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Stanisław Wotkowski i jego „Jeździec i Myśliwy” 

Dziwnym  zbiegiem  okoliczności  pierwszy  numer  „Konia
Polskiego”,  od  tak  dawna  oczekiwanego  czasopisma
hipologicznego,  ukazuje  się  w  porze  roku,  w której  75  lat  temu
wyszedł pierwszy egzemplarz dwutygodnika „Jeździec i Myśliwy”.
Dzień  15 kwietnia  1891 r.  — to  data  przełomowa dla  polskiego
piśmiennictwa  hipologicznego.  Do  tego  bowiem  czasu  hodowla
koni, a z tym związane wyścigi konne, sport jeździecki oraz szereg
innych działów tej tak żywo interesującej Polaków dziedziny życia,
nie  miały  swojego  stałego  organu  w  żadnym  z  trzech  zaborów.
Artykuły z tej dziedziny ukazywały się sporadycznie w rozmaitych
ówczesnych  czasopismach,  bądź  to  rolniczych,  bądź  codziennych
(np. „Roczniki Gospodarstwa Krajowego” — Warszawa — od 1842
r., „Gazeta Rolnicza” — Warszawa — od 1861 r., „Ziemianin” —
Poznań — od 1850 r., „Rozprawy c. k. Galicyjskiego Towarzystwa
Gospodarskiego” — Lwów — od 1845 r., „Rolnik” — Lwów — od
1867  r.),  lecz  wszystko  to  było  kroplą  w  morzu  wobec  wzrostu
zainteresowań hodowlą koni. Stanisław Wotkowski

W latach siedemdziesiątych — osiemdziesiątych ub.  stulecia  zaczynają wychodzić czasopisma,  które
zawierają całe działy poświęcone hodowli koni i wyścigom („Goniec Teatralny”, „Hodowca”, „Sport”).

Dopiero jednak dzięki inicjatywie i wysiłkom Stanisława Wołowskiego polska hodowla koni otrzymała
swoje stałe pismo, które z racji miejsca wydawania (Warszawa) zajmuje się głównie terenem Królestwa
Polskiego, stara się jednak informować i o hodowli koni pod zaborami pruskim i austriackim.

Nazwisko  Stanisława  Wołowskiego  na  zawsze  związane  jest  z  polską  literaturą  hipologiczną  oraz
działalnością towarzystw i instytucji zajmujących się wyścigami i hodowlą koni. Podczas swego długiego
i pracowitego życia dał się on poznać jako człowiek w pełni oddany umiłowanej przez siebie dziedzinie
— hodowli koni w szerokim tego słowa znaczeniu.

Urodził się Stanisław Wotowski 25 stycznia 1848 r. w Stożycy w Lubelskim. Po ukończeniu gimnazjum
studiował  prawo  w  Szkole  Głównej  w  Warszawie.  Od  wczesnej  młodości  wykazuje  specjalne
zamiłowanie do koni i już w 1867 r. bierze udział w gonitwach dżentelmeńskich na Torze Mokotowskim
w Warszawie. Jazda konna, we wszystkich jej odmianach, pozostanie jego namiętnością prawie do końca
życia, a zmarł w wieku 83 lat — 5 lutego 1931 r. W bieżącym roku mija 35 rocznica jego śmierci.

Praktycznie zetknął się z hodowlą będąc szereg lat zastępcą dyrektora stadniny w Janowie Podlaskim —
A. Nieroda,  a  następnie kierując,  po śmierci  Ludwika Grabowskiego,  stadem pełnej  krwi angielskiej
w Sernikach.  Prawie  przez  28  lat  był  właścicielem lub wspólnikiem stajni  wyścigowej.  Jako delegat
instytucji hodowlanych uczestniczył w szeregu komisji na wystawach, pokazach i premiowaniach koni.

Nabyte w ten sposób doświadczenie,  poparte  znajomością większości  stad krajowych i  ważniejszych
zagranicznych  oraz  wszechstronnym oczytaniem,  pozwoliły  mu,  przy równoczesnej  łatwości  pisania,
osiągnąć wprost niebywały dorobek w piśmiennictwie hipologicznym.

Pierwszy  swój  artykuł  zamieścił  w  „Gazecie  Rolniczej”  w  1868  r.  Drukował  następnie  artykuły
i korespondencje  w  szeregu  czasopism  codziennych  oraz  periodycznych  rolniczych  —  polskich
i rosyjskich. Pisał prawie do końca swoich dni.
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Będąc równocześnie jedynym redaktorem i wydawcą, prowadził  „Jeźdźca i  Myśliwego” bez przerwy
przez 25 lat. Ostatni, 585 numer tego czasopisma ukazał się dnia 21 lipca 1915 r. Zajęcie Warszawy przez
Niemców przerwało ciągłość wydawnictwa, które już nie zostało nigdy wznowione. Dzięki wysokiemu
poziomowi  fachowemu,  szerokiemu  wachlarzowi  tematycznemu  i  umiejętnemu  doborowi  artykułów
pismo zdobyło sobie od razu uznanie czytelników.

„Jeździec  i  Myśliwy”  przez  cały  czas  swego  istnienia  wychodził  jako  dwutygodnik.  Oprócz  tego
w sezonie wyścigowym wydawany był „Dodatek wyścigowy”. Szata zewnętrzna była raczej skromna,
zawsze z jednakową winietą na stronie tytułowej. Zdjęć było mało, i to słabo wykonanych. Te drobne
usterki techniczne nie stoją jednak w żadnym stosunku do niezaprzeczalnych wartości czasopisma.

Oprócz pracy redakcyjnej  i  wydawniczej,  zapewniającej  czasopismu dopływ artykułów oryginalnych,
tłumaczeń i korespondencji o wartości do dziś nieprzemijającej, prawie połowa artykułów drukowanych
w „Jeźdźcu i Myśliwym” wychodziła spod pióra Stanisława Wotowskiego.

Podziwu  godna  jest  wszechstronność  zainteresowań  autora.  Obok  stałych  sprawozdań  wyścigowych
i wnikliwego ich omawiania, artykuły o treści hodowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem pełnej krwi
angielskiej,  monografie  opisowe  stadnin,  prace  o  tematyce  historycznej,  recenzje  wydawnictw
współczesnych, tematyka jeździecka i sportowa. 

Osobną  grupę  stanowią  artykuły  poruszające  na  bieżąco  palące
problemy  współczesnej  hodowli,  odważnie  wypowiadające  się
w sprawach ogółu hodowców i  dla  dobra krajowej  hodowli  koni.
Były  one  odzwierciedleniem  działalności  autora  prawie  we
wszystkich  akcjach,  mających  na  celu  podniesienie  poziomu
hodowli  na  terenie  Królestwa  Polskiego.  Oprócz  tematyki
hipologicznej pismo zajmowało się także problematyką myśliwską,
jednak w nieporównanie mniejszym zakresie niż końmi.

Szereg dłuższych opracowań w „Jeźdźcu i Myśliwym” drukowano
w odcinkach przez kilka numerów. Do najdłuższych należała praca
Stanisława  Wotowskiego  „Przeobrażenia  w  jeździe  konnej”,
ukazująca  się  przez  okres  10  lat.  Do  poważniejszych  prac  tegoż
autora  należą  między  innymi:  „Konie  Sanguszkowskie”  (1891),
„Rzut oka na przeszłość naszych wyścigów” (1891), „O trenowaniu
koni”  (1892),  „Stado  Janowskie”  (1896),  „Hodowla  koni
w Królestwie Polskim” (1897), „Sześćdziesięciolecie Towarzystwa
Wyścigów  Konnych”  (1991),  „Konie  jazdy  polskiej”  (1903),  
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„Jeźdźcy z epoki Dorohostajskiego” (1905), „Czym jest koń pełnej krwi” (1911).

Dziś roczniki „Jeźdźca i Myśliwego” stanowią prawdziwą kopalnię wiadomości dla badaczy i historyków
hodowli  koni,  i  to  tym  bardziej,  że  wiele  oryginalnych  źródeł  archiwalnych  zostało  bezpowrotnie
straconych.

Niestety, komplet 25 roczników już przed 1939 r. należał u nas do rzadkości, a z bibliotek publicznych
żadna go nie posiadała. W 1931 r„ w związku z przekazaniem bogatej biblioteki hipologicznej Stanisława
Wotowskiego  na  rzecz  Towarzystwa  Hodowli  Konia  Arabskiego,  w  której  znajdował  się  komplet
„Jeźdźca i  Myśliwego”, pisał  Witold Pruski:  „Jaką wartość przedstawia ten zbiór,  może ocenić tylko
amator bibliofil, który próbował roczniki te skompletować. Są one bardzo wielką rzadkością i w handlu
antykwarskim  spotkać  je  chyba  można  tylko  przypadkiem”.  Dziś,  po  drugiej  wojnie  światowej,
o „Jeźdźca i Myśliwego” jest o wiele trudniej.

Oprócz „Jeźdźca i Myśliwego” oraz szerokiej działalności publicystycznej na łamach innych czasopism
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(w późniejszych  latach  m.in.  „Jeźdźca  i  Hodowcy”  i  „Przeglądu  Kawaleryjskiego”),  wydawnictw
okolicznościowych i encyklopedii, do bogatego dorobku edytorskiego Stanisława Wotowskiego należą
także  3  tomy  „Księgi  Stadnej  koni  półkrwi  w  Królestwie  Polskim”  (4  tom  w  rękopisie),  wydanej
w Warszawie w latach 1901—1910, której był redaktorem.

Nie można pominąć i paru broszur popularnych wydanych przez Wotowskiego: „Konie w wojennych
pamiętnikach”  —  1905,  „Jak  kupić  konia”  —  1911,  „Wychów  konia”,  „Koń  w  gospodarstwie
małorolnym”  —  1922,  „Użytkowanie  i  pielęgnowanie  konia”  —  1923  oraz  studium  historyczno-
hipologiczne „Koń polski” — 1912 i wspomnienia z ewakuacji stadnin do Rosji „Ze smutnej drogi” —
1916.
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