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Maria  Kinga  hrabianka  Potocka-Świdzińska,  hodowczyni.
Naukowiec.

Urodziła  się  6  sierpnia  1935  roku  w  Krakowie.  Ojciec  Ignacy
hrabia Potocki. Matka Anna z domu Mycielska. Bracia. Tomasz,
Jerzy, Władysław. Mąż Maciej Świdziński. Córka Katarzyna. Syn
Jan.  Absolwentka  Wyższej  Szkoły  Rolniczej  we  Wrocławiu,
doktorat w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Poszła  do  kina  na  amerykański  film  Wielka  nagroda.  Historia
dziewczyny  i  konia.  Koń  złamał  nogę.  Skazanego  na  śmierć
uratowała  dziewczyna.  Kochała  swojego  konia.  Godzina  po
godzinie,  miesiąc po miesiącu,  doprowadzała go do pełni  życia.
Szczęście było na końcu, zwycięstwo w Grand National. Nagroda
za poświęcenie,  miłość,  wiarę i  przyjaźń.  Człowieka i  konia.  To
działa na wyobraźnię. A potem był jeszcze Książ, Stado Ogierów,
spotkanie  z  hodowcą,  Michałem  Andrzejewskim,  do  którego
przywiózł  ją  ojciec,  wspólne  jazdy  z  Marią,  córką
Andrzejewskiego.  I  to  zadecydowało  o kierunku  studiów  –
zootechnika,  konie.  Mieszkali  wówczas w Szczawnie Zdroju. Do
Książa, na konie, jeździła rowerem.

Pierwszą prace w Stadninie Koni
w Mosznej, Maria Kinga

Potocka-Świdzińska, otrzymała jako
stróż nocny, po studiach.

– Może odezwały się  jeszcze  i  geny po siostrze  mojego ojca,  Jadwidze  Grabińskiej,  utalentowanej
hodowczyni koni, ostatniej właścicielki Walewic?

A może  po mojej  prababce,  Annie  z  Działyńskich,  która  wyszła  za  mojego pradziadka  Potockiego
i zamieszkała z nim w Rymanowie?

Anna Działyńska z Kórnika była wspaniałą kobietą. Jeździła konno. Była społeczniczką. Założyła szkołę
rzeźbiarską dla dzieci. Była zielarką i ziołami leczyła ludzi. Jeździła konno po wsiach z ziołami, nawet
wówczas,  kiedy  cholera  dziesiątkowała  ludność  Podkarpacia.  Zostały  po  niej  rzeźby  na  cmentarzu
w Rymanowie,  gdzie  jest  i  kwatera  rodziny  Potockich  z  piękną  rzeźbą.  Leżą  w  niej  moi  rodzice,
powiedziała doktor Maria Świdzińska w sierpniu 2003 roku w Stadninie Koni w Golejewku.

Mój  ojciec  po  ukończeniu  studiów  elektrotechnicznych  w  Liège  wrócił  do  kraju  z  Marią  Teresą,
Belgijką, która umarła wkrótce po urodzeniu syna we Lwowie. Jako wdowiec poznał moją matkę, która
straciła męża i pozostała z synem, Tomaszem Goryajskim w swoim majątku Izdebki koło Brzozowa.
Tam  przebiegało  moje  wczesne  dzieciństwo.  Ojciec,  razem  z  dziadkiem,  właścicielem  uzdrowiska
Rymanów  prowadził  je.  Był  więc  balneologiem.  Już  przez  całe  życie,  mimo  zmiennych  losów,
kreślonych drugą wojną  światową i  powojennymi dziejami  Polski.  W latach  wojny był  skazany na
śmierć.

Ogrodnik, który zadeklarował przynależność do narodu niemieckiego, doniósł, że ojciec zakopał broń
myśliwską i wskazał miejsce. Ojciec, ostrzeżony, uciekł do lasu. Był w nim cztery i pół roku. Po wojnie
pracował w uzdrowiskach.
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Zaczął od stanowiska kierowcy w jednym z uzdrowisk śląskich, by szybko przejąć jego zarządzanie.
Szczawno Zdrój – stąd przeniesiono go na dyrektora uzdrowisk karpackich w Krynicy. Sprzeciwiał się
nacjonalizacji prywatnych domów. Chcieli go zamknąć. Ukrywał się na skoczni narciarskiej. Usunięty.
Przeniesiony  do  centrali  w  Warszawie.  Znów  Szczawno  Zdrój.  Moja  matka  wędrowała  za  nim
z dziećmi. Maturę zdawałam w Wałbrzychu. Rok 1952. Okres dla nas niedobry.

Dostanie się na studia z moim rodowodem było prawie niemożliwe. Zaręczył za mnie były pracownik
ojca, Żyd, dyrektor gospodarstw rolnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Miał powiedzieć, że
niczego w powietrze nie wysadzę.

Po  pierwszym,  trzyletnim  okresie  studiów,  Maria  Kinga  Potocka  otrzymała  nakaz  pracy  do
Państwowego Ośrodka Maszynowego w województwie szczecińskim. Starała się o studia magisterskie.
Papiery  zostały  odrzucone.  W tym  czasie  w  Szczawnie  Zdroju  wielu  lekarzy  wyrzucono  z  pracy
z wilczym biletem, za ich wspaniałą postawę zawodową i polityczną. Władze uważały, że inspiratorem
był Ignacy hrabia Potocki, dyrektor.

–  W walce o prawdę i  prawo nie  był  miękki.  Wziął  mnie za rękę i  poszliśmy razem do profesora
Stanisława  Tołpy,  powiedziała  Maria  Potocka-Świdzińska  w  sierpniu  2003  roku  w  Stadninie  Koni
Golejewko, który był rektorem w Wyższej Szkole Rolnictwa. Mój ojciec rzucił na stół swoje medale,
odznaczenia za Wystawę Ziem Odzyskanych we Wrocławiu. Znalazłam się na studiach magisterskich
z listy  rektorskiej.  W tym okresie  studiów pierwsza  była  praktyka  w Stadninie  Koni  Czystej  Krwi
w Michałowie u wybitnego hodowcy Ignacego Jaworowskiego. Potem pół roku praktyki w Stadninie
Koni w Racocie, w różnych gospodarstwach. Praca dyplomowa o koniach śląskich. Materiały zbierałam
w Strzelcach Opolskich u Jerzego Gniazdowskiego.

Pierwszą  pracę  dostałam  w  Stadninie  Koni  w  Mosznej.  Jako  stróż  nocny.  Starania  o  inną
w Ministerstwie Rolnictwa skończyły się  wyrzuceniem za drzwi przez personalnego pana Makucha,
który  przed  Warszawą  mieszkał  w  Sanoku.  Stróżowanie  w  Mosznej  przeżywałam  łagodnie  w  tak
doskonałym  towarzystwie  hodowców  jak  inżynier  Władysław  Byszewski  i  wielki  Jan  Grabowski.
Wiedziałam już, że dzięki staraniu ciotki Marii Mańkowskiej z Kazimierza Biskupiego w Wielkopolsce
dostanę  się  do  stadniny  jej  przyjaciół  mających  konie  w  Normandii.  Pod  koniec  1957  roku,  jako
pierwsza z rodziny, dostałam paszport i pojechałam do Francji. Znalazłam się wśród koni pełnej krwi,
poznałam wielu hodowców, nauczyłam się języka francuskiego i  wróciłam prosto do Stadniny Koni
w Golejewku. Staż zaczęłam pierwszego lutego 1959 roku.

Po  stażu  nie  było  koni.  Była  obora,  krowy,  Gdy  zabrakło  dla  niej  pracy,  po  różnych  zmianach
organizacyjnych  w  przedsiębiorstwie,  została  nauczycielką  w  szkole  Przysposobienia  Rolniczego
w niedalekiej  Miejskiej  Górce – jedenaście lat  niekochanej pracy.  Trzeba było jednak z czegoś żyć.
Chowała dzieci, jeździła po gospodarstwach, by patrzeć na pracę praktykantów. Cały czas żyła hodowlą
koni, którą prowadził mąż, Maciej Świdziński. Myślała też o dostaniu się do Zakładu Hodowli Koni
Instytutu Zootechniki w Balicach pod Krakowem. Kierował nim doktor Stanisław Deskur.

W  Stadninie  Koni  w  Golejewku  w  1974  roku  założono  punkt  badawczy  Instytutu  Zootechniki,
organizacyjnie  podlegający  Zootechnicznemu  Zakładowi  Doświadczalnemu  w  Pawłowicach  koło
Leszna.

– Dotykałam wielu problemów, powiedziała Maria Świdzińska. W Golejewku badałam środowisko dla
koni  po  to,  by  ustalić,  jakie  trzeba  produkować  dodatki  mineralne  w  żywieniu  koni.  Miałam
współpracownicę. W Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu przeprowadzałyśmy tysiące analiz
gleby,  wody,  krwi  koni,  włosa  koni,  mleka  klaczy.  Współpraca  ze  specjalistami  od  łąkarstwa
w Instytucie  w  Pawłowicach.  Powstawały  mieszanki  pasz  dla  stadnin.  Siedziałam  na  pastwisku
i obserwowałam, jakie trawy koniom smakują. Naciskana przez profesora Jerzego Chachułę zrobiłam
i obroniłam  doktorat  pod  jego  kierunkiem  w  Szkole  Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego,
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Charakterystyka czołowych ogierów pełnej krwi.

Bez  przerwy  współpracowałam  z  mężem.  Byłam  blisko  hodowli  i  wyścigów  koni.  Czasy  były
pogmatwane.  Kiedy  dostałam  zawiadomienie  o  wręczaniu  dyplomów  doktorskich,  w  telewizorze
ukazała  się  głowa  generała  Wojciecha  Jaruzelskiego  i  zaczął  się  stan  wojenny.  Dlatego  też  nie
poleciałam do Stanów Zjednoczonych, by przyjrzeć się w Phoenix w Arizonie temu, co z końmi robili
Jolanta  i  Zenon  Lipowiczowie,  ambasadorowie  polskiej  hodowli  konia  arabskiego.  Myślę,  że
współdziałanie rodzinne, praktyka męża i naukowca, miało wpływ na to, co działo się w golejewskiej
stadninie.

Objęcie przez Macieja Świdzińskiego Stadniny Koni w Krasnem stworzyło nową sytuację i wyzwania.

Staż w Stadninie Koni w Golejewku rozpoczęła w 1959 roku. Cały czas żyła hodowlą koni,
którą prowadził Maciej Świdziński, mąż Marii Kingi Potockiej.

–  Miałam do  wyboru  dwie  drogi,  powiedziała  Maria  Świdzińska.  Jerzy Budny,  odpowiedzialny  za
hodowlę koni pełnej krwi w Zjednoczeniu Hodowli Zwierząt Zarodowych w Warszawie, proponował mi
objęcie  hodowli  koni  w  Golejewku.  Jednocześnie  namawiano  mnie  na  pozostanie  w  Instytucie
Zootechniki w Balicach pod Krakowem, z możliwością przejęcia go po odchodzącym na emeryturę
doktorze  Stanisławie  Deskurze.  Byłam w rozterce.  Miałam już  zebrane  materiały do  habilitacji,  co
oznaczało wejście na drogę wyłącznie naukową. Jednocześnie pociągała mnie hodowla, praca twórcza.
Szkoda  mi  było  zostawić  dokonania  męża  nie  wiadomo  komu.  Byłam  po  latach  przywiązana  do
Golejewka, do stadniny. Zdawałam sobie sprawę, że po Macieju Świdzińskim każdy hodowca nie mógł
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być tak dobry jak on. Wybrałam hodowlę.

Wśród wielu problemów hodowlanych jest susza. Konie żywią się trawą, sianem. Mieszanki pasz dla
koni, wykonane jako receptura Punktu Badawczego Instytutu Zootechnicznego pod kierunkiem docenta
doktora habilitowanego Romualda Ostrowskiego są wartościowe. Siana konie mają dosyć. Zresztą konie
w Golejewku nigdy nie  narzekały na brak jedzenia.  Zasługa  to  wszystkich dyrektorów,  inżynierów,
Antoniego Jastrzębskiego, Józefa Kamińskiego, Jerzego Jurgi, Józefa Ponieckiego, Mariana Dudzika.

Po  wielkich  koniach  –  Konstelacji,  Taorminie,  Korabiu,  Nemanie,  Kosmogonii,  Nursji  –  w  latach
dziewięćdziesiątych  rodziły  się  nowe  sławy –  Krezus,  Karina,  Aksum,  Nowara,  Tankred,  Teorban,
zwycięzcy na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie, w gonitwach o Nagrody Rulera,
Derby,  Oaks,  Wielkiej  Warszawskiej,  Wiosennej,  jednocześnie  w  Alei  Zasłużonych  pojawiły  się
kamienie z imionami Krezusa, Konstelacji.

– Myślę, że moje pragnienie utrzymania stada w takim stanie, w jakim zostawił je mój mąż, zostało
chyba  spełnione.  Mieliśmy  udane  narodziny  Tabaki,  mojej  najlepszej  klaczy,  matki  Teorbana
sprzedanego do Anglii, Tankreda do Czech.

Lata,  w których  przyszło  Marii  Świdzińskiej  pracować w Golejewku,  należącym organizacyjnie  do
zespołu  wielu  przedsiębiorstw rolnych,  hodowlanych  pod ogólną,  od  1950 roku,  nazwą Państwowa
Stadnina Koni Żołędnica nie  były spokojne.  Zmieniali  się dyrektorzy,  zadania gospodarcze,  łączono
i rozdzielano  gospodarstwa.  Od  października  1988  roku  dyrektorem  Państwowej  Stadniny  Koni
w Golejewku  był  inżynier  Marian  Dudzik.  Przekształcenia  w  rolnictwie,  powstanie  Agencji  Rolnej
Skarbu Państwa przynosiły swoistą rewolucję. Był krótki czas, kiedy dyrektorem stadniny był hydraulik.
Na szczęście hodowcy byli ci sami i oni dbali o konie.

W  1993  roku  Maria  Świdzińska  otrzymała  w  Golejewku,  od  pracowników,  propozycję  objęcia
stanowiska dyrektora. Odpowiedziała, że nie ma mowy. Uważała, że dobrym dyrektorem był Marian
Dudzik, świetny organizator i hodowca krów. Okres był zwariowany i pełen napięć. 1 lipca 1993 roku
w sądzie w Lesznie został zarejestrowany akt powstania, raz jeszcze, przedsiębiorstwa Stadnina Koni
Golejewko z gospodarstwem Chojno, jako jednoosobową spółką Skarbu Państwa.

– Ja kierowałam stadniną, dyrektor Marian Dudzik całością przedsiębiorstwa i osobiście opiekował się
oborą.  Mądrze  w  nią  inwestował.  Jest  znakomita.  Ciągnie  finansowo  stadninę.  W  roku  2003,
powiedziała Maria Świdzińska, miała dwieście siedemdziesiąt krów i wyniki drugie w Agencji Rolnej
Skarbu Państwa.  Kiedy brałam hodowlę  koni  tylko  w moje  ręce,  słyszałam różne  opinie.  Baba po
chłopie  nic  nie  zdziała,  to  znaczy  ja,  żona,  po  mężu  Macieju  Świdzińskim.  Musiałam  się  starać,
musiałam udowodnić, że potrafię hodować konie i że te konie będą wygrywały na Służewcu.

Kierownikiem stadniny była dwanaście lat, do 2000 roku do emerytury. Hodowcą koni być nie przestała.
Nie można przecież rozstać się z pasją życia. Kiedy oddawała stado w ręce dyrektora Mariana Dudzika
i hodowcy Tomasza Stachowiaka, wszystkich koni było sto czterdzieści pięć, w tym czterdzieści pięć
matek stadnych. Świat wokół Marii  Kingi Świdzińskiej  jest  też pełen koni.  Syn, Jan,  jest  skarbnicą
wiedzy  o  koniach.  Pisze  dalszy  ciąg  monografii  matki  o  ogierach  pełnej  krwi.  Na  stronach
internetowych jego autorstwa są życiorysy koni z kamieniami w Alei Zasłużonych. O klaczy Graisse,
której Maria i Maciej Świdzińscy poświęcili pierwszy w Alei kamień, można przeczytać:

„Graisse, gniada, 1916/ST. Saulge-Greffe po Talion, hodowli belgijskiej, sprowadzona do Golejewka
w 1918 roku przez  ówczesnego właściciela  majątku  i  stadniny Janusza  hrabiego  Czarneckiego.  Już
w okresie międzywojennym, dała ona kilka klasowych koni, między innymi klacz Falladę, gniadą, po
Harlekinie, zwyciężczynię Nagrody Rulera, Borowna, Wotowskiego, klacz Ingodę, gniadą po Harlekinie
zwyciężczynię Nagrody Wiosennej  oraz klacz  Estellę  II,  gniadą  1925 po Harlekinie,  wiceoaksistkę,
matkę klaczy Luna, gniadą, 1932 po Parachute, zwyciężczynię Oaks, oraz klacz Quarry, kasztanowatą,
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1944 po Pharis, zwyciężczynię Nagrody Oaks, Kozienic i Aschabada, która po zakończonej karierze
wyścigowej w roku 1949 włączona do stada w Golejewku założyła cenną linię żeńską. Wywodzą się
z niej  Kasjopea,  matka  Kasjana,  Konstelacja,  Korab,  Księżyc,  Karina  matka  Kiejstuta,  gniadego,
urodzonego w 1966 roku po ojcu Who Knows, zwycięzcy wyścigu płotowego Prix Frirelet we Francji”.

Syn Jan Świdziński jest skarbnicą wiedzy o koniach. Jego autorstwa są życiorysy koni z kamieniami w Alei Zasłużonych.

Córka,  Katarzyna,  żona  Zbigniewa  Głuszka  ma  gospodarstwo  agroturystyczne  w  Pakówce  koło
Bojanowa, dwadzieścia koni. Organizują zawody o Memoriał Macieja Świdzińskiego. 

– W życiu spotkałam wielu wybitnych ludzi, hodowców, trenerów na torach wyścigowych, hipologów.

W  1958  roku  byłam  w  Londynie  zaprotegowana  do  pułkownika  Stefana  hrabiego  Zamoyskiego,
poznałam słynnego rotmistrza Kazimierza Bobińskiego, twórców tablic rodowych koni wyścigowych.
Pułkownik  zaproponował  mi  wyjazd  do  stadniny z  końmi  pełnej  krwi  pod  Londynem.  Wiele  razy
zetknęłam  się  i  rozmawiałam  z  Johnem  Ciechanowskim,  kierownikiem  stadniny  koni  pełnej  krwi
w Normandii. Trenował on konie w Dubaju, mieszkał pod Newmarket, wybitny jeździec przeszkodowy,
był szósty w Grand National. Na konferencjach, w których byłam, w Paryżu i Newmarket, jako tłumacz
opowiadał więcej dowcipów niż przekazywał naszym hodowcom to, co działo się na sali, powiedziała
w sierpniu  2003  roku  w  Stadninie  Koni  w  Golejewku  Maria  Kinga  hrabianka  Potocka  po  mężu
Świdzińska, której nie chciano przyjąć do Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.

5/5


