. Karola Rómmla, jako jeździec odznaczający się
dużym  wyczuciem  i  umiejętnością  właściwego  oceniania  odległości.  W  1953  r.  w  pierwszych
powojennych mistrzostwach polski  uplasował  się  na  wysokim IV miejscu,  a  w 1955 r.  na Argunie
zdobył zaszczytny tytuł mistrza Polski. W 1956 r. był powołany do ekipy wyjeżdżającej pierwszy raz na
CHIO  do  Akwizgranu,  a  w  1957  r.  do  Lipska  i  ponownie  do  Akwizgranu.  Niestety  komplikacje
powypadkowe z kręgosłupem uniemożliwiły Mu dalszy czynny udział w sporcie wyczynowym.

Po 6-letnim stażu w Mosznej został przeniesiony w 1955 r. do PSK Strzegom w celu zorganizowania
oddziału pełnej krwi w Żółkiewce. Będąc wówczas bardzo młodym człowiekiem, a mając duże sukcesy
w  sporcie  jeździeckim,  zdecydował  się  na  przejście  do  Zakładu  Treningowego  w  Racocie.  Tam
pozostawał  do  1959 r.,  kiedy to  został  przeniesiony do PSK Golejewko  na  stanowisko kierownika
stadniny. Pracując studiował w Poznaniu na Wydziale Zootechnicznym i uzyskał tam dyplom inżyniera.

Był  On  wzorowym  asystentem,  jeźdźcem  i  hodowcą,  a  po  objęciu  tego  stanowiska  stał  się
„doskonałością”. Posiadał wielkie walory osobiste wzbogacone wiedzą i doświadczeniem hodowlanym,
wykorzystywał je, aby z doskonałego materiału genetycznego, jaki przedstawiało stado w Golejewku,
wydobyć maksimum. I od 1962 r. jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej zaczęło się jedno wielkie
pasmo Jego hodowlano-wyścigowych sukcesów, sukcesów krajowych i międzynarodowych. W latach
1962—1986 15-krotnie Jego wychowankowie zdobyli błękitną wstęgę — Derby. Jest to swego rodzaju
rekord,  którego  osiągnąć  po  raz  drugi  już  się  pewnie  nikomu  nie  uda.  9  zwycięstw  w  Oaks,  12
w Wielkiej Warszawskiej czy 15 w Nagrodzie Prezesa Rady Ministrów najlepiej świadczą o wynikach
Jego  pracy  hodowlanej.  Konie  Jego  hodowli  z  dużym  powodzeniem biegały  w  mityngach  państw
socjalistycznych.  Pamiętamy  wielki  sukces  Taorminy  z  Doryantem  oraz  Dejaniry  w  Budapeszcie.
Doskonała  Doris  Day  zajęła  wysokie  III  miejsce  w  Wielkiej  Nagrodzie  Europy  w  Kolonii.  Obok
osiągnięć  wyścigowych  wielkim  sukcesem  było  wyhodowanie  takich  czołowych  ogierów  jak
wspomniany Doryant i Erotyk. To tylko garść przykładów obrazujących wielkie osiągnięcia Macieja
Świdzińskiego.

Nie  mogąc  startować  w  konkurencji  skoków,  przestawił  się  na  powożenie.  Dobierał  i  zjeżdżał
odpowiednie klacze półkrwi, kompletował też uprząż i pojazdy, aby i w tej dziedzinie osiągać dobre
wyniki. Przy tej okazji zrodziła się myśl stworzenia w Golejewku powozowni. Wspólnie z ówczesnym
dyrektorem PSK Zołędnica,  Jerzym Jurgą,  z zapałem odpowiednio adaptowali  budynek lokując tam
wiele bardzo ciekawych pojazdów najwyższej klasy. Dziś swą rangą muzeum pojazdów w Golejewku
zajmuje chyba następne miejsce po powozowni łańcuckiej.

Maciej Świdziński był również zamiłowanym myśliwym. Wiele wolnego czasu spędzał sam na sam
z przyrodą. Był nie tylko dobrym strzelcem, ale wysokiej klasy etycznym myśliwym. Był i tu bardzo
miłym kompanem na polowaniach stwarzając zawsze przemiłą atmosferę. Odziedziczywszy zdolności
muzyczne i dobry słuch lubił muzykę, a uwielbiał przede wszystkim marsze ułańskie, znał je wszystkie
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na pamięć.

Od 1 stycznia 1988 r. zdecydował się przejść do Krasnego, aby tam odtworzyć niegdyś najsławniejszą
polską stadninę pełnej krwi. Wziął się do pracy z Jemu wrodzonym zapałem zaczynając wszystko od
nowa. Dobrawszy sobie pięciu zupełnie surowych, ale chętnych pracowników, postanowił nauczyć ich
i zrobić  z  nich  prawdziwych masztalerzy.  Wraz  z  dyrektorem Zychem remontowali  stajnie,  grodzili
padoki, zbudowali na ciężkiej ciechanowskiej glebie nowoczesną bieżnię gwarantującą właściwy ruch
niezależnie od pogody.

Maciej Świdziński zebrał już w Krasnem 25 klaczy rozpoczynając po prawie 50-letniej przerwie pracę
hodowlaną  zapoczątkowaną  z  takim  powodzeniem  przez  Ludwika  Krasińskiego  130  lat  temu.
Dobierając klacze  szukał  przede wszystkim takich,  których protoplastki  wywodziły się  z  Krasnego.
Chciał odtworzyć „Krasne” i wierzył, że uda się Mu postawić Stadninę w Krasnem między najlepszymi
polskimi stadninami. Wierzę, że taki zapał i wielka znajomość rzeczy w niedługim czasie dałyby efekty.
Niestety los zrządził inaczej. Stosunkowo młode jeszcze życie zostało przerwane. Wypełniając swoje
obowiązki aż nazbyt gorliwie, uległ tragicznemu wypadkowi.

Trudno jest mi w to uwierzyć i z tym się pogodzić, że mego serdecznego przyjaciela, kiedyś ucznia,
a potem kolegi  już między nami nie  ma.  Nie zobaczymy sylwetki  Macieja  Świdzińskiego na Torze
Wyścigowym, puste będzie Jego miejsce w autokarze w czasie objazdu Stadnin pełnej krwi i puste
będzie jego stanowisko w lesie. Pięć lat przemiłej z Nim współpracy, wiele godzin nocnych spędzonych
w porodówce w oczekiwaniu na nowego źrebaka,  wspólne treningi  i  zawody,  zabawy i  wiele  nocy
przetańczonych, wspólne polowania stworzyły między nami wielką i serdeczną przyjaźń. Nawet kiedy
po latach stanęliśmy na dwu przeciwstawnych sobie biegunach, kiedy sukcesy jednego musiały być
porażką drugiego i  odwrotnie,  to  te  porażki  czy sukcesy nigdy nie  zdołały zaćmić naszej  przyjaźni
i wzajemnego zaufania.

Aby towarzyszyć  w ostatniej  drodze szanowanemu i  kochanemu koledze zjechali  się  z całej  Polski
koniarze i przyjaciele. Spoczął na wieki tam, gdzie przez 29 lat z takim powodzeniem tworzył. Niech ta
ziemia golejewska, na której chował swe ukochane i doskonałe konie lekką Mu będzie.

Żegnaj Maćku kochany!
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