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jeździł, po tym skompletował poważną stajnię. Pierwszymi 
końmi w stajni były: Alouette II, Leda, Western Rose.

W r. 1895 występują na torze, nabyte w Krasnem Hun
garian i Ararat, wybitne konie.

Do końca r. 1895 trenerem był Rudolf; kierował stajnią 
sam ordynat. W jesieni 1895 r. objął kierownictwo stajni 
bar. Krumpel O'Connor. Stajnia stała w Moczydłach, pod 
Warszawą. Z koni wyścigowych Maurycego hr. Zamoy
skiego odznaczyły się zwłaszcza Hungarian, Ararat, Mila^ 
naise (po Pellegrino), kupiona w Deauville w r. 1896, któ
ra wygrała ogółem 25.415 rb., a po tym w stadzie dała 
znakomitego Galtee Boy'a.

W r. 1896 bar. Krumpel nabył w Anglii dla stada kl. 
Vir a po Gaillinule, która się okazała znakomitą matką. 
Dała ona doskonałą Heroinę i Zejtuna (już w stadzie Ła- 
zarewa). Gdy na torach wyścigowych pojawiły się wy
padki doppingu — i żaden właściciel stajni nie mógł mieć 
pewności, że własny trener lub żokej tego na koniach so
bie powierzonych nie zastosuje, wówczas zdecydował się 
zwinąć stajnię wyścigową, zatrzymał tylko kilka koni użyt
kowych luib zdatnych do hodowli półkrwi, które przeniósł 
do Michałowa.

Na jesieni 1903 r. ordynat sprzedał stado Łazarewowi, 
który utrzymywał je w dalszym ciągu w Starej Wsi, aż 
we wrześniu 1914 r. zostało ewakuowane do Rosji.

W tym czasie hr. Zamoyski zakupił od hr. Mieczysława 
Orłowskiego z Malej owić na Podolu stado koni angin- 
normandzkich, złożone z cennych importowanych ogierów 
i klaczy. Od tego czasu starania ordynata poszły w kie
runku wyhodowania pięknego, rosłego i chodnego konia 
powozowego. Ogiery, importowane z Francji po najlep
szych reproduktorach linii Fuschia — Cherbourg — dały 
piękny przychówek. Najwybitniejszymi ogierami były 
Ulysse po Moonlighter i Indigo po Sebastopol, które do
prowadziły do pięknego rezultatu hodowlanego, niezmier
nie chodnych, wytrzymałych i dorodnych koni.

Wojna zniszczyła prawie doszczętnie owoc wieloletniej 
pracy. Dużo cennych klaczy zostało zarekwirowanych 
przez wojska, cały roczny i dwuletni przychówek, którego 
nie można było uprowadzić w głąb Rosji, został przez Au
striaków i Niemców wywieziony.

Część stada: ogiery i około 20 najcenniejszych klaczy 
wyprowadzono na "Ukrainę, skąd, w czasie okupacji nie
mieckiej, pa trzech latach tułaczki wróciły do Michałowa 
2 ogiery i 6 klaczy. Dały te konie początek odrodzenia sta
da, które, po powrocie z Francji w r. 1924 ordynat Maury
cy hr. Zamoyski począł na nowo kompletować. Przybyły 
wówczas 2 klacze, rewindykowane z Niemiec.

Wobec trudności znalezienia i nabycia dobrego ogiera 
anglo-normandzkiego, ś. p. Zmarły zaczął chować konie 
półkrwi do remontu. Doskonały Kertbeny (Sac-a-Papier— 
Kevelaer po Styx), dał dużo bardzo wyrównanych koni 
użytkowych na suchych nogach i doskonałych w ruchach, 
chętnie nabywanych (w 90%) przez Komisje Remontowe.

Szlachetny folblut Javelot, importowany z Francji przez 
ordynata w r. 1929, dał z niektórymi klaczami półkrwi 
klasowe konie typu wierzchowego. A ostatnio sprowadzo
ny ogier pełnej krwi, Monarchistę, (Monarch — Fiłleule 
po Combourg), bardzo piękny i kościsty koń, który wsku
tek nieszczęśliwego wypadku padł w tym roku, zostawił 
bardzo obiecujący przychówek.

Od r. 1928 Zmarły używał do chowu półkrwi klaczy 
pełnej krwi, jak: Baby Daisy, Beg Meił, Capricious, Car- 
pette, Grivette, Newa, Siska, które też sporadycznie były 
odchowywane ogierami pełnej krwi.

Zmarły ordynat był wielkim miłośnikiem koni i uro
dzonym hodowcą. Sam doglądał stado jak najtroskliwiej, 
a znając każdego źrebaka od urodzenia, śledził jego roz
wój i wychów.

Żywa w Nim była, tak powszechna u szlachty polskiej, 
żyłka do konia i ukochanie tego wiernego towarzysza bro
ni i życia ziemianina. Jak już wzmiankowaliśmy, sam jeź
dził na wyścigach płaskich i w steeplach, był też świet
nym jeźdźcem terenowym i doskonale powoził. Znał się 
na koniach i umiał wyczuć i wypatrzeć zalety oraz uzdol
nienia każdego z nich.

Przez zgon ś. p. Maurycego hr. Zamoyskiego Polska stra
ciła nie tylko zasłużonego obywatela i męża stanu, ale też 
zamiłowanego i wybitnego hodowcę konia szlachetnego.

Cześć Jego pamięci!

Inż. ZYGMUNT hr. PLATER-ZYBERK

Nowy tor wyścigowy na Służewcu
Opracowany od szeregu lat i dzisiaj już zrealizowany 

projekt nowego toru wyścigowego na Służewcu nie jest 
przypadkową teoretyczną pracą lub też kopią zagranicz
nych torów, jak to sobie wielu przedstawia.

Wyrósł on równolegle do istniejącego toru Mokotowskie
go, którego braki z każdym rokiem dawały się ciężej od
czuwać. Tor Mokotowski od powojennych czasów, szcze
gólnie po nabyciu Służęwca, traktowany był jako prowizo
rium, starano się nie czynić w nim znacznych inwestycji, 
a jedynie podtrzymywać jako tako stan torów i budynków. 
A jednak pochłaniało to znaczne sumy: drewniane stajnie 
i trybuny wymagały rok rocznie nowych wkładów i re
montów. Owa pozycja ciągłych napraw i kosztów skłoniła 
T.Z. do H.K. w P. do polityki jednorazowego wydatkowania 
większej sumy, czy to na przygotowanie podglebia pod to
ry, czy też na ogniotrwałe i termicznie wytrzymałe bu
dynki.

W tym duchu zastał opracowany program rozbudowy to
ru Służewieckiego i w tym duchu zrealizowano go. Luksu
sy wszelkie zostały z punktu wyeliminowane i nie ma tu

naśladownictwa kosztownych torów zagranicznych. Stara
no się jedynie wprowadzić te ulepszenia, które ułatwiają 
funkcjonowanie. techniczne wyścigów.

Nowopowstały tor na Służewcu jest jedynym w swo
im rodzaju w Europie. I to nietylko ze względu na 
znaczny rozmach całości, na skalę bieżni wyścigowych 
i treningowych, ale też i ze względu na ogromną kolonię 
mieszkalno-trenerską, z wykwintnymi, rzec można, staj
niami.

Przeważnie tory zagraniczne nie przedstawiają zespołu 
bieżni z częścią mieszkalno-stajenną. Odbywają się tam 
przewidziane programem parę razy do roku spotkania 
i eliminacje, rozgrywające się za każdym razem na innym 
turfie podstołecznyrn. Duże kluby wyścigowe dysponują 
paroma torami nietylko w obrębie własnego miasta, lecz 
posiadają wyścigowe tory na letnią porę nad morzem, lub 
w .zimowym okresie na południu. Tory owe położone za
zwyczaj malowniczo, w rozplanowaniu swym są chaotycz
ne. Powstają jako małe podmiejskie tory, dla których do
kupuje się, w miarę powodzenia i możliwości finansowych,
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okoliczne tereny. Dzisiaj są one tak zacieśnione, że o nor
malnym dojeździe i parkowaniu wozów mowy być nie mo
że, a sam tor zeszpecony jest dostawionymi w miarę po
trzeby trybunami.

Rzecz się miała inaczej z torem Służewieckim. Zdając 
sobie sprawę z doniosłości tego głównego toru w Polsce, 
zasilającego całą hodowlę końską w kraju, trzeba było 
zawczasu przewidzieć szerokie możliwości rozrostu stolicy 
i technicznie zastosować nowoczesne urządzenia toru. Trze
ba to było konsekwentnie przeprowadzić na całej linii, 
gdyż z chwilą uruchomienia toru, o znacznych zmianach 
mowy być nie może. Rozpatrując problem założenia nowe
go toru, Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce 
doszło do wniosku, że bieżnie na wyścigi płaskie i przesz
kodowe muszą być uzupełnione osobnymi torami trenin
gowymi a wymagało to znacznie większej przestrzeni, niż 
na dotychczasowym torze Mokotowskim (140,5 ha). Poiza 
tym liczba koni, wzrastająca z roku na rok powodowała 
znaczne zacieśnienie terenu stajennego na Mokotowie; było 
to możliwem na krótki okres czasu —• do chwili zwinięcia 
starego toru. Rozłożywszy mieszkania i stajnie na nowym 
terenie o powierzchni pożądanej dla Towarzystwa, przeko
nano się o ile więcej miejsca pochłonie na Służewcu daw
na kolonia mieszkalna z placu Unii Lubelskiej.

Wybór miejsca pod nowy tor wyścigowy nie był łatwy, 
proponowane tereny na Rakowcu były zbyt niekształtne 
i małe. Czerniaków mieści się na podmokłych gruntach, 
inne podmiejskie tereny nie posiadają odpowiedniej komu
nikacji iz miastem.

Zarząd Dóbr Wilanowskich, parcelując fowarki swe za
chodnie aż po Okęcie, posiadał parę większych obiektów, 
z których teren Służewiecki sprzedał Towarzystwu w ro
ku 1925.

Pod względem komunikacji i ogólnego ukształtowania 
się był on idealnym. Chcąc wyzyskać maksymalnie prze
strzeń przeznaczoną pod tory, uzyskało się resztę prze
strzeni o rozplanowaniu, które wydać się mogło chaotycz
nym. W dodatku teren przecięty jest rzeczką i stawem na 
dwie części o znacznej, jak na okolice Warszawy, różnicy 
poziomu. Zdecydowało to o usytuowaniu torów płaskich 
i przeszkodowych z północy na południe, toru treningowe
go ze wschodu na zachód oraz zorientowanie trybun na 
wschód dla uniknięcia południowych i zachodnich promie
ni słonecznych. Podjazdy pod trybuny nie zaprojektowano 
od istniejącej szosy Puławskiej, jakby można było oczeki
wać, lecz po stronie przeciwległej w przedłużeniu przysz
łej arterii NS II. Do czasu powstania arterii NS II, łączą
cej Służewiec w prostej linii z Warszawą, wjazd główny 
odbywać się będzie bramą od Al. Puławskiej.

Aleja szerokości 52 m, z dwoma 9 m jezdniami pośrodku 
i chodnikiem od strony toru, prowadzi lukiem do samego 
autoparku.

Charakter wjazdu, jakby do prywatnego parku, ze strzy
żonym żywopłotem świerkowym po lewej stronie, zasła
niającym widok na tor i trybuny. Wzamian tego z alei
0 wyższym poziomie, ponad dachami i drzewami roztacza 
się widok na Warszawę i Okęcie. Pierwsze wrażenie prze
strzeni i zieloności, tak kontrastujące z charakterem rozbu
dowanego miasta, towarzyszy przyjezdnemu na całej prze
strzeni. Dopiero przy wjeździe do autoparku ukazuje się 
po lewej stronie na wzniesieniu najpierw III-cia trybuna, 
następnie Il-ga główna, a w końcu I-sza członkowska z ob
szerną wagą i siodlarnią. W głębi na osi długiego placu wi
dnieje wysoka 40 m wieża ciśnień.

Autopark pomieścić może z czasem do 2000 wozów pry
watnych i taksówek oraz ponad 25 autobusów. Istnieje 
jeszcze jeden dojazd dla Zarządu Towarzystwa i gości ofi
cjalnych z Alei Puławskiej do I-ej trybuny bez przecięcia 
ogólnego ruchu na autoparku. W przyszłości przedłużenie 
ulicy północ — południe NS II przejmie cały ruch kołowy 
na wyścigi, jako najkrótsza droga z Warszawy, przejdzie 
wiaduktem ponad drogami gospodarczymi i tramwajem, 
zbiegnie się z dzisiejszym dojazdem w głównym autoparku
1 w prostej linii wieży ciśnień przeleci na południe do Pia
seczna. Nie będzie ona w żadnym punkcie odcinała tere
nów gospodarczych i stajennych od torów wyścigowych; 
równolegle projektowana jest szybkobieżna kolej elektry
czna, która z powodzeniem zastąpi dzisiejszą odnogę tram
wajową z Puławskiej. Dzisiejsza pętlica tramwajowa przy 
bramie wjazdowej ma być przeniesiona na wprost III-ej 
trybuny na niższym poziomie, z pięcioma torami zapaso
wymi. Położony obok przystanek kolei normalno-torowej, 
osobowej i towarowej, posiada identyczne połączenie z ka
sami przed trybunami za pomocą dwóch pieszych tuneli 
pod autoparkiem.

W końcu tegoż placu przy siodłami istnieje trzeci tunel 
pod ulicą, łączący tereny stajenne z wagą i paddockiem. 
Ułatwia on przeprowadzanie koni przed i po biegach, nie
zależnie od ruchu przelotowego na arterii północ-południe.

Całkiem odrębnie ukształtowały się wewnętrznie miesz
kalne i stajennne uliczki, o przeważającym kierunku pół
noc-południe; zróżniczkowane są drogi o charakterze sta
jennym, w przeciwieństwie do mieszkalnych uliczek. Na 
terenie oznaczonym literą A, naprzeciwko autoparku, każ
da ze stajen parterowych w kształcie podkowy ma u szczy
tu 2-u kondygnacjowy blok mieszkalny. Na parterze mieści 
się koszarka dla chłopców stajennych, na pierwszym pię
trze natomiast dwa mieszkania 2 pokojowe z wygodami dla

Tak wyglądał Służewiec w 1936 roku.
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trenerów. Pośrodku podkowy stajennej wytknięto kółka do 
oprowadzania koni, z terenami sportowymi nieopodal, dla 
służby stajennej. W tym układzie właściciele sitajen mają 
możność wynajęcia całych kompleksów z przyległymi mie
szkaniami.

Na terenie niższym, oznaczonym literą B, przy terze tre
ningowym mieszkania jedno i dwu pokojowe tworzą cał
kiem niezależne bloki, w pewnej odległości od stajen.

Same stajnie podzielone są na drobne elementy, przezna
czone dla mniejszych stadnin, bardziej popularny i łatwiej
szy do podziału system. Na tymże terenie pomiędzy torem 
treningowym i bocznicą kolei usadowiono magazyn siana 
i owsa. W środku kolonii ma stanąć ochronka, świetlica, 
jadalnia i czytelnia dla chłopców stajennych oraz central
na pralnia i sklepy. Teren gospodarczy, oznaczony literą C, 
położony jest na własnym wjeździe z Alei Puławskiej, 
z domem inspektora, cieplarnią, garażami, wozownią, mie
szkaniem administracji, biurem i mieszkaniem dozorcy 
przy bramie gospodarczej. Tyle co do ogólnego rozplano
wania, podyktowanego potrzebami i falistością terenu.

Przystępując do szczegółów, podkreślić należy, że spe
cjalny akcent położono na przygotowanie najważniejszej, 
najbardziej eksploatowanej części toru — czyli na bieżnię. 
Wyzyskiwana jest ona u nas w cięższych warunkach, niż 
gdziekolwiek indziej, nie mając przerw pomiędzy sezona
mi oraz właściwości klimatycznych zachodnich torów. Dro
gi dojazdowe, systemy komunikacyjne, stajnie i mieszka
nia, nawet trybuny można od biedy w sezonie wyścigowym 
dopełnić, lecz toru zmienić niesposób. Czyż można sobie

wystawić, aby jedyny tor stolicy, na którym odbywa się 
co najmniej w ciągu 80 dni w roku 7—9 biegów dziennie 
utrzymać mógł swe zadarnienie, bez odpowiedniego przy
gotowania gruntu, doboru traw i zraszania?

Uczyniono więc wszelkie starania na nowym to-rze, aby 
zakrzewić stałe trawy, co pociągnęło za sobą daleko idące 
koszty. Trzeba było przeprowadzić b. sumienną niwelację 
na terenie dawnych pól folwarku Służewiec, a więc przede 
wszystkim zdjąć warstwę uprawną grubości 10—15 cm, 
a następnie zmienić układ podglebia na głębokości 50 cm, 
aby uzyskać jednostajny skład ziemi, a nie jak to było 
uprzednio: zdecydowane żyły piasku lu!b też całe połacie 
gliny. Zdjęty uprzednio uprawny humus kilkakrotnie prze
rabiano przed nawiezieniem go na podglebie, a wszystkie 
kamienie z torów kilkakrotnie wybierano. Dopiero po 
sprawdzeniu odpowiedniego stanu gleby zasiano 5 gatun
ków traw, wedle recepty najlepszych naszych sił profesor
skich. Do programu założenia i uprawy torów należał jesz
cze drenaż płytki oraz cała instalacja sztucznego polewa
nia torów z linią wodociągową o znacznej ilości hydran
tów wzdłuż torów płaskiego i treningowego, wieża ciśnień 
z dwoma rezerwuarami, 2 studnie artezyjskie głęb. 24 m, 
oraz znaczny basen wygrzewalny pojemności 2400 m sześć, 
z wodotryskiem w parku członkowskim. Poza tym sprowa
dzono z Anglii specjalne maszyny do strzyżenia i wałowa
nia terów, trzymając się zasady, że krótko trzymane tra
wy szerzej się zakrzewią i uniknie się wyrywania traw ko
pytami, a co za tym idzie, wadliwego porostu toru oddziel
nymi kępami, a nie jednostajną darnią.



i: 3N. Pełczyński. TOR WYŚCIGOWY
CHAMP DE COURSES

1. Trybuny: członkowska i główna, tak usytuowane, że publiczność może oglądać konie 
przed wyścigiem na paddocku.

2. Trybuny: członkowska (I), główna (II) i tanich miejsc (III).
3. Trybuna III, z tyłu.
4. Trybuna członkowska.
5. Panorama paddocku, trybuny głównej, alei wjazdowej i stajen.
6. Hala trybuny głównej (największa w Warszawie).

1. Tribune du pesage et pavilion, situćs d üne inaniere qui pennet d'obscrver les 
' vaux, avant la course, au paddock.
Tribunes: du pesage (I), du pavilion (II) et de la pelouse (III).
Tribune III partie posterieure.
Tribune I.

5. Vue generale du paddock, du pavilion, de 1‘avenue d‘entree et des ecuries.
5. Halle du pavilion (la plus grande a Varsovie).



NA SŁUŻEWCU
ä SŁUŻEWIEC

1. Trybuna członkowska od strony paddocku.
2, 3, 5. Tor wyścigowy.
4. Tunel, którym konie wchodzą na tor.
6. Stajnie.
7. Autopark przy trybunie członkowskiej.

1. Tribune du pesage du cöte du paddock.
2, 3, 5. La piste.
4. Tunnel d'entree des chevaux sur le champ de courses.
6. Ćcuries.
7. Autoparc aupres du pesage.
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Praca, pieniądze i czas, poświęcone odpowiedniemu przy
gotowaniu bieżni, nie robią wrażenia na widza, poza szma
ragdową zielenią torów i żywopłotami z łigustrum.

Główna uwaga przyjezdnych 'koncentruje się na domi
nującym akcencie całości — na trybunach; są one indywi
dualnie potraktowane, stąd pewna różnorodność formy, 
spowodowana przeznaczeniem każdej z trybun.

Niejednolitość wyrazu jest dziś widoczniejsza, nim część 
parkowa nie podrośnie i nie włączy w całość parku wyści
gowego parę luźnych budynków, znikomych w tej skali. 
Nie są to kamienice miejskie lecz pawilony w parku. Dla 
publiczności najtańszych miejsc powstała t. zw. trybu
na III-cia. Wskutek znacznego i najbardziej ruchliwego 
elementu, wchodzącego i schodzącego wciąż ze stopni, na
dany jest kształt jednospadkowej stopniowanej pochyłości 
bez nawiązania z halą wnętrza. Nie ma tu miejsc siedzą
cych, a przy ustawieniu ludzi w dwa rzędy na stopniach, 
pomieścić można do 7000 widzów. Przed deszczem są cał
kowicie zabezpieczone dachem jedynie tylne rzędy. Dep
tak przed trybunami, wyłożony płytami betonowymi, scho
dzi trzema spadkami do toru płaskiego, a od strony ogrodu 
tworzy taras, na którym mogą być ustawione stoliki i krze
sła. Taras łączy się bezpośrednio z restauracją tanich 
miejsc i dużą halą przyziemia na trybunie.

Kasy totalizatora, z tablicą wypłat i biegów wyżej, 
mieszczą się w środku hali, lecz jest możliwość, przy znacz
nym natłoku, umieszczenia kas na zewnątrz, od strony pod
jazdu.

W przeciwieństwie do najtańszych miejsc, trybuna głów
na ma charakter wygodniejszy i po za miejscami stojący
mi może pomieścić publiczność siedzącą na ławkach nie- 
numerowanych. Ogółem pomieścić może ona, wraz z loża
mi, 5400 osób na stopniach zewnętrznych, poza tym cała ta 
puibliczność może się ukryć w dni słotne i zimne w dużym 
hallu parteru i na galeriach II piętra, skąd można ogarnąć 
wzrokiem cały tor wyścigowy, jak na dłoni. Zasadą obec
nych urządzeń sportowych jest uniezależnienie przybyłej 
publiczności od pory roku i pogody, zarówno pod wzglę
dem gorąca, chłodu jak i słoty. Kasy wejściowe od Puław
skiej, czy też na autoiparku, rozwiązane są w tym duchu: 
publiczność kupująca bilety wejściowe lub oczekująca na 
pojazd do Warszawy nie jest narażona na kaprysy pogody.

Na głównej trybunie publiczność, siedząca w lożach lub 
na wyższych ławkach, posiada własne swe kasy, bufety 
i szatnie, bez konieczności schodzenia na parter.

Odpowiednikiem dużej sali barowo-restauracyjnej w 
przyziemiu jest kawiarnia na otwartym tarasie II piętra; 
obie obsługiwane przez pion kredensów z kuchnią w piw
nicy. Podziemie posiada rozległą salę dancingową z przy
ległymi ubikacjami na instalacje wentylacyj.no-ogrzewni- 
cze. Komunikacja wewnętrzna głównej trybuny rozwiąza
na jest systemem półpiętrowym, bez potrzdby wysiłku 
wdrapywania się na główne kondygnacje. Publiczność usa
dowiona na ławkach lub lożach I piętra, albo w galerii 
oszklonej II piętra, nie potrzebuje schodzić na dół i tłoczyć 
się wśród publiczności hallu, parteru lub na deptaku przed 
trybuną, tracąc tym samym swe nienumerowane miejsca.

Pomiędzy trybuną główną a trybuną członkowską zato
czone jest duże koło paddocku, do oprowadzania koni przed 
biegiem, okolone stopniami jakby amfiteatr, dostępny dla 
publiczności trybuny głównej.

Obok na wzniesieniu, wystająca z trybuny członkow
skiej, oszklona kasa przy paddocku dla tejże publiczności.

Całkiem odrębna w charakterze jest sama trybuna I-sza, 
członkowska, zarówno w części przeznaczonej dla Zarządu 
Towarzystwa, jak w lożach do wynajęcia.

Część restauracyjna posiada osobny dojazd samochodów

w parku członkowskim, d-użą otwartą kolumnadę, obszerną 
sień nad przejściem koni do toru i wreszcie duży hall z pod
wieszoną konstrukcją schodów. Duża szyba zewnętrzna na 
3 kondygnacje wprowadza zachodzące słońce, przelewając 
do wnętrza całą gamę kolorytu i powietrza. W hallu na 
parterze mieści się biuro Towarzystwa, biuro Prezesa, Se
kretarza Generalnego i pokój przyjęć. Na I piętrze sala, 
salonik i mała jadalnia Prezesa, na II piętrze sędziowie ob
serwatorzy biegów i sala posiedzeń. Wbrew dawnym zwy
czajom wyścigowym skasowano dużą budkę sędziów przy 
mecie oraz wyrugowano wagę i ubieralnię z pod trybuny I 
członkowskiej, przenosząc ją do specjalnego budynku, po
wiązanego krytym przejściem z trybuną. Część I try
buny, tak zwanych lóż do wynajęcia, posiada jako 
komunikację równię pochyłą o 14% spadku; uniknięto tym 
samym wind osobowych lufo nużących schodów, które przy 
znacznym napływie gości nie mogą być wachlarzowe lub 
zabiegowe. Z równi pochyłej po jednej stronie wyjścia na 
hall do numerowanych lóż w półpiętrach, zaś po drugiej 
stronie korytarze z ubikacjami i szatniami.

Budynek wagi mieści w przyziemiu samą salę wag i ubie- 
ralnie żokejskie, a na I piętrze centralę totalizatora, tele
fony oraz kabinę wypłat i biegów.

O rozmiarach budowli świadczy, że na same stajnie, mie
szkania i trybuny wyszło: betonu 12.000 m3, deskowania
85.000 m2, żelaza 1.000.000 kg, murów 25.000 m3, stropów 
Akermana 20.000 m2, tynków 140.000 m2. Poza tym wy
konano olbrzymie roboty ziemne, kanalizacyjne, drenar
skie itp.

Powodzenie nowego toru, odległego dziś od miasta, w po
równaniu do toru Mokotowskiego, zależy w znacznej mie
rze od komunikacji i uniezależnienia publiczności od kapry
sów pogody. Dojazdy muszą być zapewnione w równej 
mierze jak i szybkie powroty do miasta. Wszelkie imprezy 
sportowe, pomijając samą atrakcję widowiska, cieszą się 
znacznym powodzeniem, gdy zapewniają publiczności nie 
skupisko i zatłoczenie oraz brak miejsc siedzących, lecz 
nadmiar tych miejsc i wybór naświetlenia; publiczność sa
ma winna sobie wybrać, stosownie do upodobania, słonecz
ne lub ocienione miejsca dla przebywania na świeżym po
wietrzu. Kontrast wielkiej przestrzeni toru wyścigowego, 
tego wielkiego parku, z natłoczoną atmosferą miejską, bę
dzie największą atrakcją dla przyjezdnych. Teren wyści
gowy będzie tym samym nietylko terenem odbywania prób 
selekcyjnych, lecz obfitującym w zieleń i powietrze tere
nem wypoczynkowym. A pięknie rozwijającej się stolicy — 
tereny takie na skalę światową bardzo będą przydatne.

Przy projektowaniu nowego toru wyścigowego na Słu
żewcu współpracowali inż. inż. arch.: Juliusz Żórawski, 
Tadeusz Giżycki, Jan Siwek, J. Alchimowicz oraz studenci 
Wydz. Architektury: Olgierd Tarnowski, Jan Grabowski, 
Jerzy Wasilewski i O. Wojciechowski*).

Konstrukcje żelbetowe obliczyli: trybuny II i III miejsc 
dr inż. Bronisław Bukowski, inż. Ludwik Suwalski, trybu
ny I miejsc, wagę, siodlarnię bud. Zdzisław Kiciński; wie
żę ciśnień inż. Zdzisław Gillewiez; tunele, mostki, magazyn 
towarowy, domy mieszkalne, stajnie — biuro konstrukcji 
pod kierownictwem inż. Wincentego Michniewicza.

Projekt ogrodniczy p. inż. Alina Scholtzówna.
Kierownictwo budowy: inż. Tadeusz Wędrowski przy 

współpracy inż. inż.: Jana Siwka, Modesta Pieskowa i St. 
Łukawskiego.

Kierownictwo biura bud. kontr. inż. W. Michniewicz.

*) Głównym architektem, który projektował całość i posz
czególne fragmenty jest autor artykułu inż. Zygmunt hr. Pla- 
ter-Zyberk. (Przyp. Red.).


