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Przedmowa
B?dqc jeszcze studentem interesowalem si? 

tematami z zakresu historii hodowli zwierz^t 
gospodarskich w Polsce, a zwlaszcza hodowli 
koni i sportow konnych. Juz podczas studiow 
przesiadywalem w bibliotekach, a potem 
i w archiwach, gromadz^c stosowne mate- 
rialy, i publikowalem artykuly w prasie rolni- 
czej i hodowlanej. Gdy nagromadzilem wi?k- 
sze zasoby danych, postanowilem opracowac 
powazniejszq kilkutomowq ksi^zk? o dziejach 
wyscigow i hodowli koni pelnej krwi w Polsce. 
Najpierw rozpocz^lem prac? nad Krolestwem 
Polskim, odnosnie do ktorego zdolalem zebrac 
najwi?cej zrodel. W 1970 r. opublikowalem 
Dzieje wyscigow i hodowli koni pelnej krwi w -Pot- 
sce. Krolestwo Polskie 1815—1918. Potem skresli- 
lem obraz rozwoju hodowli koni i wyscigow 
w Galicji w dwutomowej ksiqzce Hodowla 
zwierzqt gospodarskich w Galicji w latach 1772— 
— 1918, wydanej w 1975 r. Obecnie oddaj? 
do rqk Czytelnikow dalszq cz?sc mych stu
diow, dotycz^cq tego samego tematu, ale juz 
na obszarze suwerennej Polski w latach 
1918-1939.

Dane zawarte w tym tomie opracowalem 
glownie na podstawie oficjalnych zrodel spra- 
wozdawczych, jakimi sq urz?dowe „Wiado- 
mosci Wyscigowe”, wydawane poez^wszy od 
1926 r. az po dzieri dzisiejszy, sprawozdania 
towarzystw wyscigowych oraz oficjalne pan- 
stwowe ksi?gi stadne koni pelnej krwi angiel- 
skiej i czystej krwi arabskiej, z ktorych 
pierwsza wydawana byla od 1924 r., a druga 
od 1926 r. Nast?pnym zrodlem staly si? 
liezne artykuly na temat wyscigow i hodowli, 
publikowane w ,Jezdzcu i Hodowcy” w la
tach 1922—1939, w tygodnikach ilustrowa- 
nych i prasie codziennej. Zasobnym zrodlem 
wiadomosci okazaly si? rowniez moje osobiste 
wspomnienia ze stale oglqdanych wyscigow 
na przestrzeni lat 1919—1939 w Warszawie 
i na prowineji, cz?stego zwiedzania stadnin 

panstwowych i prywatnych, nieskonczonych 
rozmow ze sportsmenami i hodowcami, 
a wreszeie ze wspomnieri z pracy w Mini- 
sterstwie Rolnictwa w latach 1927 — 1939. Te 
ostatnie dotyczq glownie organizaeji i urz?do- 
wych zabiegow nad podnoszeniem krajowej 
hodowli koni oraz popierania sportow kon
nych. Pokaznq. pomoc^ w pracy okazala si? 
w koncu moja zasobna biblioteka, zbierana 
uporczywie i z duzymi wyrzeczeniami w ci^gu 
lat 1919— 1976, w ktorej zdolalem zgromadzic 
wiele niezmiernie cennych dla historii przed- 
miotu zrodel i materialow.

Practice od wielu lat nad historic wysci
gow i hodowli koni, jak zreszt^ i w ogole 
nad historic hodowli zwierzqt gospodarskich 
w Polsce, przywiqzywalem zawsze duze zna- 
czenie do gromadzenia materialow wizual- 
nych w postaci zdj?c fotograficznych i repro- 
dukeji z rysunkow i obrazow celniejszych 
artystow, dotycz^cych tego tematu. Zgroma- 
dzilem tez bogat^ kolekcj? zdj?c, ktorymi 
zilustrowalem ksi^zk?. S4 wi?c tu widoki 
torow wyscigowych, z ktorych, procz sluze- 
wieckiego, zaden juz nie istnieje, fotografie 
sportsmenow, hodowcow, dzialaczy, trenerow 
i dzokejow, rowniez w wi?kszosci juz nie 
zyjqcych, koni, ktore wyroznily si? na wysci- 
gach i w hodowli, a wreszeie seen rodzajo- 
wych, uzmyslawiajqcych, jak toezylo si? daw- 
ne zycie wyscigowe i hodowlane w kraju. 
Ilustracje te poezytuj? za wazny element 
w zobrazowaniu historyeznego rozwoju nasze- 
go sportu i hodowli. Dlatego tez na tym 
miejscu skladam gorqce podzi?kowanie wszyst- 
kim osobom, ktore uzyczyly mi w dawnych 
i obecnych czasach stosownych zdj?c. Prosz? 
jednoezesnie o darowanie, ze nie wymieniam 
ich z nazwiska, gdyz sporzqdzenie takiej listy 
mogloby si? okazac drazliwe z powodu duzej 
liezby osob, a bardzo nierownego udzialu 
ich w tej pomocy.



6 Na zakoriczenie tej krotkiej przedmowy
skladam wyrazy gl?bokiej wdzi?cznosci Dy- 
rektorowi Panstwowych Torow Wyscigow 
Konnych inz. Leszkowi Gniazdowskiemu za 
przyjscie z materialn^ pomoc^ w wydaniu 
niniejszej pracy drukiem, bez czego nie mo- 
giaby si? ona ukazac. Od wielu lat tradycjq 
warszawskich wyscigow bylo nie tylko organi- 
zowanie samych wyscigow i przyczynianie si? 
tym do tak potrzebnej selekcji na dzielnosc 
przyszlego materialu zarodowego, podnoszq- 

cego ogolnokrajowq hodowl?, ale i przycho- 
dzenie z pomocq w innych zakresach w celu 
podnoszenia kultury hodowlanej w kraju, 
a w tym i fachowej literatury omawianego 
przedmiotu.

Jezeli pozwolq na to warunki, to nie- 
zwlocznie po ukoriczeniu prac zwiqzanych 
z wydaniem niniejszego tomu przystqpi? do 
opracowywania cz?sci nast?pnej, a mianowi- 
cie dziejow wyscigow i hodowli koni ras 
czystych szlachetnych w Polsce Ludowej.

Au tor



Stan hodowli koni w Polsce 
po pierwszej wojnie swiatowej 

i starania o jej odrodzenie
Po ci?zkich i niezmiernie krwawych zma- 

ganiach wielu narodow w pierwszej wojnie 
swiatowej w latach 1914—1918 oraz wy- 
buchlych ujej schylku rewolucjach socjalnych 
w Rosji, Niemczech i Austrii. Polska odzys- 
kala z dniem 11 listopada 1918 r. suweren- 
nosc paristwowzp Z dziejowq ta datq. nastqpily 
wielkie przeobrazenia we wszystkich dziedzi- 
nach zycia narodu. Nalezalo stworzyc od 
podstaw wlasn^ organizacj? paristwa, ustalic 
jego charakter polityczny, powolac do zycia 
wladze rz4dzq.ce krajem, zorganizowac woj- 
sko, administracj? terenowq oraz powolac do 
zycia najrozmaitsze organizacje samorzqdowe, 
spoleczne, socjalne, gospodarcze, handlowe, 
przemyslowe itp.

Wsrod niezmiernie licznych dziedzin zycia 
paristwowego i gospodarczego musiala ulec 
kardynalnym przeobrazeniom rowniez i ho- 
dowla koni. Trzeba bylo utworzyc w tym 
zakresie nowe urz?dy, instytucje publiczno- 
-prawne i dobrowolne organizacje spoleczno- 
-zawodowe do zarzqdzania hodowlq i zajmo- 
wania si? jej rozwojem i doskonaleniem.

Podczas wojny 1914—1918, a potem 
1918—1920, ktora w przewazajqcej mierze 
toczyla si? na ziemiach polskich, hodowla 
koni ulegala szczegolnemu zniszczeniu, gdyz 
w owym czasie podstawowq sil? pociqgowq, 
zarowno w wojsku, jak i w transporcie, sta- 
nowily konie i rekwirowano je powszechnie 
na potrzeby licznych armii. Konie tez gin?ly 
masami tak w ogniu walk, jak i z niedo- 
statkow, chorob i trudow wojennych. Znisz
czeniu ulegl, jak to zwykle bywa w takich 
razach, przede wszystkim material najcenniej- 
szy, najbardziej rzucajqcy si? w oczy i odpo- 
wiedni pod siodlo lub do zaprz?gu. Ucierpialy 

wi?c w pierwszym rzydzie stadniny zarodowe 
oraz konie typu wojskowego. Poglowie wlo- 
sciariskie, aczkolwiek doznalo takze silnego 
uszczerbku, to jednak posiadajqc wlasciwosc 
szybkiego odradzania si?, przynajmniej liczeb- 
nego, wrocilo niebawem do stanu przedwo- 
jennego, obnizywszy jedynie poziom, ktorego 
naprawienie wymagalo dluzszego juz czasu. 
Wedlug obliczeri Glownego Urz?du Staty- 
stycznego na obszarze ziem, ktore weszly w 
granice Rzeczypospolitej Polski, bylo w latach 
1907— 1910 okolo 3496000 koni. Wedlug zas 
spisow przeprowadzonych w dniu 30 wrzesnia 
1921 r. stan poglowia wyrazal si? liczbq 
3290000 glow1. Widzimy wi?c, ze straty 
liczebne zostaly bardzo szybko wyrownane, 
natomiast przed hodowlq stan?Io trudne zada- 
nie odbudowy jakosciowej i wytworzenia od 
nowa elity zarodowej. W tym tez kierunku 
wszcz?te zostaly usilowania odrodzonego pari
stwa i — jak zobaczymy nizej — niebawem 
osiqgni?to wyniki nader pomyslne.

Nieodzalowanq stratq stalo si? zdewasto- 
wanie lub tez doszcz?tne zniszczenie kilku 
najstarszych i najznakomitszych stadnin pol
skich na kresach wschodnich, a przede wszyst
kim Slawuty, Bialej Cerkwi i Antonin, ktore 
posiadaly bezcenny material zarodowy i zasi- 
laly dawniej naszq hodowl? we wszystkich 
dzielnicach, nawet w odleglej stosunkowo i za 
granicq wowczas lezqcej Wielkopolsce. Dzi?ki 
jednakze znacznej uprzedniej ekspansji wspo- 
mnianych stadnin wiele tej cennej krwi zna- 
lazlo si? w innych prowincjach i po wskrze- 
szeniu paristwa mozna bylo rozpoczqc odbu-

1 E. Szturm de Sztrem, Inwentarz Zywy 
w Polsce, Warszawa 1928, s. 3.



8 dow?, opierajgc si? na starych rodach sia- 
wuckich, antoninskich i jarczowieckich.

Niezwlocznie po odzyskaniu przez kraj 
suwerennosci paristwowej ludzie, ktorzy w taki 
czy inny sposob mieli cos wspolnego z ho- 
dowlg koni, przystgpili do organizowania 
urz?dow i placowek, majgcych zajgc si? orga- 
nizacjg hodowli i jej zarzgdzaniem. W two- 
rzgcym si? w koncu 1918 r. Ministerstwie 
Rolnictwa i Dobr Koronnych zostal powolany 
w Sekcji Produkcji Rolnej Referat do Spraw 
Chowu Koni, w ktorego sklad weszli inz. Jan 
Grabowski i byly redaktor ,Jezdzca i Mysli- 
wego” z lat 1891 1915 Stanislaw Wotowski.
Zaj?li si? oni pierwszg organizacjg w tym 
zakresie. Z dniem 1 marca 1919 r. ich stara- 
niem zostal utworzony w Ministerstwie Rol
nictwa prowizoryczny Zarzgd Stadnin Pan- 
stwowych, do ktorego procz wyzej wymienio- 
nych wszedl mjr Jan Koppl2. Zarzgd ten 
w niezwykle trudnych warunkach zaczgl 
montowac pierwsze panstwowe stada ogierow 
oraz stadnin? w Janowie Podlaskim. Referat, 
a nast?pnie Zarzgd Stadnin Panstwowych za- 
jgl si? w pierwszvm rz?dzie pozostawionymi 
przez Austriakow czterema stadami ogierow 
w Lublinie, Piotrkowie, Miechowie i Krako- 
wie. Byly to stworzone prowizorycznie w cza- 
sie wojny stada ogierow, ulokowane w obiek- 
tach nie dostosowanych do tego rodzaju 
potrzeb, posiadajgce jednak cenny material 
zarodowy, przewaznie ze znanych stadnin 
w Radowcach, Babolnie i innych stadnin 
austro-w?gierskich. Referat Chowu Koni objgl 
zarzgd tymi stadami na poczgtku 1919 r., 
przejmujgc je od polskich wladz wojskowych.

Najpierw przej?te zostalo stado w Piotrko
wie, ktorego komendantem byl Albin Kajeta- 
nowicz, rotmistrz w armii austriackiej. Znaj- 
dowalo si? tarn 109 ogierow. Stado pozostalo 
na razie na miejscu i dopiero w 1921 r. 
przeniesiono je do Boguslawic. A. Kajetano- 
wicz przeszedl do sluzby polskiej z poczgtku

2 J. Grabowski, Powstame Jarzqdu Stadnin 
Panstwowych, ,Jezdziec i Hodowca”, 1922, 
nr 6, 7, 10, 11.

1. Pierwszy pracownik na polu organizacji 
i podnoszenia krajowej hodowli koni 
w Ministerstwie Rolnictwa i Dobr Koronnych 
w 1918 r. inZ- Jan Grabowski.

jako oficer, a potem urz?dnik w Zarzqdzie 
Stadnin Panstwowych.

W Miechowie komendant austriacki opus- 
cil swe stanowisko, a kierownictwo zakladem 
sprawowal wachmistrz Jan Chomiakiewicz, 
ktory przeszedl do sluzby polskiej i zostal 
urz?dnikiem w centrali Zarzqdu Stadnin Pan
stwowych w Warszawie. Ogiery z Miechowa, 
w liczbie 53, przeprowadzone zostaly w po- 
czgtku 1919 r. do Piotrkowa.

Trzecie stado, w Lublinie, po opuszczeniu 
go przez komendanta austriackiego objgl z ra- 
mienia wojskowych wladz polskich Jozef Da- 
szewski, a od niego przej?te zostalo na po- 
czgtku 1919 r. przez Referat Chowu Koni. 
Ogiery w liczbie 70 po uplywie kilku miesi?cy 



przeprowadzone zostaly do Janowa Podlas- 
kiego.

Koni pclnej krwi angielskiej w tym czasie 
w kraju prawie nie bylo, gdyz rz^d carski 
nakazal w lecie 1915 r. ewakuacj? stajen 
wyscigowych i koni tej rasy w glqb Rosji, 
w Galicji wygin?ly one podczas wielkiej ofen- 
sywy wojsk rosyjskich w 1914/15 r., a w Wiel- 
kopolsce rasy tej przed pierwszq wojnq swiato- 
wq prawie nie hodowano.

Gdy latem 1915 r. wojska niemieckie za- 
cz?ly zagrazac Warszawie, konie wyscigowe 
i hodowlane zacz?to spiesznie ewakuowac w 
gl^b Rosji. W tym czasie liczono w Krolestwie 
Polskim okolo 450 matek stadnych pelnej krwi 
i okolo 300 koni w treningu. Wywieziono je 
w wi?kszosci na tory wyscigowe do Piotro- 
grodu, Moskwy i Odessy oraz do tzw. bielo- 
wodzkich stadnin panstwowych w Derkulu, 
Strelecku, Limarewie i Nowoaleksandrowsku 
w gub. charkowskiej. Cz?sc koni rozproszyla 
si? po prywatnych majqtkach ziemskich na 
Bialej Rusi, Wolyniu, Podolu i Ukrainie.

Energicznie zajql si? niesieniem pomocy 
polskim wlascicielom stajen wyscigowych i ho- 
dowcom prezes Towarzystwa Wyscigow K.on- 
nych w Krolestwie Polskim Fryderyk Jurje- 
wicz (1870— 1929), ktory zaczql skupiac pol- 
skie konie i personel stajemy na torze wyscigow 
konnych w Odessie. T? jego dzialalnosc opi- 
salem w ksiqzce pt. Dzieje wyscigow i hodowli 
koni pelnei krwi w Polsce (Warszawa 1970, 
s. 407-418).

Gdy Polska odzyskala suwerennosc parist- 
wow;p F. Jurjewicz skorzystal z okolicznosci, 
ze przez Odess? udawaly si? do Polski od- 
dzialy wojskowe gen. Lucjana Zeligowskiego, 
sformowane na Kubaniu w 1918 r., przylqczyl 
si? do nich ze stajniami wyscigowymi oraz 
ich personelem i pieszym marszem przez Bes- 
arabi?, Moldawi? i Rumuni? dotarl w nie- 
zmiernie trudnych warunkach do Lwowa. 
Stqd konie i ludzie zostali przewiezicni kolejq 
do Warszawy, gdzie stan?li dnia 28 czcrwca 
1919 r. Niebywaly ten w dziejach stajen wysci
gowych pieszy marsz z Odessy do Lwowa 

opisal jeden z jego uczestnikow handicaper 9 
Tadeusz Jaworski w ,Jezdzcu i Hodowcy” 
(1926, nr 38, s. 410).

F. Jurjewicz przyprowadzil z Odessy 252 
konie pelnej .krwi roznych wlascicieli i one 
staly si? zalqzkiem odradzaj^cej si? hodowli 
w wyzwolonej Ojczyznie.

Niezwlocznie po przybyciu stajen z emi- 
gracji prezes F. Jurjewicz zaj^l si? odrestauro- 
waniem ocalalego w Warszawie toru wysci
gow, polozonego na Polu Mokotowskim, 
i spiesznym uruchomieniem wyscigow, aby 
dac moznosc egzystencji licznej rzeszy koni 
i personelu wyscigowego, jaki przybyl z nim 
z Odessy oraz sci^gal stopniowo do Warszawy 
z rozproszenia w Rosji.

Dnia 1 lipca 1919 r. F. Jurjewicz zostal 
mianowany dyrektorem Zarzqdu Stadnin Pan- 
stwowych. Zast?pc4jego zostal inz. Jan Gra
bowski, inspektorem Jan Koppl, a referenda- 
rzem Stanislaw Wotowski. W tym jeszcze 
roku do zespolu pracownikow Zarz^du Stad
nin przybyli Kazimierz Stolpe, inz. Stanislaw 
Schuch i Stanislaw Glass.

Wkrotce potem wydane zostaly rozporzq- 
dzenia Rady Ministrow z dnia 4 i 16 sierpnia 
1919 r. w sprawie organizacji Zarzqdu Stad
nin Panstwowych (DzURp., 1919, nr 67, 
poz. 411, oraz nr 82, poz. 447).

Naczelna ta instytucja do spraw hodowli 
koni w kraju wchodzila w sklad Ministerstwa 
Rolnictwa i Dobr Panstwowych i podlegala 
bezposrednio ministrowi. Byla to forma orga- 
nizacyjna najbardziej wlasciwa i stosowana 
w wi?kszosci panstw europejskich. Zdrowe 
postawienie sprawy od podstaw zapewnilo jej 
pomyslne warunki rozwoju i wkrotce organi- 
zacja naszej hodowli uczynila wielki post?p, 
a tym samym dodatnio wplyn?la na rozwoj 
i podniesienie hodowli w kraju.

Na jesieni 1919 r. powstaly jednak kon- 
flikty kompetencyjne pomi?dzy Minister- 
stwem Rolnictwa a Ministerstwem Spraw 
Wojskowych. W 1918 r. wladz? wojskowe 
obj?ly po okupantach pozostawione na zie- 
miach naszych stada ogierow. W niektorych



2. Fryderyk Jurjewicz w. 1926 r. przy pracy
w swym gabinecie.
3. Przybycie do Warszawy w dniu 28 czerwca 
1919 r. polskich stajen wyscigowych z ewakuacji 
w 1915 r. do Odessy. Na czele oddzialu jedzie
F. Jurjewicz na Liege, a z lewej strony 
rtm. Stanislaw Krupski, z prawej Stanislaw 
Mlodecki. W drugim rzfdzie rtm. Koepl 
i Eugeniusz Balutin. Na dalszym planie 
Tadeusz Jaworski. Oddzial kroczy Nowym 
Swiatem, minqwszy ul. Swi^tokrzyskq,.

okolicach juz na poczqtku 1919 r. przekazaly 
je utworzonemu prowizorycznemu Zarzqdowi 
Stadnin Panstwowych w Ministerstwie Rol
nictwa. W innych natomiast stronach zatrzy- 
maly jew swoim posiadaniu. Poza tym roz- 
porzqdzajqc wi?kszymi srodkami materialny- 
mi wladze wojskowe zakupily we wrzesniu 
i pazdzierniku 1919 r. w Austrii parti? 57 koni 
pelnej krwi angielskiej, stanowi^cq. wartoscio- 
wy material zarodowy. Tworzyc si? wi?c 
zacz?la dwutorowosc i wchodzenie sobie w 
drog? dwoch resortow panstwowych. Sprawa 
oparia si? wreszcie o Sejm i w wyniku debat 
w listopadzie 1919 r. zapadla uchwala, ktorej 
moc^ piecza nad hodowlq koni i dzialalnosc 
nadjej podniesieniem powierzone zostaly cal- 
kowicie Ministerstwu Rolnictwa. W wyniku 
tej uchwaly stawka koni pelnej krwi sprowa- 
dzona z Austrii oraz stada ogierow w S^do- 
wej Wiszni (156 ogierow) i w Krakowie 
(201 ogierow), jak rowniez wychowalnia zre- 
bi^t w Kleczy Dolnej pod Wadowicami zo-
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4. Palac Prymasowski na ul. Senatorskiej 
w Warszawie, w ktorym miescilo si? w okresie 
mipdzywojennym Ministershvo Rolnictwa, 
a w nim zajmowal lewe skrzydlo parterowe 
Departament Chowu Koni.

staly w tymze miesi^cu przekazane Zarzqdowi 
Stadnin Panstwowych.

W ciqgu 1919 r. odbudowana zostala stad- 
nina w Janowie Podlaskim. Zarzqd Stadnin 
Panstwowych obj^l jq. w posiadanie dnia 10 
maja 1919 r. w stanie zupelnej ruiny. Koni 
nie bylo, gdyz wszystkie zostaly wywiezione 
w 1914 i 1915 r. do Rosji i tarn zgin^ly 
w czasie wojny domowej. Nalezalo wi^c mon- 
towac stadniny od podstaw. Stajnie i domy 
mieszkalne staly poniszczone bez okien i drzwi, 
nie bylo ogrodzeri i zadnych prawie urzqdzen. 
Poniewaz tzw. Zamek w miasteczku, gdzie 
si? miescila siedziba urz?dowa stadniny przed 
wojnq, oddany zostal wladzom koscielnym 
jako wlasnosc za Rzeczypospolitej Polskiej 
biskupow luckich, nalezalo przygotowac na 

Wygodzie mieszkania dla maisztalerzy oraz 
personelu urz?dniczego. Wszystkie te roboty 
pochlon?ly sporo czasu i srodkow, totez za- 
cz^tek stadniny umieszczony zostal pocz^tko- 
wo w lezqcej nie opodal Cielesnicy Stanislawa 
Rosenwertha i dopiero w koncu 1919 r. konie 
mogly bye przeprowadzone do Janowa.

W stadninie powstaly 4 dzialy: pelnej krwi 
angielskiej, czystej krwi arabskiej, polkrwi 
arabskiej i polkrwi angloarabskiej. Niezalez- 
nie od stadniny utworzone zostalo stado ogie
row. Kierownikiem stadniny zostal lek. wet. 
Edward Land, kierownikiem technicznym 
dzialu koni pelnej krwi angielskiej — Ryszard 
Zoppi, stada ogierow — Zdzislaw Poklewski 
Koziell, a administratorem dobr — Piotr Hay.

Pod koniec 1919 r. procz stadniny w Jano
wie Podlaskim zmontowane zostaly stada ogie
row w: Piotrkowie, Krakowie, S^dowej Wiszni 
i Janowie Podlaskim, licz^ce l^cznie 583 ogie
ry. Niezaleznie od tego w Wielkopolsce i na 
Pomorzu juz wczesniej przej?te zostaly po 
Niemcach 3 stada ogierow w: Sierakowie,
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5. Stajnia „Pod Jegarem”
w Janowie Podlaskim, wystawiona w 1841 r. 
wedlug projektu architekta H. Marconiego.

6. Tak wyglqdaly konie i pracownicy
w Janowie Podlaskim przy organizacji stadniny 
w lecie 1919 r. Klacz Damura 1917 (Dahoman 
XX — Amurath).

Gnieznie i Starogardzie, ktore na razie nie 
weszly jednak w sklad Zarzqdu Stadnin Pan
stwowych, lecz podlegaly Ministerstwu b. 
Dzielnicy Pruskiej. Dopiero z dniem 1 listo- 
pada 1922 r. odr^bnosci ustrojowe zostaly 
skasowane i przeszly one pod wladz^ Mini- 
sterstwa Rolnictwa i Dobr Panstwowych.

Pod koniec 1919 r. zakupiono pierwsze 
partie ogierow dla stad panstwowych od ho- 
dowcow prywatnych. W grudniu udali siy do 
Wojslawic w Lubelskiem, nalezqcych wowczas 
do Franciszka Poletylly, Stanislaw Wotowski 
i Stanislaw Schuch i nabyli tam 3 ogiery 
polkrwi: Bankiera, Szkota i Wojslawa. Ogiery 
te wcielone zostaly do Janowa. W tym samym 
czasie rowniez nabyto pierwsze folbluty cho
wu krajowego — Jan Grabowski i Stanislaw 
Wotowski zakupili od Kazimierza Ostoia- 
Ostaszewskiego w Malopolsce Polish Gallo- 
waya i Pazia Krolowej.

W 1921 r. Zarzqd Stadnin Panstwowych 
otrzymal 10 majqtkdw rolnych, ktore prze-



znaczono na panstwowe zaklady chowu koni. 
Obiekty te byly nast^pujqce: Janow Podlaski, 
Boguslawice, Kozienice, Mirow, Samborzec, 
Bialka, Siennica Krolewska, Drogomysl, 
Pruchna i Lqck. Obszar tych dobr wynosil 
Iqcznie ok. 6000 ha. Zarzqd Stadnin Panstwo- 
wych zagospodarowal je nalezycie i w pi^ciu 
z nich zalozyl z czasem: 1 stadniny i 3 stada 
ogierow. Zaklady te powstaly: w Kozienicach, 
gdzie w 1924 r. utworzono stadniny koni 
pelnej krwi angielskiej, kasujqc ten dzial

7. Zjazd kierownikow Panstwowych Zjakladow 
Chowu Koni i dzialaczy na polu hodowli 
Z Poznahskiego w dniu 30 urrzesnia 1925 r. 
w PSO w Gnieznie. Siedzq od lewej :
E. Orlowski, E. Land, J. Jezierski, J. Grabowski, 
1. MielZyhski, Szczepkowski, J. Chelkowski, 
W. Swinarski; stojqy Z- Poklewski Koziell, ' 
T. Nosarzewski, K. Kajetanowicz, T- Korbel,
A. Donimirski, K. Prqdzyhski, Chlapowski, 
M. Chlapowski, S. Szulczewski, T. Piorkowski, 
S. Idzihski i T. Eilipowicz. 

w Janowie Podlaskim, oraz w Boguslawicach 13 
w 1921 r., dok^d przeprowadzono ogiery z 
Piotrkowa, w l.^cku w 1923 r. i w Drogo- 
myslu w 1926 r., dokqd przeniesiono stado 
ogierow z Krakowa. Pozniej powstaly: stad- 
nina w Racocie w pow. koscianskim w 1928 r. 
oraz stada ogierow w Bialce w pow. krasny- 
stawskim w 1930 r. i w Berdowce w pow. 
lidzkim w 1935 r.

W pierwszych latach po odzyskaniu nie- 
podleglosci praca Zarzqdu Stadnin Panstwo- 
wych skierowana zostala przede wszystkim ku 
odbudowie clity zarodowej, ktor^ mozna by 
poprawiac i uszlachetniac poglowie pospolite, 
oraz zmontowaniu stadnin panstwowych, pro- 
dukujqcych cenny material zarodowy i dostar- 
czajqcych reproduktory dla stad ogierow. Na 
szerszq. dzialalnosc w terenie i organizowanie 
hodowli masowej bylo jeszcze za wczesnie. 
Brakowalo do tego szeregu srodkow oddzialy- 
wania, nie istnialo stosowne ustawodawstwo, 
zbyt szczupla byla siec organizacji spoleczno-



8. Stajnia w Panstwowym Stadzie Ogierow 
w Gnieznie.

-zawodowych oraz wszelkiego rodzaju zwi^z- 
kow i stowarzyszen. Wszystko to nalezalo 
dopiero stworzyc, zorganizowac i nastawic do 
tworczej pracy. Cala wiyc prawie energia 
Zarzqdu Stadnin Panstwowych szla w kierun- 
ku tworzenia coraz to nowych panstwowych 
zakladow chowu koni, zdobywania dla nich 
obiektow rolnych, materialu zarodowego, 
srodkow finansowych itp.

W dziedzinie podnoszenia i organizowania 
hodowli prywatnej od zarania samodzielnosci 
paristwowej silnie forsowane bylo odbudowy- 
wanie hodowli koni pelnej krwi angielskiej 
i zakladanie torow wyscigowych celem prze- 
prowadzania selekcyjnych prob dzielnosci 
oraz zdobywania za pomoc^ totalizatora 
srodkow materialnych na cele hodowlane. Na 
razie wiyc zwykla uzytkowa hodowla w tere- 
nie pozostawala w cieniu i dopiero po za- 
latwieniu szeregu prac przygotowawczych 

stalo siy mozliwe intensywniejsze zajycie siy 
niq.

Stopniowo zaczyly tworzyc siy zryby orga
nizacji, ktor^ objyte zostalo z czasem zycie 
hodowlane kraju, nadaj^c mu formy coraz 
prawidlowsze i bardziej wykoriczone w szcze- 
golach. Powstawac zaczylo stopniowo ustawo- 
dawstwo hodowlane, ktorego poczqtki zaryso- 
waly siy juz w 1919 r. Pierwsze ustawy i roz- 
porzqdzenia dotyczyly glownie organizacji Za- 
rz^du Stadnin Panstwowych, wyscigow i ksiygr 
stadnej koni pelnej krwi angielskiej. Dopiero 
od 1925 r. zaczyly siy ukazywac akty prawne, 
regulujq.ee takie kapitalne zagadnienia, jak 
licencja ogierow, rejestracja klaczy zarodo- 
wych, ksiygi stadne koni arabskich i polkrwi, 
ustawa o wyscigach konnych itp.

Stopniowo tez powstawac zaczyly roznego 
rodzaju organizacje spoleczno-zawodowe, 
zwiqzki i zrzeszenia. Najwczesniej podjyla 
dzialalnosc Sekcja Chowu Koni w Centralnym 
Towarzystwie Rolniczym w Warszawie, ktora 
to instytucja istniala juz przed pierwsze wojnq 
swiatowq. W chwili odzyskania niepodleglosci



prezesem Sekcji byl Witold Mrozinsk'i, kierow
nikiem biura — Tadeusz Brochocki, inspekto- 
rami zas — Marian Henisz, Stanislaw Schuch 
i Wladyslaw Ursyn Niemcewicz. W 1920 r. 
na prezesa wybrany zostal Witold Poklewski 
Koziell z Mniszkowa w pow. opoczyriskim. 
Sekcja dokonywala rejestracji klaczy zarodo- 
wych, jak tez brala udzial poprzez swoich 
przedstawicieli, w osobach W. Poklewskiego 
Koziell i M. Henisza, w zakupie koni w Austrii 
w marcu 1919 r.

W 1922 r. zostal utworzony referat hodowli 
koni w Centralnym Zwiqzku Organizacyj 
i Kolek Rolniczych (dalej cyt.: CZOKR) 
w Warszawie. Placowka ta zajmowala si? 
wytqcznie hodowl^ wlosciariskq i dzialalnosciq 
sw^ obejmowala teren bylego zaboru rosyj- 
skiego. Kierownikiem referatu hodowli koni 
zostal Wlodzimierz Wnukowski, a zast?ptq 
jego Stanislaw Walewski. CZOKR zaczql za- 
kladac kola hodowlane. Jednym z najstarszych 
i najlepiej prosperuj^cych bylo kolo w Indu- 
rze w Grodzienskiem, ktore zapoczqtkowalo 
prac? nad stworzeniem typu konia roboczego, 
nazwanego z czasem sokolskim.

W Wielkopolsce, a potem i na Pomorzu 
powstaly zwi^zki hodowcow koni przy tamtej- 

szych Izbach Rolniczych, ktore kontynuowaly 15 
prace rozpocz?te u schylku XIX stulecia. 
Rowniez w Towarzystwie Gospodarskim 
Lwowskim oraz Malopolskim Towarzystwie 
Rolniczym w Krakowie powstaly sekcje chowu 
koni, a potem zawiqzaly si? zwiqzki hodow
cow koni polkrwi. Na kresach polnocnych 
powstal w 1923 r. zwiqzek hodowcow koni 
w Wilnie. Dzialalnosc zwiqzkow na szerszq 
skal? rozpocz?la si? wszakze dopiero po Pow- 
szechnej Wystawie Krajowej Poznaniu w 
1929 r. Jedynie zwi^zki wielkopolski i lubel- 
ski przejawialy wi?kszq dzialalnosc juz od 
zarania naszej panstwowosci.

Poczqwszy od 1920 r. organizacje rolnicze 
zacz?ly urzqdzac pokazy koni, a potem i wy- 
stawy. Pierwszy po wojnie pokaz odbyl si? 
w Garwolinie dnia 10 marca 1920 r. Zgro- 
madzil on dose duzo koni, typu przewaznie 
pogrubionego, w jakich lubowali si? wloscianie 
tamtych okolic. Dalszemu organizowaniu po- 
kazow przeszkodzila wojna 1920 r. i dopiero

9. Wystaiva rolnicza w Lublinie w 1925 r. 
Robocze klacze polkrwi arabskiej A. Wolk 
Laniewskiego z Bronic.



16 w sierpniu 1921 r. rozpocz?to t? akcj? na 
nowo. Urz^dzono pokazy w Miechowie, Pro- 
szowicach, W?growie, Klomnicach i Ostro- 
l?ce. Ogolem przedstawiono na nich 408 koni, 
a Ministerstwo Rolnictwa i Dobr Paristwo- 
wych wyplacilo poprzez swoich delegatow 
228000 marek w postaci nagrod. Pocz^wszy 
natomiast od 1922 r. akcja pokazowa obj?la 
takze i inne dzielnice.

Pierwsza po wojnie wi?ksza wystawa rol- 
nicza odbyla si? w 1922 r. w Lublinie i jak 
na poczqtek udala si? stosunkowo niezle. Naj- 
liczniej reprezentowany byl inwentarz zywy, 
potem maszyny i narz?dzia rolnicze, inne na
tomiast dzialy zarysowaly si? zaledwie frag
men tarycznie. Doprowadzono 190 koni, nale- 
zqcych do 34 wystawcow. Z tego wlasnego 
chowu byly 133 konie, a kupnych, przewaznie 
z restytucji strat wojennych z Niemiec — 57. 
Poziom jakosciowy koni okreslic by nalezalo 
jako sredni. Obnizyl si? on wyraznie w sto- 
sunku do wystaw z 1901 i 1912 r. Wojna 
w Lubelskiem poczynila w hodowli wielkie 
ubytki, i to bylo widoczne. Szczegolnie bra- 
kowalo wi?kszych grup koni o wyrownanym 
typie. Na czolo wysun?Ia si? stadnina Witolda 
Losia z Piotrowic, posiadaj^ca dobre matki 
polkrwi angielskiej, wyprodukowane po pol^- 
czeniu z krwiq karabachsk^, wprowadzong do 
stada przez nabytego od kozaka ogiera Riab- 
czika. Doskonale przed wojng stado prezesa 
Antoniego Budnego w Bychawie uleglo zupel- 
nemu zniszczeniu w czasie walk i wystqpilo 
z materialem juz nowym, zgromadzonym po 
wojnie. Na razie poziom jego oczywiscie nie 
mogl bye taki, jak dawniej.

Przyklad Lublina udzielil si? innym woje- 
wodztwom i w 1923 r. zostala urz^dzona 
pierwsza po wojnie wystawa w Poznaniu. 
Potem mialy one miejsee juz w wielu innych 
miastach we wszystkich dzielnicach panstwa.

Od 1 styeznia 1922 r. zaczql ukazywac si? 
w Warszawie tygodnik , Jezdziec i Hodowca”, 
redagowany i wydawany przy finansowej po- 
mocy Towarzystwa Zach?ty do Hodowli Koni 
przez Mieczyslawa Radwana. Pismo to dobrze 

si? z czasem rpzwin?lo i stalo si? podsta- 
wowym zrodlem wiedzy i informaeji dla ho- 
dowcow, pracownikow wyscigow konnych, 
jako tez amatorow koni i sportow konnych. 
Stalo si? ono kontynuaejg organu , Jezdziec 
i Mysliwy”, wydawanego w latach 1891 — 
— 1915 przez Stanislawa Wotowskiego. Dzi?ki 
tym dwom organom zachowaly si? obfite da- 
ne o rozwoju hodowli i sportow konnych na 
przestrzeni lat 1891 — 1939 i obydwa pisma 
stanowiq cenne zrodlo do odtwarzania przesz- 
losci hodowlanej i sportowej kraju. Pelnyjed- 
nak ich zbior, zwlaszcza ,Jezdzca i Mysli- 
wego”, stal si? obecnie niezmiernie rzadki 
i nie posiadajq go nawet najwi?ksze biblioteki 
krajowe, jak Jagiellonska, Narodowa w War
szawie i Uniwersytetu Warszawskiego.

10. Mieczyslaw Radwan (1873—1931), redaktor 
„Jezdzca i Hodowcy” w latach 1922—1930, 
starter w Warszawie w latach 1922—1926 
i wlasciciel stajni wyscigowej.



Wyscigi konne 
w latach 1919-1924

Odbudowa w Warszawie
Prezes F. Jurjewicz po sprowadzeniu do 

Warszawy w czerwcu 1919 r. polskich stajen 
wyscigowych z Odessy podjql niezwlocznie 
starania, aby czym pr?dzej uruchomic wyscigi 
i zdobyc w ten sposob srodki na utrzymanie 
koni oraz zapewnic egzystencj? licznemu per- 
sonelowi zatrudnionemu przy nich. Wziql si? 
do dziela z wlasciwq sobie energiq. i umiej?t- 
nosciq pokonywania przeszkod. Na szcz?s$?ie 
tor na Polu Mokotowskim ocalal podczas 
wojny i wymagal tylko powaznego remontu. 
Trybuny staly, stajnie rowniez, wi?c wzi?to 
si? od razu do kapitalnego odnawiania. Do- 
konano tego w amervkanskim tempie i juz 
dnia 7 wrzesnia 1919 r. stary tor otworzyl 
swoje podwoje. Publicznosc warszawska, lu- 
biqca wyscigi, a pozbawiona ich w ciq.gu 
czterech lat, podqzyla na otwarcie tlumnie 
i wkrotce stalo si? jasne, ze sprawa wezmie 
pomyslny obrot.

Program na razie ulozono czysto wegeta- 
cyjny, zapewniaj^cy prawo biegania wszyst- 
kim koniom, aby umozliwic wlascicielom za- 
robki na utrzymanie stajen. Chodzilo przede 
wszystkim o zapuszczenie korzeni zyciowych 
i przetrwanie do czasow, gdy mozna b?dzie 
rozejrzec si? w sytuacji i myslec o ulep- 
szeniach i celach dalszych.

Sezon trwal od 7 wrzesnia do 2 listopada. 
W tym czasie trwaly przez 22 dni wyscigi 
i rozegrano 193 gonitwy. W wyscigach ucze- 
stniczylo 197 koni, nalez^cvch do 39 wlasci- 
cieli. Koni dosiadalo 15 dzokejow, ktorzy prze- 
waznie pelnili rowniez i obowiqzki trenerow. 
Do bardziej znanych nalezali: J. Winkfield, 
J. Gorecki, I. Magdalinski, F. Wyzgalski, 
S. Pasternak, A. Tucholka, J. Krysko i F. Klo- 

dziak. Suma nagrod wyniosla nominalnie 
871 020 marek polskich, a pozniej wyplacano 
pewien mnoznik w miar? spadku waluty. 
Zadnych nagrod klasycznych ani nawet imien- 
nych nie ustanowiono, a najwyzsza wynosila 
30000 marek. Na czele wygranych stan?la 
stajnia Ministerstwa Spraw Wojskowych, spo- 
srod zas koni najwi?cej wygrala klacz Melanie 
1916 (Wombwell - Melrose), 56000 marek, 
importowana z Austrii dla Min. Spr. Wojsk. 
przez S. Mlodeckiego. Byla ona pozniej wcie- 
lona do stadniny w Janowie Podlaskim, lecz 
padla na skutek wypadku w 1920 r.

Ciekawym i godnym zaznaczenia zjawi- 
skiem bylo, ze w tym pierwszym roku wzno- 
wienia wyscigow warszawskich duze zaintere- 
sowanie budzil sport dzentelmenski. W go- 
nitwach wzi?lo udzial 28 panow, na czele zas 
ich stali: Karol Rommel, Andrzej Morstin, 
Tadeusz Falewicz i Konstanty Plisowski.

Wyscigom patronowal F. Jurjewicz, pel- 
ni^c nadal stanowisko prezesa Towarzystwa, 
przemianowanego obecnie na Towarzystwo 
Wyscigow Konnych w Polsce. Jednoczesnie 
zostal on powolany przez ministra rolnictwa 
z dniem 1 lipca 1919 r. na stanowisko dy- 
rektora Zarzqdu Stadnin Panstwowych.

Po powrocie z Odessy Towarzystwo zain- 
stalowalo si? w dawnym swym lokalu w oficy- 
nie palacu Potockich na Krakowskim Przed- 
miesciu nr 32, obok kosciola Wizytek. Udajqc 
si? na emigracj? do Rosji, prezes F. Jurje
wicz powierzyl opiek? nad maj^tkiem Towa
rzystwa oraz lokalem dlugoletnim urz?dni- 
kom Towarzystwa: Adolfowi Wolinskiemu 
i Stefanowi Tinglemu. Wywiqzali si? oni z po- 
ruczonego sobie zadania pomyslnie i utrzymali

2 - Wyicigi i hodowla koni...



18 mienie na torze mokotowskim, a takze archi- 
wum, duz^ bibliotek? i inny inwentarz biuro- 
wy w wielkim porz^dku. Umozliwilo to wy- 
godne zagospodarowanie si? w dawnym po- 
mieszczeniu, a nawet przygarni?cie do siebie 
tworz^cego si? Zarzqdu Stadnin Panstwo
wych, ktory miescil si? w lokalu Towarzystwa 
przez cztery lata, do marca 1923 r., gdy 
zostal przeniesiony do gmachu Min. Rol. 
i Dobr Paristw. przy ul. Senatorskiej 15 w 
Palacu Prymasowskim.

W zimie 1919/20 r. zostaly opracowane 
najniezb?dniejsze podstawy organizacyjne 
wyscigow i hodowli koni pelnej krwi angiel
skiej. Prezes F. Jurjewicz ulozyl nowy statut 
organizacyjny Towarzystwa Wyscigow, ktory 
otrzymal zatwierdzenie wladz i zostal wydany 
drukiem pt. Ustawa Towarzystwa £ach?ty do 
Hodowli Koni w Polsce (Warszawa 1920, s. 70).

11. Rozkwaterowywanie po stajniach na torze 
mokotowskim koni wyscigowych 
przyprowadzonych z Odessy przez F. Jurjewicza. 
Widac ogromne wychudzenie koni po przebytym 
ci?Zkim marszu z Odessy do Lwowa.

Ustawa ta budzilaby dzis powazne zastrzeze- 
nia zarowno pod wzgl?dem prawnym, jak 
i wyscigowo-hodowlanym, wowczas jednak 
uchodzilo jeszcze wiele, gdyz panstwowosc 
nasza i zycie zbiorowe dopiero z^bkowaly. 
Opieraj^c si? na wzorze rosyjskim, ustawa ta 
l^czyla w sobie elementy zupelnie roznej na- 
tury, a wi?c prawo o wyscigach konnych, 
techniczne prawidla wyscigowe, statut Towa
rzystwa, a nawet przepisy o prowadzeniu 
ksi^g stadnych koni pelnej i wysokiej polkrwi 
angielskiej. Niemniej zadoscczyniia doraznej 
potrzebie i dawala fundament, na ktorym 
mozna bylo organizowac wyscigi.

W 1920 r., pornimo toczqcej si? wojny, 
w Warszawie byly dwa sezony wyscigow: 
wiosenny od 25 kwietnia do 29 czerwca 
i jesienny od 12 wrzesnia do 7 listopada. 
Lqcznie odbylo si? 54 dni wyscigow, w czasie 
ktorych rozegrano 425 gonitw z nagrodami 
na nominalnq kwot? 5 721830 marek. Biegalo 
213 koni, czyli prawie tyle, co w okresie 
kryzysu po wojnie japoriskiej w latach 1906 — 
— 1910. Program opracowany zostal na wzor 
przedwojenny i po raz pierwszy wznowiono



19nagrody klasyczne oraz wi?kszosc polklasycz- 
nych, a nawet i pomniejszych imiennych. 
Rozegrano wi?c: Derby, Produce, Oaks, Rule- 
ra,J. Zamoyskiego, Naczelnika Panstwa (od- 
powiednik dawnej Cesarskiej), Jubileuszowq, 
St. Leger, Wielkq Warszawskq., A. Potockie- 
go, Kruszyny i inne. Z nowo ustanowionych 
po raz pierwszy pojawily si? w programie 
nagrody Sac a Papier i Handicap Brzezia.

Pierwsze powojenne Derby zostaly roze- 
grane dnia 30 maja 1920 r. Stan?lo do niego 
8 koni, lecz jeden zostal na starcie. Z tych 
8 uczestnikow jeden tylko Madjar1 byl uro- 
dzony w kraju, a reszta pochodzila z zaku- 
pow, przewaznie w Austrii. Zwyci?zyla klacz 
Tilly II H. Towarnickiego pod dzokejem 
J. Goreckim. Tegoz dnia rozegrano gonitw? 
o nagrod? im. Naczelnika Panstwa dla 4-let- 
nich i starszych ogierow i klaczy, w kttjrej 
zmierzylo si? 5 koni. Wygral ogier Parachute 
1916 (Perdiccas - Mira) S. Wolanowskiego, 
ktory z czasem stal si? cenionym reproduk- 
torem w stadninie A. Czartoryskiego w Kras- 
nem w pow. ciechanowskim.

1 Nazwy koni pelnej krwi angielskiej i czy- 
stej krwi arabskiej podano w pisowni, w ja- 
kiej kon zostal wniesiony do oficjalnej ksi?gi 
stadnej koni, bez modyfikacji pisowni oraz 
innych zmian.

Na czolo wygranych wysun?la si? stajnia 
Michala Roga z sumq nagrod 783700 marek. 
Zlozona byla w duzej mierze z koni importo- 
wanych z Francji, wsrod ktorych wyrozniala 
si? 2-letnia Battaglia, pozniejsza derbistka. 
Najwi?cej wygrala Tilly II H. Towarnickie
go, zdobywajqc nominalnie 320000 marek. 
Najlepszymi kohmi tego czasu byly: Aragwa 
1916 (Aboyeur - Beatrix) Pulku Ulanow 
Krechowieckich; Parachute 1916 (Perdi
ccas — Mira) S. Wolanowskiego; Promieh 
1915 (Perdiccas - Miss Bond) A. Mojstina; 
Melk 1917 (Carabas — Mobile) Spolki Ho- 
dowlanej; Menzala 1917 (Sardanapale — 
Diavolezza) M. Roga i Namorob 1916 (Splen
dor — Zeyneb) F. Jurjewicza i A. Wielo- 
polskiego.

12. Jeden ze starszych pracownikow 
Towarzystwa Wyscigow, Adolf Wolihski, ktory 

pracowal w nim w latach 1892—1931, ostatnio 
jako kierownik dzialu finansowego.

W kraju pomimo wojny panowala dobra 
koniunktura dla wyscigow. Na skutek rosnqcej 
wciqz dewaluacji ludzie starali si? wyzbywac 
pieni?dzy, lokuj^c je w kazdq realnosc; ku- 
powali wi?c ch?tnie i konie, a okazje ku temu 
nadarzaly si? bardzo sposobne. Rozpadni?cie 
monarchii Austro-W?gierskiej oraz kryzys w 
zyciu wyscigowym we Francji i w Niemczech 
nastr?czaly dogodne mozliwosci zakupu. Gra 
na torze w Warszawie rozwijala si? pomysl- 
nie, totalizator dawal duze obroty i perspek- 
tywy dla wyscigow byly dobre. Prezes F. Jurje
wicz stan^wszy na czele Zarzqdu Stadnin 
Panstwowych poprowadzil polityk? forsowa- 
nia wyscigow i hodowli koni pelnej krwi 
angielskiej. Totez stajnie wyrastaly jedna po
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13. Przed gonitwq. Rys. czolowego jezdzca 
mjr. K. Rommla.

drugiej, a brali si? do wyscigow nie tylko 
dawni sportsmeni i hodowcy, lecz rowniez 
ludzie nowi, dot^d na tym polu nie znam. 
VV 1919 i 1920 r. prym trzymaly stajnie: 
Min. Spr. Wojsk., M. Koga, H. Towarnic- 
kiego, B. Zi?tarskiego, S. \\ olanowskiego, 
braci Lubomirskich, M. Bersona, Spolki Ho- 
dowlanej, F. Jurjewicza i A. Wielopolskiego 
oraz A. Morstina. Rozwoj wyscigow w War
szawie w latach 1919 1939 obrazuje tabela
41 na koncu ksiqzki.

14. Pierwsza w Polsce w okresie miedzywojennym 
derbislka 1920 r. Tilly II H. Towarnickiego. 
Siedzi na niej dtokej J. Gbrecki.

Wojna 1920 r. nie wywarla na rozwoju 
wyscigow zadnvch zgubnych wplywow. Sezon 
wiosenny odbvl si? prawie normalnie, oczy- 
wiscie w skali odpowiedniej do owczesnej 
zasobnosci kraju wycienczonego szescioletniti 
wojn^. Wyscigi trwaly do konca czerwca, 
a na jesieni wznowione zostaly juz 12 wrzes
nia, czyli niespelna w miesiqc po bitwach 
pod Warszawy. Liczba koni w treningu stale 
rosla i wciqz sprowadzano je z Austrii, W?- 
gier, Niemiec, Francji i Anglii.

Rok 1921 nie przyniosl zadnvch wi?kszych 
zmian. Byl pierwszym rokiem pracy pokojo- 
wej, gdy wszvstko zacz?lo powracac do nor- 
my, jednakze slady wojny byly zbyt gl?bokie, 
aby mogly si? rychlo zabliznic. Zycie gospo- 
darcze wskutek wojny leglo w takiej ruinie, 
ze wyrownanie strat i doprowadzenie do ja- 
kiej takiej rownowagi wymagalo jeszcze wiele 
czasu i pracy. Nasza mloda paristwowosc two- 
rzyla pierwsze dopiero zr?by organizacji, i to 
rowniez nie oddzialywalo dodatnio na po- 
mvslne ulozenie warunkow gospodarczych. 
W takiej sytuacji i wyscigi mogly rozwijac 
si? w pewnej tylko pr?znosci, uwarunkowa- 
nej glownie obrotami gry w totalizatorze, 
gdyz nie bvlo juz ludzi mog^cych lozvc na 
utrzymanie stajen z ogolnvch swoich docho- 
dow i kazda prawie stajnia musiala dostoso- 
wywac wydatki do wygranych na torze, a jesli 
je przekraczala, to przerywala niemal auto- 
matycznie sw^ egzystencj?. Totez w pierw- 
szych latach po wojnie widzimy sporo stajen, 
ktore pojawialy si? niespodziewanie, czasem 
wybijaly si? nawet na czolo, a potem rap
townie znikaly jak el'emervdy. Do takich na- 
lezaly stajnie: H. Towarnickiego, S. Wola- 
nowskiego, B. Zi?tarskiego, S. Rudakowskiego 
i kilka innych.

Zaraz po wojnie 1920 r. nastqpil pewien, 
krotki zresztq, kryzvs w wyscigach. W pierw- 
szych dwoch latach wznowienia wyscigow, a 
mianowicie w 1919 i 1920, biegaly glownie 
konie przvprowadzone z Odessy oraz nabyte 
w Austrii po rozpadni?ciu si? monarchii Habs- 
burgow. Lecz konie te nalezaly przewaznie



15. Stali bywalcy wyscigow w Warszawie znani 
lekarge S. Gurbski i Smoniewski.

16. Aleja wjazdowa na tor mokotowski 
od strony pl. Mokotowskiego (obecnie Unii 
Lubelskiej).

do starszej generacji, totez wkrotce w\*kori- 21 
czyly siy i musialy pojsc do stadnin. Przychd- 
wek nie zdqzyl jeszcze dorosnqc, a chociaz 
sprowadzano sporo koni z zagranicy, to w kaz- 
dvm razie nie tyle, aby naturalny ubytek ze 
stajen w pelni zast^pic. Totez w latach 1921 
i 1922 widzimy spadek liczbv biegajqcych 
koni, a poza tym wyscigi stracily na nroz- 
maiceniu i nie mogly wzniecac duzego zain- 
teresowania, dnsily siy bowiem w ciasnych 
ramach, operujqc wci^z tvmi samvmi korimi, 
sztucznie podtrzymywanymi srodkami leczni- 
czymi, aby jak najdluzej je utrzymac w tre- 
ningu. Dopiero od 1923 r. przybywac zaczyla 
mloda generacja, wychowana juz w kraju, 
i odtqd liczba koni na torze wzrastala nie- 
przerwanie az do 1935 r., gdy osi^gnyla swe 
maksimum dla doby miydzywojennej - 614 
koni na torze warszawskim.



22 l$ata 1922—1924 nie zaznaczyly si? ni- 
czym specjalnie godnym uwagi. Wyscigi roz- 
wijaly si? stopniowo, koni wci^z przybywalo, 
dominowac zaczql material wychowany w kra
ju, aczkolwiek sprowadzano nadal dose duzo 
z zagranicy.

Program w pierwszych latach wznowienia 
wyscigow konstruowany by! z nastawieniem 
przyci4gni?cia jak najwi?kszej liezby stajen 
i koni. System grupowy programu zostal sze- 
roko rozbudowany, a przewodni^ jego myslq 
bylo dac moznosc zarobienia nawet konmi 
calkiem slabymi. Liczebnie dominowaly wys
cigi z ograniczeniami co do sumy wygranej 
przez konia, z warunkami latwymi do przy- 
gotowywania w treningu: a wi?c z nieduz^ 
wag^, zasadniczo 58 kg, na dystansach sred- 
nich 1600-2100 m.

17. Pplk Karol Rommel, czolouy jezdziec 
iv gonitwach dZentelmenskich, 
na ogierze Finisterre.

Wyscigi odbywaly si? w dwoch sezonach: 
wiosennym, trwajqcym od poez^tku maja do 
korica czerwca, i jesiennym — od ostatnich 
dni sierpnia do poczqtku listopada. Kazdy 
z tych sezonow rozdzielano ze wzgl?du na 
zagranie koni w grupach na sezony miesi?cz- 
ne: majowy, czerwcowy, wrzesniowy i paz- 
dziernikowy. W tygodniu byly 3 dni wysci
gow: w niedziel?, wtorek i czwartek, a w kaz- 
dym dniu rozgrywano zazwyczaj 7 gonitw. 
Wyscigi dzielily si? na 3 duze grupy: a) ho
dowlane (pozagrupowe), b) popierania finan- 
sowego (nagrody grupowe) i c) dzentelmeri- 
skie dla niezawodowych sportsmenow. Na go- 
nitwy plaskie dzokejskie przeznaczano okolo 
80% ogolnej sumy nagrod, na dzentelmeri- 
skie zas okolo 20%. Ustanowiono 4 grupy. 
Wlasciciel zwyci?skiego w gonitwie konia 
otrzymywal sum? oznaczon^ w programie dla 
pierwszego konia, wlasciciel drugiego uzyski- 
wal 30%, a trzeciego — 10% tego, co wlasci
ciel pierwszego. Procz tego hodowcom koni,



23ktore zaj?ly 3 kolejne miejsca w gonitwie, 
wyplacano po 10% nagrody jako premie ho
dowlane.

Gonitwy dzentelmeriskie dzielily si? na: 
plaskie, z plotami i z przeszkodami. W 1923 r. 
gonitwy dzentelmeriskie zostaly skasowane na 
stolecznym torze, a na ich miejsce ustano- 
wiono gonitwy z plotami i przeszkodami, 
w ktorych mieli prawo uczestniczyc takze 
zawodowcy.

W pierwszych latach ustanowiono w go- 
nitwach nadwag? 3 kg dla ogierow pocho- 
dzenia zagranicznego. Podyktowane to bylo 
troskq., aby nie sprowadzano ogierow lichej 
wartosci, popierajqc natomiast import klaczy. 
W 1922 r. nadwaga zostala zmniejszona do 
2 kg, a na poczqtku 1923 r. Komitet do 
Spraw Wyscigow Konnych postanowil znie£c 
nadwaga, natomiast ograniczyc import ogie
row zakazem startowania w szeregu gonit- 
wach. W 1923 r. mialo to dotyczyc tylko 
gonitw dla koni 2-letnich i pewnq ich liczb? 
zarezerwowano wylqcznie dla koni krajowych, 
w 1924 r. rozszerzono to na 2- i 3-letnie, 
w 1925 r. rowniez i na 4-letnie, a od 1926 r. 
dotyczylo to wszelkiego wieku.

W latach 1919—1924 nie obowi^zywaly 
wczesne meldunki do nagrod hodowlanych, 
jak Derby, Produce i Nagroda Kruszyny; 
wprowadzone one zostaly na nowo po wojnie 
dopiero w czerwcu 1924 r. z tym, ze do dnia 
31 grudnia 1924 r. nalezalo zglosic meldunki 
do Derby 1926 r., Nagrody Kruszyny 1927 r. 
i Nagrody im. L. Grabowskiego (3-letni Pro
duce) 1928 r.

Pod wzgl?dem klasy wyscigowej koni okres 
poczqtkowy, do roku 1925, byl oczywiscie 
bardzo slaby. Najwi?ksze gonitwy wygrywaly 
tanie i mierne importy, nabywane okazyjnie 
na roznych wyprzedazach zagranicznych. Du- 
zo nagrod klasycznych i polklasycznych wy- 
grywaly klacze, gdyz ich sprowadzano duzo, 
a nawet nagrody Derby przez 3 lata z rz?du 
1920—1922 przypadaly w udziale przedsta- 
wicielkom plci slabszej: Tilly II, Battaglii 
i Barbarze Belle. W 1923 r. wygral jq nawet

18. Ogier ^baraZ H. Lubamirskiego, 
jeden z bardzifj klasowych koni w latach 
1921 — 1923.

polkrwi Rys II 1920 (Lohengrin — Polmoo- 
die V), zupelnie miernego pochodzenia i kla
sy, jak na tak^. nagrod?. Do lepszych koni 
okresu 1919— 1924 r. wlqcznie nalezaly: Zba- 
raz, Ruta, Melanie, Tilly II, Melk, Para
chute, Aragwa, Battaglia, Valailles, Lussag- 
net, Odolie, Barbara Belle, Menzala, Ober- 
tas, Zaporozec, Lanoline i Perichole. Stosun- 
kowo najlepszym koniem w omawianym okre- 
sie pod wzgl?dem uzdolnieri wyscigowych byl 
ciemnogniady Zbaraz 1919 (Hapsburg — De- 
lagoa Bay), urodzony i wychowany w Anglii, 
a nabyty i sprowadzony do Polski przez 
K. Stolpego i S. Schucha w jesieni 1920 r. 
dla Hieronima Lubomirskiego, w ktorego staj- 
ni biegal. Wygral on nagrody: Jerzego Fan- 
schawe, Rulera, Produce, St. Leger, A. Wo- 
toskiego i Prezydenta Rzeczypospolitej, lecz 
rywali mial slabych. Z koni krajowych naj- 
lepsza chyba byla Ruta 1920 (Harry of Here
ford — Judith), hodowli L. J. Kronenberga. 
Wygrala ona nagrody: J. Zamoyskiego, dwu-



19. Ostatnie posiedzenie Jarzqdu Towarzystwa 
gjachfty do Hodowli Koni w Polsce, odbyte dnia 
4 lute go 1923 r. pod przewodnictwem 
ustfpujqcego z prezesury F. Jurjewicza. 
Siedzu od lewej: Karol Skarbek, Stanislaw 
Lubomirski, Andrzej Morstin,. August Potocki, 
Fryderyk Jurjewicz, Albert Wielopolski, 
Aleksander Wielopolski, Wladyslaw Jamoyski, 
Michal Ord^ga, Leopold Jan Kronenberg 
i Hieronim Lubomirski.

krotnie Jubileuszow^, St. Leger, Sac a Papier, 
dwukrotnie Janowskq i Borowna. W hodowli 
jednak zawiodla. Duze sukcesy, jak na konia 
polkrwi i w dodatku nieblyskotliwego pocho- 
dzenia, mial Rys II — hodowli i wlasnosc 
A. Olszowskiego z Jacentowa. Koh ten zdobyl 
nagrody: Brzezia, Derby, A. Wotowskiego 
i Prezydenta. Pewne sukcesy osiqgnql Falstaff 
1921 (Fils du Vent - Alpha) - hodowli 

i wlasnosc M. Bersona — wygrywaj^c Produ
ce i Derby, lecz nie mozna go uwazac za 
konia klasowego.

Do lepszych koni nalezaiy poza tym: der- 
bistka siwa Barbara Belle 1919 (St. Saulge — 
Barbefosse), hodowli J. Alvensleben Schon- 
borna z Ostromecka, ktora z czasem dala 
calkiem niepodobnego do niej bardzo dobrego 
gniadego Bandita 1932.

Dopiero od 1925 r. jakosc koni zacz^la 
si? nieco poprawiac: pojawil si? Forward, 
ktory wyraznie odbijal od otoczenia i byl 
pierwszym koniem zapowiadaj^cym now^ er? 
w warszawskich wyscigach, a nast?pnie: Dun- 
kicrka, Fala III, Faust, Hel, Wisus, Mat, 
Bandit i Jeremi.

Pocz^wszy od 1921, czy tez 1922 r., urzq- 
dzane byly w Warszawie pod koniec jesien- 
nego sezonu, najcz?sciej w pazdzierniku, licy- 
tacje roczniakow, koni w treningu i schodz^- 



25cych z toru. Przyj?ly si? one z czasem i sta- 
nowily duzy ewenement w zyciu sportowo- 
-hodowlanym kraju.

Po wznowieniu wyscigow w 1919 r. preze- 
sem Towarzystwa obrany zostal ponownie 
Fryderyk Jurjewicz, ktory godnosc t? piasto- 
wal od 26 pazdziernika 1910 r. Zaslugi jego 
wzglydem Towarzystwa byly bardzo duze 
i cieszyl si? on niepowszednim uznaniem. 
Kie rowal osobiscie cal^ organizacjg wysci
gow, byl autorem prawie wszystkich przepi- 
sow, sam ukladal programy, budzety i bral 
zywy udzial we wszystkim, co dotyczylo zycia 
wyscigowego i hodowli koni pelnej krwi. Po- 
niewaz jednak z dniem 1 lipca 1919 r. objql 
kierownictwo Zarzgdu Stadnin Paristwowych 
w Min. Rol. i Dobr Panstw., wi?c na dluzsz^

20. Najdawniejsi pracownicy biurowi 
Towarzystwa facility do Hodowli Koni w Polsce. 
Od lewej: Maria Kowalska, Maria Barcikowska, 
Florian Kwasieborski, Adolf Schuch, Waclaw 
Bauer i zfigniew Michalczyk. 

met? nie mogl polqczyc obu tych stanowisk 
i dnia 4 lutego 1923 r. zrezygnowal z pre
zesury Towarzystwa Zachyty do Hodowli 
Koni w Polsce, a na miejsce jego obrany 
zostal tegoz dnia Albert Wielopolski.

Sekretarzem Towarzystwa byl od 1916 r. 
Ignacy Oszmanowicz, ktory piastowal t? funk- 
cj? w okresie ewakuacji Towarzystwa do 
Odessy, powrocil stamtqd razem z F. Jurje- 
wiczem i pozostal na tym stanowisku do dnia 
1 maja 1932 r. Glownym buchalterem i kasje- 
rem Towarzystwa byl Adolf Wolinski, kierow- 
niczkq kancelarii od 1920 r. Maria Jewnie- 
wiczowna, a redaktorem ksi?gi stadnej Ste
fan Tingle, a potem Florian Kwasieborski. 
Funkcj? startera pelnil Sergiusz Nowikow, 
a od 1922 do 1926 r. wlqcznie Mieczyslaw 
Radwan, inspektorem toru byl Sergiusz No
wikow, a potem Ludwik Andrycz, a dyrekto- 
rem totalizatora Marian Wisniewski. W 1923 r. 
Towarzystwo mialo 7 czlonkow honorowvch 
i 186 rzeczywistych.

W jesieni 1921 r. powstal z inicjatywy



26 prezesa F. Jurjewicza Komitet do Spraw Ho- 
dowlanych i Wyscigowych, ktory z czasem 
przeksztalcil si? w Komitet do Spraw Wysci
gow Konnych. Pierwsze jego zebranie organi- 
zacyjne odbylo si? dnia 14 pazdziernika 
1921 r. Weszli doh wowczas przedstawiciele 
8 towarzystw wyscigowych oraz 2 klubow 
jazdy konnej w Warszawie i Krakowie. Ko
mitet postanowil dyskwalifikowac wlascicieli 
koni i jezdzcow, biorqcych udzial w wysci- 
gach z nagrodami pieni?znymi towarzystw 
nie zrzeszonych w Komitecie oraz posiada- 
jqcych programy nie zatwierdzone przez Ko
mitet. Utrqcalo to samowolne urzqdzanie 
wyscigow konnych i nakladalo pewnq dys- 
cyplin? organizacyjnq, tak koniecznq w tej 
dziedzinie. Komitet zajql si? tez opracowa- 
niem jednolitych prawidel wyscigowych, ktore 

po zatwierdzeniu przez ministra rolnictwa 
mialy obowiqzywac na wszystkich torach.

W koncu 1922 r. po raz pierwszy po 
wojnie wyslano polskiego konia na wyscigi do 
obcego kraju. L. J. Kronenberg poslal do 
Francji silnego i wytrzymalego ogiera wlasnej 
hodowli, kasztanowatego Obertasa 1918 (Day 
Comet — Australian Daisy). Koh ten, ktory 
wygral w Warszawie w 1921 r. St. Leger, 
a w 1922 r. Nagrod? Naczelnika Panstwa, 
bral udzial we Francji w Auteuil w gonitwach 
z plotami, lecz nie zdobyl powodzenia. W 
listopadzie 1924 r. zabrany zostal przez wlasci- 
ciela z powrotem do Polski i uzyty w cha- 
rakterze reproduktora w stadninie polkrwi 
w Wiencu. O pozniejszych ekspedycjach na- 
szych koni na obce tory b?dzie mowa w dal- 
szych rozdzialach ksiqzki.

Wyscigi w
Po Warszawie najwczesniej wznowiono po 

wojnie wyscigi w Poznaniu. Juz w kilka mie- 
si?cy po odzyskaniu niepodleglosci grono ho
dowcow wielkopolskich podj?lo starania prze- 
j?cia od niemieckiego Posener Rennverein 
toru wyscigowego na Lawicy. Dnia 29 wrzes- 
nia 1919 r. odbylo si? inauguracyjne walne 
zebranie nowo zalozonego Wielkopolskiego 
Towarzystwa Wyscigow Konnych. Przyj?to 
statut, wybrano zarzqd oraz uchwalono prze- 
jqc ostatecznie tor.

Niespelna w miesiqc odbyly si? pierwsze 
wyscigi, polqczone z konkursami hipicznymi. 
Mialy one miejsce na torze na Lawicy dnia 
26 i 27 pazdziernika 1919 r. Na program 
zlozylosi? 6 gonitw: przeszkodowa imienia Re- 
sursy, plotowa miasta Poznania, plotowa imie
nia Wodza Naczelnego, bieg mysliwski imie
nia gen. Dowbor-Musnickiego, wyscig plaski 
i gonitwa wloscianska. Uczestniczylo 35 koni.

W 1920 r. zamierzano rozszerzyc wyscigi 
i byl nawet opracowany stosowny program, 
lecz na skutek wojny musiano ograniczyc si?

Poznaniu
do jednego tylko dnia z 5 gonitwami, w kto- 
rych wzi?ly udzial 24 konie.

Po szcz?sliwym.zakohczeniu wojny wyscigi 
na Lawicy rozbudowano i w 1921 r. sezon 
wyscigow trwal juz przez 12 dni, odbyly 
si? 83 gonitwy, w ktorych uczestniczylo 91 
koni przy 374 startach. Suma nagrod wyniosla 
nominalnie 1 528000 marek. Najwi?cej wygral 
ogier Konstantego Bninskiego Montesquieu 
113 000 marek. Najcz?sciej jezdzili: rtm. Sta- 
rzewski, ppr. K. Bylczynski, rtm. B. Pere- 
tiatkowicz, mjr S. Dembinski i pplk Z. Stu- 
dzinski. W latach nast?pnych wyscigi odby- 
waly si? co roku.

Tor na Lawicy rozposcieral si? na gruncie 
pagorkowatym, totez mniej nadawal si? do 
wyscigow plaskich, o charakterze hodowla- 
nym, przedstawial zas doskonaly teren do 
gonitw przeszkodowych i cross country; byl 
tez zbudowany przed wojnq glownie w tym ce- 
lu. Po odzyskaniu niepodleglosci rozwinql si? 
w Poznaniu sport dzentelmehski i programy 
tutejsze uwzgl?dnialv duzo gonitw dla panow.
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21. Tor wyscigow konnych na Lawicy 
pod Poznaniem.

Wyscigi w Piotrkowie
Towarzystwo tamtejsze powstalo w 1904 r. 

po przeniesieniu wyscigow z Plawna. Po 
wojnie wznowiono dzialalnosc w 1921 r. Tor 
w czasie wojny zostal kompletnie zniszczony, 
nalezalo wi?c wszystko odbudowac od nowa. 
Wybrany w 1921 r. na prezesa .Jerzy Skarbek 
zajql si? tym energicznie i doprowadzil tor, 
dzi?ki funduszom pochodz^cym z ofiarnosci 
czlonkow, do takiego stanu, ze mozna bylo 
rozpoczijc wyscigi. Nagrody poczqtkowo skla- 
daly si? glownie z darow osob prywatnych, 
najcz?sciej w postaci przedmiotow pami^tko- 

wych.

Pierwsze wyscigi odbyly si? w 1921 r. w 
skromnym bardzo zakresie. Natomiast w roku 
nast?pnym przeprowadzono dalsze inwestycje 
na torze i mityng rozszerzony zostal do 3 dni 
wyscigow i konkursow hipicznych. Ogolem 
odbylo si? 12 gonitw, 2 biegi mysliwskie, 
1 cross country i 3 konkursy hipiczne. Jezdzili: 
por. M. Antoniewicz, K. Bronikowski, T. Da- 
chowski, A. Daszewski, S. Ender, T. Mike, 
J. Mlodecki, B. Peretiatkowicz, K. Rommel, 
J. Sosnowski, Z. St?pinski, J. Stokowski, 
Z. Tarnowski i inni.
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22. Prowizoryczna try buna przv zflpocZQtkowamu 23. Tiybuna czlonkowska na torze wyscigow 
wyscigow konnych w Piotrkowie w 1921 r. konnych na Dziesiqtej w Lublinie w 1926 r.



Wyscigi w Lublinie 29

Zapocz^tkow-ano wyscigi w 1899 r. po 
przeniesieniu ich z Lycznej. W czasie wojny 
ulegly zawieszeniu, lecz wkrotce po zawarciu 
pokoju w Rvdze w 1921 r. powstalo Wojsko- 
we Lubelskie Towarzystwo Wyscigowe przy 
dowodztwie garnizonu. Urzqdzalo ono w gro- 
nie wojskowych zawody konne i wyscigi, ktore 
jednak wiykszego znaczenia nic mialy. Dopie- 
ro w czerwcu 1922 r. dwaj zagorzali milos- 
nicy sportu i hodowli, Jozef i Zygmunt Skoli- 
mowscy, zorganizowali Krasnystawskie Kolo 
Sportowo-Hodowlane, ktorego celem mialo 
bye krzewienie tyzvzny jczdzieckiej w pow. 
krasnystawskim i okolicy. Korzystaj^c z urzq- 
dzanej przez Okrygowe Towarzystwo Rolni- 
cze w Zamosciu wystawy rolniczej we wrzes- 
niu 1922 r., zdecydowali odbyc tarn pierwszy 
swoj mityng sportowy. Mial on miejsee w dwa 
dni po wystawie, a mianowicie 9 i 10 wrzes
nia. Terenem popisow stal siy plac wojsko- 
wy pod miastem. Na program zlozylv siy: 
2 konkursy hipiezne, 3 biegi mysliwskie, 1 
wyscig z przeszkodami, 1 wyscig dla mlo- 
dziezv i zabawa Flots de Rubans.

W lipcu 1923 r. odbyl siy w Krasnym- 
stawie kilkudniowv mityng sportowy, poky 
czony z pokazem koni. Nie dysponujqc odpo- 
wiednim terenem Kolo musialo urzqdzic pro- 
wizoryezny tor na l;ye nad Wieprzem, uzy- 
czonej przez czlonka Kola Henryka Rado- 
myskiego. W zawodach wziylo udzial kilka- 

dziesi^t koni, dosiadanych w wiykszosci przez 
oficerow. Rozegrane zostaly 3 konkursy hi
piezne, 1 wyscig plaski, 4 wyscigi z plotami 
i przeszkodami oraz 2 biegi mysliwskie za 
mastrem.

Zachyceni powodzeniem czlonkowie zde
cydowali w kwietniu 1924 r. rozszerzyc dzia- 
lalnosc i Kolo przeksztalcone zostalo w Lu
belskie Wojewodzkie Kolo Sportowo-Hodow
lane z siedzibq. w Lublinie. W lonie zarzqdu 
powstala mysl wznowienia przerwanych przez 
wojny wyscigow w Lublinie. Po dlugich per- 
traktacjach z wladzami oraz magistratem 
udalo siy w lecie 1924 r. wzi^c w dzierzawy 
grunt na folwarku Dziesiqta, obok dawnego 
toru wyscigowego sprzed wojny.

W szybkim tempie poprowadzono roboty 
niwelacyjne oraz budoVvlane i dnia 28 wrzes
nia 1924 r. nowy tor zostal otwarty. Po- 
siadal on dwie trybunv: czlonkowskq i dla 
platnej publicznosci. Bieznie zrobiono dwie: 
plaskq i przeszkodowq, ze wspoln^ koncowq 
prostq, dhigosci 400 m. Stajnie dla koni mies- 
cily siy na folwarku Dziesi^ta oraz w poblis- 
kich koszarach wojskowych.

W pierwszvm roku wyscigi i konkursy 
hipiezne odbyly siy w dniach 28, 29 i 30 
wrzesnia oraz 1 i 2 pazdziernika, a udzial 
w nich wziyly 72 konie. Prezesem Kola w tym 
czasie byl Zygmunt Skolimowski.

Mniejsze tory prowincjonalne
Po wznowieniu wyscigow w Warszawie 

i Poznaniu zaczyto je urzqdzac i w innych 
miastach. Na poczqtku 1922 r. istnialo juz 
na terenie Polski 10 zarejestrowanych stowa- 
rzyszen, majqcych na celu popieranie sportow 
jezdzieckich i hodowli koni, w mianowicie: 
1. Towarzystwo Zachytv do Hodowli Koni 

w Polsce, Warszawa, Krakowskie Przedmies- 
cie 32; 2. Klub Jazdy, Warszawa, Krakow
skie Przedmiescie 32; 3. Wielkopolskie Towa
rzystwo Zachyty do Hodowli Koni, Poznan, 
ul. Mfyriska 13; 4. Malopolskie Towarzystwo 
Zachyty do Chowu Koni, Lwow, ul. Koper- 
nika 20; 5. Pomorskie Towarzystwo Zachyty



do Hodowli Koni, Grudziqdz, DOG; 6. Woj
skowe Lubelskie Towarzystwo Wyscigowe, 
Lublin, DOG; 7. Towarzystwo Milosnikow 
Jazdy Konnej, Krakow; 8. Piotrkowskie To
warzystwo Zach?ty do Hodowli Koni, Piotr- 
kow; 9. Wilenskie Towarzystwo Zach?ty do 
Hodowli Koni, Wilno; 10. Lodzkie Towa
rzystwo Zach?ty do Hodowli Koni, Lodz, 
ul. Piotrkowska 96.

Nie wszystkie jednak z tych stowarzyszeri 
mialy za zadanie urz^dzanie wyscigow. Klub 
Jazdy w Warszawie i Towarzystwo Milosni
kow Jazdy Konnej w Krakowie zajmowaly 
si? konkursami hipicznymi oraz jazd^ konnq 
w manezu i w terenie. Pozostale byly towa- 
rzystwami wyscigowymi, lecz na razie nie 
mogly urz^dzac wyscigow, gdyz b^dz nie 

mialy torow wyscigowych, bgdz nie zostaly 
po wojnie odbudowane i wykonczone.

W 1921 r., jak si? zdaje, wyscigi poza 
Warszawy i Poznaniem mialy miejsce tvlko 
w Grudzi^dzu, Piotrkowie i w Radomiu, w 
kazdym razie Komitet do Spraw Wyscigow 
Konnych posiadal sprawozdanie tylko z tych 
miast. Za to w 1922 r. w calej Polsce pow
stawac zacz?ly towarzystwa i kola sportowe, 
tak ze wyscigi odbyly si? w bardzo juz wielu 
miastach, a wi?c w: Warszawie, Poznaniu, 
Grudzi^dzu, Piotrkowie, D^browce Podl?znej, 
Bugaju, Nowej Wsi, Wloclawku, Zamosciu 
i Krzeszowicach. W 1923 r. zainaugurowano 
wyscigi we Lwowie, Przemyslu i Lodzi, a w 
1924 r. w Kielcach i Bielsku.



Hodowla koni pelnej krwi 
w latach 1918-1924

W chwili odzyskania w 1918 r. niepodle
glosci rye mielismy na naszych ziemiach pra
wie zadnej hodowli koni pelnej krwi. Nie 
wiem, czy znalazloby si? wowczas w calym 
kraju 20 — 30 matek stadnych. Caly niemal 
material tej rasy bqdz wyginql podczas wojny, 
b^dz zostal wyewakuowany do Rosji. Dopiero 
w czerwcu 1919 r. F. Jurjewicz przyprowadzil 
z Odessy polskie stajnie wyscigowe i cz?sc 
ma.terialu zarodowego w l^cznej liczbie 252 
koni pelnej krwi. W partii tej znalazly si? 
tak zasluzone potem dla naszej hodowli: Fils 
du Vent, Parachute, Promieri, Aragwa, Bel- 
gja, Bomba, Bourgogne, Chryzothemis, Dzwi- 
na II, Enigma, Esneh, Ewa, Francja, Gala
chat, Gamma, Lezginka, Mundon, Nadzieja, 
Perla, Roli Poli i Zeyneb.

Procz tego duzego transportu przybylo 
z Rosji kilka pomniejszych partii: rtm. Adam 
Biernacki przyprowadzil Alaric Victora M. 
Bersona oraz wlasne: Azamata, Ecume i Very 
Ugly; Jozefat Kocinski uratowane resztki staj- 
ni Lubomirskich, ktore przebywaly jakis czas 
w majqtku Dubrowna pod Orsz^ na Bialej 
Rusi. W transporcie tym znalazlo si? 12 koni, 
w tym Tarczyn, Ten, Teorban i Tytan. Wac- 
law Daszewski przyprowadzi w maju 1920 r. 
okolo 40 koni z Bobem na czele.

Dalszym powaznym zasilkiem naszej ho
dowli stal si? zakup dokonany we wrzesniu 
i pazdzierniku 1919 r. w Austrii na zlecenie 
i z funduszow Min. Spr. Wojsk. przez Sta- 
nislawa Mlodeckiego i Tadeusza Brochockie- 
go. Przybylo wowczas 57 koni pelnej krwi, 
a w tym ogiery: Morganatic, Carabas, Dealer, 
Paraszt, Postumus, Melk, Arak, Kritiker, Ba- 
ro, Tannhauser, Wright, Hesperus, Hakon, 
Dragoner, Tellur, Ragman, Zsiga, i klacze: 
Blaustrumpf, Blitzmadel, Bombe, Cavalla, 
Czerkies, Habe, Hella, Kerdes, Melanie, Riga, 

Rodija, Rosamunda, Rosette, Rusalka, Saffi, 
Slivka, Szegeli, Vespree i inne.

Powazniejszego zakupu w Austrii dokonali 
takze Bogdan Zi?tarski i Henryk Towarnicki, 
sprowadzajac 31 koni pelnej krwi, a w tym: 
Atal?, Aure?, Avenela, Bodrog, Dard?, Futar?, 
Helenk?, Horrendum, Hugenottin, Ladore, 
Nev?, Ortrud?, Patti, Pioniera, Sorbon?, 
Tilly II, Tortajad? i Whista.

Lubomirscy odzyskali pozostawione w 
Wiedniu i przebywajqce tarn podczas wojny: 
Oszczepa, Opryszka, Ormuzda, Rabusia, Ra- 
roga, Redut?, Rewer?, Run i Rydzyn?.

Leopold Jan Kronenberg sprowadzil z 
Anglii ogiera Blue Danube, kilka matek oraz 
kilkanascie sztuk mlodziezy. Wsrod matek 
zasluzyla na wzmiank? Australian Daisy, kto- 
ra dala dobrego Obertasa.

Michal Rog zakupil we Francji: Arman
tin?, Artemis, Battagli?, Canzonette, Conso- 
latrice, Gumdrop, Lytt?, Manitob? i Menzal?; 
z nich wyroznily si? Menzala i Artemis.

Wkrotce po obj?ciu stanowiska dyrektora 
Zarzqdu Stadnin Panstwowych F. Jurjewicz 
spowodowal wydanie Rozporz^dzenia Mini- 
stra Rolnictwa i Dobr Panstwowych z dnia 
29 lipca 1919 r. w przedmiocie wydawnictwa 
urz?dowego pt. Polska ksigga stadna koni pelnej 
krwi angielskiej („Monitor Polski”, 1919, nr 
202). Ksi?ga ta miala bye odpowiednikiem 
prowadzonych i wydawanych drukiem ksiqg 
we wszystkich panstwach, gdzie prowadzono 
hodowl? koni tej rasy i organizowano wyscigi 
konne. W okresie zaborow polscy hodowey 
wpisywali swe konie do urz?dowych kskpg 
tych panstw, pod ktorych zaborem znalazly 
si? poszczegolne dzielnice Polski, a wi?c do 
ksiqg: austro-w?gierskiej, niemieckiej lub ro- 
syjskiej. Na mocy powyzszego Rozporzqdzenia 
Ministra Rolnictwa i Dobr Panstwowych pow-



32 stala ksi?ga polska.
Poniewaz w dawnych czasach konie pol

skich hodowcow byly wpisywane do ksi^g 
panstw zaborczych, F. Jurjewicz zadecydowal, 
ze najpierw b?dzie wydany tom I Polskiej 
ksifgi... o charakterze historycznym, do kto- 
rego zostanq wci4gni?te wszystkie konie pol
skich hodowcow figuruj^ce w obcych ksi?gach 
stadnych, a nast?pnie b?d^ ukazywac si? w 
kilkuletnich odst?pach kolejne tomy, zawiera- 
j^cena biez^co klacze, ich przychowek, ogiery 
reproduktory i material sprowadzany z za- 
granicy.

W 1924 r. ukazal si? w druku I tom 
Polskiej ksiftgi stadnej koni pelnej krwi angielskiej 
{Polish Stud Book}, ktorego redaktorem byl 
Stefan Tingle. Wpisane zostaly do niego konie

24. Wejscie na tor mokotowski
w dniu 18 czerwca 1919 r. przez. bramf od pl. 
Mokolowskiego (obecnie Unii Lubelskiej) koni 
wyscigowych przyprowadzonych do Polski 
Z Odessy przez F. Jurjewicza- 

polskich wlascicieli z lat 1838 — 1914. Tom 
ten zawieral tylko dzial matek, w ktorym 
podpisany byl pod nimi przychowek. Ogolem 
znalazlo si? w nim 2348 matek. Dzialu ogie- 
row reproduktorow tom nie zawieral. W tomie 
tym znalazlo si? niestety bardzo duzo bl?- 
dow drukarskich i merytorycznych. Najwi?cej 
matek stadnych wpisanych do ksi?gi mialy 
nast?puj<yce stadniny: Krasne Ludwika Kra- 
sinskiego i sukcesorow 184, Serniki Ludwika 
Grabowskiego i jego corki Karoliny 124, Kru- 
szyna i Widzow braci Lubomirskich 89, Skoki 
Jana Ursyna Niemcewicza i syna rowniez 
Jana 58, panstwowej stadniny w Janowie 
Podlaskim 58, Borowno i Skrzydlow Jana 
Reszke 53, Jahubiec w pow. humanskim na 
Ukrainie Karola Martina 52, Koropiec pod 
Nizniowem w Malopolsce Antoniego Myslow- 
skiego 48 i Leskowa w gub. kijowskiej Kazi- 
mierza Dachowskiego 45. Reszta polskich 
stadnin miala juz mniejsze liczby matek.

W latach nast?pnych zarowno prywatni 
hodowcy i wlasciciele stajen, jak i rz;pl spro-
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25. Michal Rog (18.. —1937), niezmiernie 
popularny na torze mokotowskim wlasciciel stajni 
wyscigowej i stadniny w Moczydle pod Warszawq..

wadzali dose wiele koni, tak ze straty wojenne 
pod wzgl?dem liczebnym zostaly stosunkowo 
pr?dko wyrownane. Wedlug II tomu Polskiej 
ksifgi stadnej koni pelnej krwi angielskiej, wyda- 
nego w 1925 r., mielismy w okresie lat 1914 — 
— 1924 ogolem 541 matek pelnej krwi, 7 ame- 
rykanskiego pochodzenia oraz 24 wysokiej 
polkrwi, to znaczy 31/32 i wyzej krwi. Przy- 
chowka pelnej krwi zarejestrowano w tym 
czasie 897 glow, ogierow stadnych 149. W 
poglowiu tym przewazal material zagranicz- 
ny, sprowadzony juz po odzyskaniu niepo- 
dleglosci. Sposrod 541 matek 200 urodzonych 
bylo na ziemiach polskich, reszta, to znaczy 
341, za granicq. Sposrod 200 klaczy krajo- 
wych 130 przyszlo na swiat przed 1914 r., 
byly wi?c w wieku podeszlym albo nawet 
zdqzyly juz pasc, a tylko 70 urodzilo si? 
w czasie wojny lub po niej.

W osobnym wykazie koni importowanych 
w okresie lat 1914—1924 wlqcznie figuruje 
w II tomie: 331 ogierow i 402 klacze. Ostat- 

nia liezba jest dlatego wi?ksza od liezby 341 
matek zagranicznych podanych wyzej, ze 
cz?sc klaczy pozostawala nadal w treningu 
i w poezet matek jeszcze nie zostala wlqczo- 
na. Z 402 importowanych klaczy wedlug miej- 
sca ich urodzenia bylo z: Austrii i Czecho- 
slowacji 78, W?gier 72, Anglii 66, Francji 64, 
Rosji 55, Niemiec 45 i Belgii 22. Klacze 
belgijskie trafily do nas via Niemcy.

Poniewaz na ziemiach polskich mielismy 
przed wojnq 1914 r. okolo 550 matek pelnej 
krwi, wi?c do konca 1924 r. strat w pelni 
jeszcze nie wyrownalismy, gdyz liezba 541 
matek w II tomie PSB odnosi si? nie do 
stanu z 1924 r., lecz do calego dziesi?ciole- 
cia 1914—1924. Wyrownanie liczebne nastq- 
pic musialo gdzies okolo 1929 r., gdyz w 
1930 r. zameldowano stanowk? 581 klaczy.

W latach 1919— 1932 importowano do 
Polski koni pelnej krwi z: Niemiec — 294, 
Anglii — 164, Austrii — 163, W?gier — 162, 
Francji — 111 i z innych krajdw — 156, Iq.cz- 
nie 1050 koni.

W pierwszych latach po wojnie odczuwalo 
si? dotkliwie brak klasowych reproduktorow. 
Najlepszy Aiewqtpliwie byl przyprowadzony 
z Odessy Fils du Vent 1906 (Flying Fox — 
Airs and Graces), ktory juz dawniej zare- 
komendowal si? jako ojciec dobrego Fazana 
1912, zwyci?zcy w Produce w Petersburgu 
oraz Middle Park Plate i Cesarzowej w Mos- 
kwie, a takze dobrej Runi 1914. Jednakze 
Fils du Vent pomimo dobrej klasy wysci
gowej i doskonalego pochodzenia nie cieszyl 
si? poczqtkowo u naszych hodowcow nalezy- 
tym wzi?cierm W latach 1919— 1923 biegalo 
po nim zaledwie po 5 — 9 koni roeznie i do- 
piero od 1925 r. ukazywac si? zacz?lo po 
20 — 45 produktow. Szerzej b?dzie mowa o 
tym koniu w dalszych rozdzialach.

Do grupy czolowych ogierow w pierw- 
szym okresie nalezaly poza tym: Morgana
tic 1899 (St. Simon — Molly Morgan); Ca
rabas 1907 (Carbine — Dolly Watts) i der- 
bista wiedeAski Dealer 1908 (Santry — Dear 
Lady) — wszystkie trzy byly importowane

3 - WyScigi i hodowla koni...
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26. Ogier Fils du Vent, hodowli E. Blanca 
we Francji, jeden z najszybszych koni 
w Europie, importowany do Polski w 1906 r. 
przez F. Jurjewicza. Czolowy reproduktor 
okresu mifdzywojennego. Dal znakomitego 
Forwarda, derbistf Hela, klasowego Colombo 
i szereg innych dobrych koni.

przez S. Mlodeckiego z Austrii; Mos ci Ksiq- 
z? 1910 (Sac a Papier — Izbica), zwyci?zca 
w Grosser Preis von Baden i w w?gierskim 
St. Leger, wlasnosc W. Lubomirskiego, po- 
czgtkowo dzierzawiony, a nast?pnie w sierpniu 
1923 r. nabyty przez Zarzgd Stadnin Pari- 
stwowych; Parachute 1916 (Perdiccas — 
Mira) S. Wolanowskiego, przyprowadzony 
z Odessy, zwyci?zca w Warszawie w nagro- 
dach: J. Zamoyskiego, Naczelnika Panstwa 
i Sac a Papier; Oszczep 1912 (Sac a Pa
pier — Cross Patty) K. Lubomirskiego, przy
prowadzony z Austrii, a w 1925 r. nabyty 
przez rzqd; Alaric Victor 1911 (Alaric — 
Vae Victis) Michala Bersona, zwyci?zca w go- 
nitwach o nagrody Kruszyny i Rulera; Albu- 
la 1912 (Lorlot — Airdrie), importowany z 
Niemiec przez Steinmeyera do Grabowa na 
Pomorzu; Bankar Ocscse 1913 (Falb 
Fecske), importowany z W?gier przez J. Al- 
vensleben Schonborna do stada w Ostromecku 
w 1922 r.; Huszar II 1913 (Horkay — Ca- 
pucine), importowany przez H. Towarnickie- 
go; Bob 1911 (Palmiste — Belle Dame) 
Waclawa Daszewskiego, ktory wygral w Pe- 

tersburgu Produce i Nagrod? Cesarzowej, 
przyprowadzony z Rosji; Kentish Cob 1916 
(Sunstar - Maid od Kent), zwyci?zca w 
Anglii w Gold Vase i Babraham Plate, impor
towany z Anglii do Lancuta w 1922 r.; 
Blue Danube 1911 (St. Denis — Blue 
Green), importowany przez Leopolda Jana 
Kronenberga w koncu 1919 r. z Anglii; Har- 
sona 1917 (Horkay — Nota), drugi w Derby 
Wiedenskim, sprowadzony z W?gier przez Ro- 
mana Czaykowskiego do Kamionki Woloskiej; 
Newminster II 1909 John o’Gaunt — Eu
genia), rzgdowy, zakupiony w 1913 r. przez 
Antoniego Budnego w Anglii; Hyman 1905 
(Havoc — Bridal Morn), rzgdowy, importo
wany z Austrii w 1919 r.; Dark Dawn 
1917 (Sundridge — Cypress), rzqdowy, spro
wadzony z Anglii w 1921 r.; Magnan 1912 
(Slieve Gallion — Magnes), rzgdowy; Liege 
1914 (Sorrento — Letticia) F. Jurjewicza 
i A. .Wielopolskiego, ktory wygral w Odessie 
odpowiedniki nagrod Rulera, Derby i St. Le
ger, a nast?pnie nabyty przez rzqd; Polish 
Galloway 1908 (Farurey — Mitr?ga), rzg- 
dowy; Double Up 1917 (Hiion II — Prin
cess Symona) i Stavropol 1918 (Spear
mint — Serenada), zakupiony w Anglii dla 
stad panstwowych w koncu 1924 r.

Widzimy z powyzszego, jak ubogo przed- 
stawial si? nasz stan posiadania pod wzgl?- 
dem reproduktorow. Zdajqc sobie z tego 
spraw? Zarzqd Stadnin Panstwowych kolatai 
wciqz do wladz o wyasygnowanie wi?kszych 
kredytow na zakupy ogierow, lecz szlo to 
niezmiernie opornie, gdyz skarb nie mogl 
nastarczyc licznym potrzebom mlodego pan- 
stwa. Wreszcie po usilnych staraniach Rada 
Ministrow uchwalila dnia 19 pazdziernika 
1922 r. wyasygnowanie 20 000 funtow szter- 
lingow na zakupy ogierow za granicg.

W koncu pazdziernika udali si? na W?gry, 
do Austrii i Niemiec inspektor generalny Stad
nin Panstwowych Jan Grabowski i znany 
hodowca Bogdan Zi?tarski w celu nabycia 
wi?kszej partii ogierow orientalnych oraz 
pelnej krwi angielskiej dla stad panstwowych.



35W ostatniej jednak chwili Wygry cofnyly pra- 
wo wywozu koni arabskich i musiano silq 
rzeczy ograniczyc siy tylko do folblutow. De- 
legowani nabyli 13 ogierow, sposrod ktorvch 
do lepszych nalezaly: Harlekin 1914 (Fels — 
Hecuba), zakupiony w Hoppegarten w Niem- 
czech, oraz Schalk 1916 (Icy Wind — Indis
cretion), nabyty w Wiedniu. Poza tym w partii 
tej byly: Gallipoli, Parther, Wiederhall, Rin- 
gelreich, Peteny, Somlo, Umid, Geuse, Igaz- 
gato, Totila i Bannstein. W hodowli zasluzyl 
siy zwlaszcza Harlekin, ktory pomimo niewy- 
sokiej klasy wyscigowej stal siy reproduktorem 
nader pozytecznym zarowno w pelnej, jak 
i w polkrwi i pozostawil wiele dobrych po- 
tomkow. Do rzydu calkiem pozytecznych za- 
liczyc tez nalezy: Schalka, Parthera i Galli
poli, po ktorym bylo kilka dobrych ogierow 
polkrwi; inne staly siy przeciytnymi ogierprni 
punktowymi.

Druga komisja, zlozona z Kazimierza Stol- 
pego i Stanislawa Schucha, udala siy po za
kupy do Francji i Anglii. We Francji zakupila 
5 folblutow i 8 norfolk-bretonow. Sposrod 
koni pelnej krwi najlepszym okazal siy As des 
As 1917 (Nimbus — Keltoum), inne byly 
zwyklymi ogierami stacyjnymi, a mianowicie: 
Briar Pipe, Fribourg, D’Orient i Ah Trumps. 
Wsrod norfolk-bretonow sprowadzono zaslu- 
zonego pozniej w Garwoliriskim i w Indurze 
brudnokasztanowatego Upas Jarbotera.

Wielkie natomiast znaczenie w historii na
szej hodowli mial zakup nastypny, dokonany 
przez Kazimierza Stolpego i Stanislawa Schu
cha na przetargach grudniowych 1922 r. 
w Newmarket w Anglii. Nabytych zostalo tarn 
16 ogierow, ktore az do drugiej wojny swia- 
towej wywierac mialy przemozny wplyw na 
naszq hodowly. Przyszly w tej partii: Manton 
1917 (Bayardo — Jane Grey II), Illuminator 
1917 (Radium — Ayesha), King’s Idler 1916 
(Lomond — In Sight), Balthazar 1917 (Roi 
Herode — Gravitation), Wily Attorney 1917 
(Tredennis — Bachelor’s Berril), Parsifal 1915 
(Bayardo — Prim Nun), Coriolanus 1916 (Po- 
lymelus — Pola), Svengali 1917 (Spear-

27. Kazimierz Stolpe (1867—1927), zaslutony 
dzialacz na polu organizacji wyscigow 
i hodowli koni pelnej krwi w Polsce.

-mint — Knockfeerna), Rockroi 1918 (Prince 
Palatine — Rock Garden), Tom Powrie 1915 
(Forfarshire — Dramatica), Novello 1917 (Ci
cero — Nevolnice), White Abbey 1911 (White 
Eagle — Noble Martha), Hunt Button 1912 
(Bachelor’s Button — Elswick), French Eagle 
1911 (Gallinule — Lutetia), Lord Sundridge
1917 (Sundridge — Royal Order) i Hugon
1918 (Roi Herode — Sospel).

Szczegolow^ oce'nq. tych ogierow zajmy 
siy nieco pozniej, tu natomiast zaznaczy, ze 
w pelnej krwi wybitn^ roly odegraly: Manton, 
Illuminator i King’s Idler, a w polkrwi: Man
ton, King’s Idler, Tom Powrie, Rockroi 
i Svengali.

Po zwyciystwie aliantow nad Niemcami 
w pierwszej wojnie swiatowej zawarty zostal 
dnia 28 czerwca 1919 r. traktat pokojowy, 
nazwany wersalskim. W osmej czysci owego



traktatu ustalono, ze Niemcy majq zadosc- 
uczynic Polsce, Rumunii i Serbii za szkody 
wyrzqdzone przez wojn^. Wysokosc i rodzaj 
odszkodowan okreslone zostaly przez specjalne 
komisje reparacyjne, powolane przez alian- 
tow, poczqtkowo wedlug planu Ch. Dawesa, 
a pozniej O. Younga. W celu zrealizowania 
odszkodowan powolane zostaly komisariaty 
restytucyjne dla tych trzech krajow z centralq 
Office Centrale de Restitution a Wiesbaden. 
Komisji restytucyjnej dla Polski przewodni- 
czyl byly minister Antoni Olszewski, a jego 
zastypcq mianowany zostal pracownik Za- 
rzqdu Stadnin Panstwowych Kazimierz Stol- 
pe. Komisja polska zlozyla dowody, ze Niern- 
cy zarekwirowali podczas wojny na ziemiach 
polskich 150000 koni, aczkolwiek faktycznie 
zabrali ponad 1000 000, lecz na to nie bylo

28. Rewindykacja koni z Niemiec do Polski 
w 1922 r. zyiladunek koni w Krolewcu do pociqgu 
idqcego do Grajewa. £ prawej strony stoi K. Stolpe. 

juz dostatecznych dowodow. Alianci przy- 
znali jednak Polsce zwrot tylko 35100 koni 
roboczych, ktore w protokole okreslono jako 
,,walachy”. Zwrot tych koni mial nastqpic 
w naturze wedlug nastypuj qcego rozdzielnika: 
w 1921 r. - 9315 sztuk, w 1922 r. - 12850 
i w 1923 r. — 12935 sztuk. Dla rzqdu nie- 
mieckiego okazalo siy* jednak zbyt trudne 
oddanie samych walachow. Poniewaz w Polsce 
poglowie koni roboczych szybko przyrastalo, 
wiyc nasz przedstawiciel K. Stolpe wysunql 
propozycjy, aby czysc przyznanych walachow 
mogla bye zastqpiona ogierami, klaczami 
i zrebiytami. Ustalono wiyc, ze Polska uzyska 
100 ogierow, 10000 klaczy, 10000 zrebiqt 
i 15000 walachow, Iqcznie 35100 koni. W 
tym czasie A. Olszewski przeniesiony zostal 
na stanowisko komisarza rewindykaeji mienia 
polskiego z ZSRR, a urzqd po nim objql 
K. Stolpe.

Do Niemiec wyslane zostaly dwie polskie 
komisje rzeczoznawcow, ktore jezdzily po kra- 
ju i ktorym Niemcy przedstawiali konie do



37rewindykacji. Brano konie zdatne do pracy 
lub do hodowli w wieku od 3 1/2 do 10 lat, 
wzrostu od 150 cm. Konie nie nadajqce siy 
komisje odrzucaly, a na ich miejsce Niemcy 
przedstawiali inne. Odebrane partie wysylano 
kolcj4 do Polski. Pierwsza komisja pod prze- 
wodnictwem K. Stolpego urzydowala w Ber- 
linie, a druga pod przewodnictwem Andrzeja 
Zoltowskiego w Krolewcu.

Do konca 1923 r. polskie komisje rewin- 
dykacyjne przejyly od Niemcow 25000 koni. 
Olbrzymia ich wiykszosc zostala przydzielona 
przez odpowiednie organizacje rolnikom, a 
nieduz^ liczby materialu zarodowego, glownie 
ogierow, uzyskal Zarz^d Stadnin Panstwo- 
wych. Z koricem 1923 r. Niemcy nie mogly 
juz wywiqzac siy z dostarczenia pozostafych 
10000 koni. Zaproponowano wiyc uklad, aby 
przeliczyc brakujqcy kontyngent na gotowky 
i ustanowic dla Polski kredyt dyspozycyjny 
w Niemczech, z ktorego przedstawiciele Pol
ski byd^ kupowac material zarodowy w in- 
nych krajach. Takie zalatwienie sprawy w 
pelni odpowiadalo Polsce, gdyz w tym czasie 
ogolne poglowie koni w kraju ogromnie 
wzroslo i juz nie odczuwano potrzeby do- 
plywu koni roboczych, natomiast nader pozq- 
dany byl cenniejszy material zarodowy. Z 
ustanowionych kredytow zakupionych zostalo 
wiele ogierow zarodowych pelnej krwi 
i wschodniopruskich, przejyto w 1929 r. cak| 
niemieckq stadniny w Beberbeck dla Racotu 
oraz kupiono duzo ogierow polnocnoszwedz- 
kich dla Wilenszczyzny. Wsrod folblutow na- 
bytych tq drog^ najbardziej zasluzyly siy w

29. Typ konia beberbeckiego — klacz Artemis.

Polsce Villars, Bafur, Mah Jong i Rhein- 
wein.

W grudniu 1923 r. na przetargach w New
market zakupil Stanislaw Schuch derbisty 
irlandzkiego Ballyherona 1918 (Santoi — An
xious), a w grudniu 1924 r. Jan Grabowski 
i Stanislaw Schuch nabyli tamze ogiera 
Double Up 1917 (Hiion II — Princess Sy
mons) i Stavropola 1918 (Spearmint — Sere
nada).

Omowiwszy sprawy natury ogolnej przejdy 
obecnie do zobrazowania dzialalnosci niekto- 
rych stadnin pelnej krwi, ktore w hodowli 
krajowej omawianego okresu odegraly po- 
wazniejszq roly. Zaczny od stadnin panstwo- 
wych.

Stadniny pahstwowe 
w Janowie Podlaskim i Kozienicach

W pierwszych latach po wojnie pahstwo
we konie pelnej krwi angielskiej ulokowane 
zostaly w Janowie Podlaskim i miescily siy 
tarn w ciqgu lat 1919—1924. Kierownikiem 
tego dzialu byl od poczqtku Ryszard Zoppi. 

Na wiosny 1922 r. w Janowie utrzymywano 
29 matek pelnej krwi, a mianowicie: Blau- 
strumpf, Blitzmadel, Bombe, Cavalla, Chorok 
Bridge, Chrysothemis, Czerkies, Dzwina II, 
Emaille, Fantazja, Fea, Francja, Gamma,



30. Wnftrze stajni czolowych ogierow 
w Janowie.

Habe, Hella, Kerdes, Lezginka, Reine Fiam- 
mette, Riga, Rodia, Rosamunda, Rosette, 
Rusaika, Saffi, Serenada II, Slivka, Szegely, 
Vespree i Vola.

Klacze powyzsze pochodzily z kilku zro- 
del, a mianowicie: 1. z rosyjskiej przedwojen- 
nej stadniny im. M. Lazarewa w Abazowce 
w gub. poltawskiej, sk^d w 1918 r. wziql 
cz?sc koni na wyscigi do Odessy R. Zoppi, 
a stamtqd dostaly si? z transportem F. Jurje
wicza do Polski - Chrysothemis, Dzwina II, 
Emaille, Fantazja, Fea, Francja, Gamma 
i Lezginka; 2. importowane przez S. Mlodec- 
kiego z Austrii w 1919 r. dla Min. Spr. 
Wojsk., a nast?pnie odsffipione Zarz^dowi 
Stadnin Panstwowych — Blaustrumpf, Blitz- 
madel, Bombe, Cavalla, Czerkies, Habe, 

Hella, Kerdes, Riga, Rodija, Rosamunda, 
Rosette, Rusaika, Saffi, Slivka, Szegely i Ves
pree; 3. zakupione w Anglii w 1920 i 1921 r. 
przy likwidacji filii rosyjskiej paristwowej stad
niny im. M. Lazarewa — Chorok Bridge, 
Reine Fiammette, Serenada II i Vola.

W dniu 1 stycznia 1923 r. bylo w Janowie 
30 matek pelnej krwi, 1 stycznia 1924 r. 
zas — 28. Procz stadniny w Janowie prowa- 
dzony byl punkt rozplodowy; wysylali tarn 
prywatni hodowcy swe klacze do czolowych 
ogierow. Matki te przysylano zazwyczaj w 
styczniu lub lutym, tutaj si? zrebily, byly 
nast?pnie kryte i po kilkutygodniowym lub 
dluzszym pobycie wracaly do swych wlasci- 
cieli. Rocznie przybywalo na utrzymanie do 
Janowa 60 — 70 prywatnych klaczy pelnej 
krwi.

Poniewaz Janow posiadal niedogodne wa- 
runki komunikacyjne, gdyz polozony byl tuz 



przy wschodniej granicy panstwa oraz oddalo- 
ny od najblizszej stacji kolejowej o 24 kilo- 
metry, dyrektor F. Jurjewicz zdecydowal 
utworzyc now^ stadnin? panstwowq, przezna- 
czon;} specjalnie dla koni pelnej krwi angiel
skiej. W tym celu wybrany zostal majqtek 
donacyjny Kozienice, polozony w centrum 
kraju, tuz obok miasteczka powiatowego tejze 
nazwy, niedaleko D?blina.

Ze znacznym nakladem srodkow zbudo- 
wano w ciqgu 1923 i 1924 r. nowy obiekt 
z wygodnymi stajniami, dobrymi sztucznymi 
pastwiskami i tym podobnymi urzqdzeniami. 
Na razie na skutek oszcz?dnosci kredytowych 
nie zostal wzniesiony dom mieszkalny dla 
kierownika. Miano to zrobic nieco pozniej, 
lecz z racji ciqglego niedostatku funduszow

31. Glowna stajnia z maneZem w Kozienicach. 

sprawa ulegala zwloce i ostatecznie dom nie 
zostal wybudowany, a kierownik jako kawaler 
mieszkal w budynku przeznaczonym na kan- 
celari? i mieszkania dla personelu biurowego. 
Budowq Kozienic z ramienia centrali Zarz^du 
Stadnin Panstwowych zajmowal si? inspektor 
techniczny inz. Stanislaw Schuch.

Pod koniec 1924 r. obiekt byl juz z grubsza 
wykonczony i dnia 17 pazdziernika tegoz 
roku dzial pelnej krwi angielskiej zostal prze- 
niesiony z Janowa do wlasnej siedziby. Przy- 
byly wi?c ogiery czolowe: Manton, King’s 
Idler i Ballyheron, ogiery pomocnicze: Seva
stopol, Tellur i polkrwi Adjutant, oraz 22 
matki stadne: Aragwa, Azalja, Blaustrumpf, 
Chorok Bridge, Chrysothemis, Czerkies, Dzwi- 
na II, Emaille, Gamma, Habe, Ione, Ker
des, Lezginka, Riga, Rodija, Rosamunda, 
Rusaika, Saffi, Serenada II, Slivka, Szegely 
i Vola. Cztery klacze: Amhara, Cavalla, Fan-
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40 tazja i Reine Fiammette, pozostaly jeszcze 
na sezon kopulacyjny 1925 r. w Janowie dla 
odchowania z Fils du Vent, ktory wowczas 
tam stal. Kierownikiem stadniny w Kozieni
cach mianowany zostal Ryszard Zoppi.

W latach 1919-1924, jak zresztq i poz
niej, stadnina w Janowie Podlaskim odgry- 
wala w zyciu hodowlanym kraju pierwszo- 
rz?dn^ rol?. Byla ona najwi?ksza i najlepsza. 

Liezba matek pelnej krwi angielskiej wahala 
si? w niej od 25 do 30, a w latach 1919 — 
— 1924 uzyte byly 43 matki. Stadniny pry- 
watne byly wowczas o wiele mniejsze i dyspo- 
nowaly znaeznie slabszym materialem zarodo- 
wym. W Kozienicach prowadzony byl na- 
dal punkt rozplodowy i przyjmowano tu do 
ogierow czolowych klacze prywatnych wlasci- 
cieli.

Stadniny prywatne
Pod wzgl?dem liczebnosci matek stadnych 

pelnej krwi uzywanych w poszczegolnych 
stadninach prywatnych w latach 1919—1924 
lista hodowcow przedstawiala si?, jak nast?- 
puje1. Najwi?cej klaczy, a mianowicie 25, 
mial Leopold Jan Kronenberg w Brzeziu 
w pow. wloclawskim, nast?pnie Adam Czarto- 
ryski w Krasnem w pow. ciechanowskim — 
23, Waclaw Daszewski w Siedzowie w pow. 
garwolinskim - 23, Wladyslaw Lubomirski 
w Widzowie w pow. radomskowskim — 22, 
Michal Rog w Moczydle pod Warszawq — 
18, Fryderyk Jurjewicz i Albert Wielopolski 
w Chrobrzu w pow. piriczowskim — 16, Alek
sander Olszowski w Jacentowie w pow. opa- 
towskim — 16, J. Alvensleben Schon born w 
Ostromecku w pow. chelminskim — 15, Ja
nusz Czarnecki w Golejewku w pow. rawic- 
kim - 15, Roman Czaykowski w Kamionce 
Woloskiej w pow. rawskoruskim — 15, Igna
cy Mielzynski w Iwnie w pow. wrzesinskim - 
15, Michal Berson w Lesznie w pow. blon- 
skim — 14, Marian J?drzejowicz w Dylqgow- 
ce w pow. rzeszowskim — 13, Eugeniusz 
Grzybowski w Slubicach w pow. gostyniri- 
skim — 11, Stanislaw Korzbok Lqcki w Po- 
sadowie w pow. nowotomyskim — 10, Henryk 
Towarnicki — 10 i Kazimierz Wodzinski w

1 Lista zostala ulozona wedlug oficjalnej 
Polskiej ksipgi stadnej koni pelnej krwi angielskiej, 
t. II, Warszawa 1925.

Kterach w pow. kutnowskim w spolce ze 
Stanislawem Kiersnowskim z Szepietowa w 
pow. wysokomazowieckim — 10. Inne stadni
ny mialy mniej niz po 10 matek. Liezba 
matek, zwlaszcza w pierwszych latach po woj-

32. Adam Ludwik Cgartoryski (1872 —1937), 
wlasciciel stadniny w Krasnem 
w pow. ciechanowskim.



nie, nie swiadczyla oczywiscie o wartosci 
stadnin i ich znaczeniu odgrywanym w ho
dowli. Do najlepszych pod wzglydem jako- 
sciowym nalezaly wowczas stadniny: Wla- 
dyslawa Lubomirskiego w Widzowie, Adama 
Czartoryskiego w Krasnem, Janusza Czarnec- 
kiego w Golejewku, Michala Bersona w Lesz- 
nie, Fryderyka Jurjewicza i Alberta Wielo- 
polskiego w Chrobrzu, Aleksandra Olszow- 
skiego w Jacentowie i Kazimierza Wodziri- 
skiego w Kterach. Natomiast mniejszg roly 

odgrywala reszta wymienionych wyzej, a juz 41 
zupelnie slabo prowadzona byla duza liczeb- 
nie stadnina Waclawa Daszewskiego w Sie- 
dzowie.

Matek stadnych pelnej krwi uzytych do 
hodowli zameldowano w redakcji Polskiej ksifgi 
stadnej koni pelnej krwi angielskiej w 1919 r. — 
153, w 1920 r. - 192, w 1921 r. - 240, w 
1922 r. - 288, w 1923 r. - 303 i w 1924 r. - 
300. Z pokrycia ich rodzilo siy rocznie 64 — 
— 183 zrebigt pelnej krwi.



Hodowla koni czystej krwi arabskiej 
w latach 1918-1924

Hodowla arabow koncentrowala si? w Pol- 
sce w dawnych czasach na wschodnich jej 
rubiezach: na Wolyniu, Podolu, Ukrainie i we 
Wschodniej Malopolsce. W pierwszych latach 
wojny prawie calkowicie zostala zniszczona 
hodowla tej rasy we Wschodniej Malopolsce, 
a nast?pnie w 1918 - 1920 r. takiemuz losowi 
ulegla na kresach wschodnich. Ocalaly male 
tylko cz^stki znakomitych stadnin w Slawu- 
cie, Antoninach, Bialej Cerkwi, Jezupolu oraz 
kilku pomniejszych. Gdy w 1926 r. zostala 
opracowana i wydana Polska ksi^ga stadna koni 
arabskich, to wpisanych do niej zostalo zaled- 
wie 49 klaczy czystej krwi ze stadnin przed- 
wojennych, natomiast przed 1914 r. liczono 
ich kilkaset.

Zaraz po odzyskaniu przez Polsk? w 
1918 r. suwerennosci paristwowej hodowcy 
i utworzony Zarzqd Stadnin Panstwowych 
zacz?li wyszukiwac i zbierac ocalale resztki 
arabow i gromadzic je w zakladanych stad- 
ninach. Najcenniejszy material wykupywano 
do panstwowej stadniny w Janowie Podlaskim. 
W marcu i kwietniu 1919 r. wyslannicy 
Ministerstwa Rolnictwa zakupili w Austrii 
241 koni zarodowych roznych ras, pochodzq- 
cych przewaznie ze stadnin w Babolnie i Ra- 
dowcach. Wsrod nich znalazly si? dwie klacze 
czystej krwi arabskiej: Anielka 1909 (Amu- 
rath — Belgia) i Siglavi Bagdady 1908 (Sigla- 
vi Bagdady or. ar. - Malta), ktore przydzie- 
lone zostaly do Janowa Podlaskiego i staly 
si? zalozycielkami dzialu arabskiego tej stad
niny.

Nast?pnie odkupiono w 1919 r. od Pah- 
stwowego Instytutu Naukowego Gospodar- 
stwa Wiejskiego w Pulawach 3 klacze czystej 
krwi arabskiej chowu radowieckiego, pocho- 
dz^ce rowniez z partii nabytej przez Mini- 
sterstwo Rolnictwa w Austrii, a mianowicie: 

Hebd? 1913 (Hermit or. ar. — Amurath), 
ktora dala pozniej Kaszmira, Hermitk? 1913 
(Hermit or. ar. — Belgja), ktora dala Da- 
maszka, i Koalicj? 1918 (Koheilan IV - 
Amurath), ktora dala Enwer Beja.

W 1920 r. inspektor Wlodzimierz Wnu- 
kowski zakupil z upowaznienia Zarzqdu Stad
nin Panstwowych na Wolyniu od ksiydza 
Gruszczynskiego dwie klacze czystej krwi 
arabskiej hodowli Jozefa Potockiego w Anto
ninach: Elster? 1913 (Ibrahim or. ar. — Lez
ginka), matk? Flisaka, Ikwy i Morocza, oraz 
jej rodzomj siostr? Kalin? 1909. Klacze te 
staly si? protoplastkami rodziny antoninskiej 
w Janowie.

W wyniku perturbacji wojennych znalazly 
si? w posiadaniu Henryka Przewlockiego w 
Mordach pod Siedlcami, a niedaleko od Ja
nowa Podlaskiego, 4 bardzo cenne z hodow- 
lanego punktu widzenia klacze arabskie ho
dowli Wladyslawa Dzieduszyckiego w Jezu
polu we Wschodniej Malopolsce: Gazella II 
1914 (Koheilan or. ar. — Abra), Mlecha 
1914 (Koheilan or. ar. — Pisanka), Pompo- 
nia 1902 (Zagloba — Kadisza) i corka jej 
Zulejma 1914 po Koheilanie or. ar. H. Prze- 
locki nie byl hodowcq, potrzebowal natomiast 
na gwalt koni roboczych, a klacze czystej 
krwi arabskiej niezbyt nadawaly si? do fornal- 
ki. Gdy dowiedziano si? w Janowie o pobycie 
tych klaczy w Mordach, przeprowadzono z 
H. Przewlockim pertraktacje i wymieniono je 
za 6 koni roboczych.

Klacze te przcdstawiaiy wielkq wartosc 
hodowlane, pochodzily bowiem w dalszych 
pokoleniach ze slawnej stadniny Juliusza Dzie
duszyckiego w Jarczowcach pod Zloczowem, 
a po kqdzieli wywodzily si? w prostej linii 
od znakomitych oryginalnych klaczy arab
skich, zakupionych przez Juliusza Dzieduszyc- 



43kiego na pustyni w 1845 r., Gazelli, Mlechy 
i Sahary. Nabyte klacze staly si? podwalinq 
dzialu czystej krwi arabskiej w Janowie Pod
laskim i odegraly w historii naszej hodowli 
w okresie pomi?dzy pierwsz^ a drug4 wojna 
swiatowq doniosU roi?. Wszystko, co bylo 
najlepszego w Janowie, a takze i w calej 
Polsce, wywodzilo si? od Gazelli II, Pompo- 
nii i Zulejmy. Pod koniec 1920 r. znajdowalo 
si? w Janowie 13 klaczy czystej krwi arab
skiej.

Z ogierow czystej krwi nabyty zostal do 
Janowa najpierw gniady 211 Amurath IV 
1910 (Amurath — O’Bajan), kupiony w 
Austrii na poczgtku 1919 r., potem Bakszysz 
1901 (Ilderim or. ar. — Parada), hodowli Ro- 
mana Sanguszki w Slawucie, i w 1921 r. 
Abu Mlech 1902 (Mlech I — Lania), ho
dowli Wl. Dzieduszyckiego w Jezupolu. Dwa 
ostatnie, a zwlaszcza Abu Mlech, zasluzyly 
si? naszej hodowli bardzo i pozostawily w 
niej niezatarte slady.

W J anowie w dziale czystej krwi zaryso- 
waly si? wkrotce dwie zasadnicze grupy rodo- 
we matek. Pierwsze tworzyly klacze, wywo- 
dzqce si? z jarczowieckich linii zenskich cho
wu Dzieduszyckich, a drugq — klacze z linii 
slawuckich hodowli Sanguszkow. Poza tym 
bylo jeszcze nieco klaczy z linii zenskich nie- 
polskich, a wi?c radowieckich, weilowskich 
i jugoslowiariskich, lecz te pozostawaly w zde- 
cydowanej mniejszosci i nie odegraly powaz- 
niejszej roli.

Najcenniejsza byla grupa jarczowiecka, 
w ktorej wyroznily si? najbardziej: Elegantka 
1923 — matka Jaszmaka 1928 sprzedanego do 
Czechoslowacji, Lowelasa 1930 wzi?tego 
przez Niemcow na reproduktora do Traken 
i Wielkiego Szlema 1938, ktory stal si? z 
czasem znakomitym reproduktorem; Makata 
1931 — matka pi?knego Witraza, ktory wy- 
soce zasluzyl si? w hodowli arabskiej; Ko- 
heil Ibn Mazepa 1920, Lotos 1919 i der- 
bista Hardy 1926. Z linii Pomponii wyroz- 
nila si? corka jej Zulejma 1914, ktora dala 
pi?knq i cenn^ Dziw? 1922, matk? czolowego 

Ofira 1933, ktory stworzyl w Janowie swojq 
epok?.

W grupie slawuckiej bylo wi?cej matek 
wyjsciowych, lecz mimo to nie daly one koni 
tej miary, co grupa jarczowiecka. Krew sla- 
wuckg reprezentowaly klacze urodzone w Ra- 
dowcach i Antoninach u Jozefa Potockiego, 
wywodzqce si? ze starych linii slawuckich. 
Do tej grupy nalezaly matki urodzone w Ra- 
dowcach, jak Anielka 1909, Hebda 1913, 
Hermitka 1913, Siglavi Bagdady 1908 i Koa- 
licja 1918. Wszystkie one, pomimo iz urodzily 
si? w Radowcach, wywodzily si? od starej 
Milordki 1816 z linii slawuckiej. To samo 
dotyczy klaczy antoninskich: Elstery 1913 
i Kaliny 1909, ktore wywodzily si? od Szwej- 
kowskiej, urodzonej w pierwszych latach 
XIX stulecia, zalozycielki najstarszej krajo- 
wej polskiej linii zenskiej we wszystkich od- 
lamach hodowli koni.

W praktyce dnia codziennego grup? rodo- 
wg Elstery i Kaliny nazywano w Janowie 
„antoniriskq” i wyodr?bniano jg. od rodow 
slawuckich. Linia ta byla malo sucha, mniej 
posiadala „bukietu” i z tej racji byla naj- 
mniej ceniona; duzo koni z niej brakowano 
i przeznaczano na’ sprzedaz.

Z wlasnosci prywatnej najwi?kszq roi? za- 
cz?la odgrywac stadnina Romana Sangusz-

33. Ogier czystej krwi arabskiej Bakszysz, 
hodowli R. Sanguszki w Slawucie.
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34. Roman Sanguszko z Gumnisk z ulubionym 
swym arabem Achmetem.

35. Grupa arabomanow na wyscigach we Lwowie 
w 1937 r. Od lewej: Aleksander Dzieduszycki, 
Edward Skorkowski i Witold Czartoryski. 

ki w Gumniskach pod Tarnowem, zalozo- 
na w 1835 r. Uratowano tu z zawieruchy 
wojennej 6 dawnych gumniskich klaczy czystej 
krwi i 2 slawuckie. Daly one poczqtek nowej 
stadninie. W pierwszych latach odrodzonej 
Polski stadnina w Gumniskach prowadzona 
byla bez specjalnej inwencji i nie odgrywala 
jeszcze powazniejszej roli. Rozkwit jej rozpo- 
czq.1 si? nieco pozniej, gdy w 1927 r. zaanga- 
zowany zostal na jej kierownia rzutki hodow- 
ca Bogdan Zi?tarski, lecz o tym b?dzie mowa 
w dalszych rozdzialach.

Drug;]. powazn^ prywatn^ stadniny stala 
si? stadnina nalez^ca do Witolda Czarto
ryskiego w Pelkiniach w pow. jaroslaw- 
skim. Araby zacz?to tu chowac od 1892 r., 
a przed pierwszq wojnq swiatow^ utrzymy- 
wano 30 klaczy czystej krwi. Podczas wojny 
stadnina zostaia zupelnie zdewastowana i po- 
zostalo z niej tylko nieco zolzuj^cych zrebi^t 
oraz 2-letnie ogierki, w tym Dzingishan III 
1912 (Hermit or. ar. — Oaza). Po odzyskaniu 
niepodleglosci wzi?ty on zostal na glownego 
reproduktora, a z ocalalych zrebi^t wybrano



5 klaczy do stada i wznowiono hodowl?. 
W omawianym okresie stadnina nie zazna- 
czyla si? jeszcze powazniej, a nast^pilo to 
dopiero pozniej.

Do rz?du obiecujqcych nalezaly w owym 
czasie dwie stadniny arabskie braci Rom ana 
ijozefa Potockich w Beheniu i Deraz- 
nem na Wolyniu, ktorzy po utracie wielkich 
dobr, z Antoninami na czele, uratowali ogiera 
Madrasa 1918 (Ibrahim Kalkuta) i 3 kla

cze: Flor?, Konch? i Lutencj?. Material ten 45 
stal si? zarodkiem dwoch wymienionych stad
nin, ktore z czasem rozwin?ly si? calkiem 
dobrze.

Wreszcie niebawem po odzyskaniu niepo- 
dleglosci zalozone jeszcze zostaly stadniny 
arabskie przez Teres? Raciborskq w Brenio- 
wie w pow. sokalskim i Antoniego Wolk La- 
niewskiego w Bronicach w pow. pulawskim. 
Potem powstalo ich wi?cej.



Ogolny stan hodowli koni w kraju 
w latach 1925-1932

Gdy po dlugotrwalych wojnach lat 1914 — 
— 1920 nastal wreszcie upragniony pokoj, po- 
giowie koni w kraju bylo ogromnie wynisz- 
czone. Odczuwano wielki niedostatek koni 
w rolnictwie, transporcie i tworzqcym si? 
wojsku. Trzeba przy tym pami?tac, ze w 
owych czasach prawie nie istniala jeszcze 
mechanizacja rolnictwa oraz transportu i pod- 
stawowq silq pociqgowq pozostawaly nadal 
konie oraz zrujnowane wojnq koleje zelazne. 
Ceny na konie utrzymaly si? wi?c wysokie 
i z tej racji ludnosc prowadzila do ogierow 
wi?kszosc posiadanych klaczy, aby uzyskiwac 
tak pozqdany przychowek. W wyniku maso- 
wego zazrebiania klaczy poglowie szybko roslo 
i przy pierwszym powszechnym spisie koni 
w 1921 r. okazalo si?, ze kraj posiadal 
3290000 koni, gdy przed wybuchem wojny 
1914 r. na terenie ziem wlqczonych w 1921 r. 
w sklad Rzeczypospolitej Polski znajdowalo 
si? 3496000 koni. Straty wi?c liczebne zostaly 
wyrownane okolo 1923 r., gdyz zgodnie z na- 
st?pnym powszechnym spisem koni przepro- 
wadzonym w 1927 r. mielismy juz 4126936 
koni, a wi?c o 630936 wi?cej niz przed wojnq. 
Poglowie to bylo jednak w dominujqcej mie- 
rze liche i zabiedzone, przedstawiajqce niskq 
wartosc roboczq. Zgodnie ze spisem z 1927 r. 
koni doroslych w wieku od 4 lat liczono 
3114495, lecz wsrod nich 61% stanowily 
male zdegenerowane koniki wzrostu ponizej 
148 cm, nieprzydatne do ci?zszej pracy ani 
w wypadku mobilizacji wojskowej. Poza tym 
wsrod poglowia o wi?kszym wzroscie anizeli 
148 cm bylo mas? koni wqtlych i slabowi- 
tych, malo co warty ch.

W pierwszych latach po odzyskaniu su- 
werennosci panstwowej wysilki wladz i Za- 
rzqdu Stadnin Panstwowych skierowano prze- 
de wszystkim ku gospodarczemu dzwigni?ciu 

kraju z wojennej ruiny. W zakresie masowej 
hodowli koni zaj?to si? glownie montowaniem 
panstwowych stad ogierow, aby czym pr?dzej 
dostarczyc ludnosci reproduktorow do krycia 
klaczy i uzupelnienia liczebnyph strat w po- 
glowiu. Skupowano wi?c ogiery w krajach, 
w ktorych je mozna bylo uzyskac po nie- 
wygorowanych cenach, skierowywano je do 
montowanych stad ogierow i rozstawiano 
w sezonach rozplodowych po stacjach urzq- 
dzanych w terenie.

Przed wojnq 1914 r. istnialo na terenie 
Krolestwa Polskiego 1 tylko panstwowe stado 
ogierow w Janowie Podlaskim ze 128 ogiera- 
mi oraz 1 panstwowa stadnina w Janowie 
z liczbq 60 matek pelnej i polkrwi angiel
skiej. W Galicji istnialy 2 panstwowe stada 
ogierow w Sqdowej Wiszni pod Mosciskami 
i w Olchowcach pod Sanokiem, w ktorych 
Iqcznie utrzymywano 650 ogierow, natomiast 
nie bylo zadnej stadniny panstwowej. W Wiel- 
kopolsce rzqd pruski utrzymvwal 3 paristwo- 
we stada ogierow w Sierakowie, Gnieznie 
i Starogardzie z Iqcznq liczbq 627 ogierow 
i rowniez nie bylo stadniny panstwowej.

W ciqgu lat 1919—1924 Zarzqd Stadnin 
Panstwowych zmontowal, bqdz calkowicie, 
bqdz cz?sciowo, panstwowe stada ogierow w: 
Janowie Podlaskim, Boguslawicach pod Piotr- 
kowem, Lqcku pod Plockiem, Drogomyslu 
pod Cieszynem, Sqdowej Wiszni pod Mos
ciskami, oraz przejql od lokalnych wladz 
w Poznariskiem stada ogierow w Sierakowie, 
Gnieznie i Starogardzie z Iqcznq liczbq 1250 
ogierow. Stado ogierow w Janowie Podlaskim 
obslugiwalo ogromny rejon, a mianowicie woj. 
wilenskie, nowogrodzkie, poleskie, lubelskie, 
wolynskie, bialostockie oraz cz?sc warszaw- 
skiego. Aby odciqzyc je terenowo, utworzo- 
no w latach 1928— 1930 nowe stado ogierow



w Bialce w pow. krasnystawskim, ktore odda- 
ne zostalo do uzytku z dniem 30 lipca 1930 r. 
Obslugiwalo ono woj. lubelskie oraz wolyn- 
skie i utrzymywalo okolo 200 ogierow.

Istnialy w tym czasie dwie stadniny pan
stwowe: w Janowie Podlaskim od 1919 r. 
i w Kozienicach od 1924 r. Niebawem za- 
cz?to montowac trzeciq stadnin? w Racocie 
w pow. kosciariskim, przeznaczonq do produ- 
kowania koni polkrwi, mocniejszego nieco ka- 
libru. Uruchomiono ji z dniem 1 listopada 
1928 r., sprowadziwszy 30 klaczy hanower- 
skich i 12 holsztyriskich, a w roku nast?pnym 
umieszczono tu uzyskanq. z restytucji z Nie
miec cennq. stadnin? beberbeck^. Z czasem 
klacze hanowerskie i holsztynskie zostaly z 
Racotu wyeliminowane i hodowano w niej 
konie polkrwi angielskiej na podlozu beber- 
beckim, uzywajqc przewaznie ogierow pelnej 
krwi angielskiej.

36. Palac w Racocie, zbudowany w latach 
1733— 1744
wedlug projektu D. Merliniego.

Poza budowq i prowadzeniem paristwo- 47 
wych stad ogierow i panstwowych stadnin 
Zarzqd Stadnin Panstwowych zajmowal si? 
organizacji krajowej hodowli koni, opracowy- 
waniem ustawodawstwa hodowlanego i orga- 
nizowaniem dobrowolnych zrzeszeri.i zwiqz- 
kow hodowlanych. Nie mogl wi?c on juz nosic 
charakteru przedsi?biorstwa gospodarczego, 
lecz musial przybrac postac urz?du paristwo- 
wego i stac si? sklidowi cz?sciq Min. Roi. 
i Dobr Panstw. Rozporzidzeniem Rady Mi- 
nistrow z dnia 30 kwietnia 1926 r. w sprawie 
zniesienia Zarzidu Stadnin Panstwowych 
(,,Monitor Polski”, 1926, nr 104) zerwano 
z prowizorki i zostal utworzony w Min. Roi. 
i Dobr Panstw. Departament Chowu Koni, 
na ktorego czele standi Fryderyk Jurjewicz. 
Jednoczesnie biuro Zarzidu Stadnin Panstwo- 
wych przeniesione zostalo z prywatnego lokalu 
w palacu Potockich na Krakowskim Przed- 
miesciu nr 32 do Palacu Prymasowskiego 
przy ul. Senatorskiej nr 15, gdzie miescilo 
si? Ministerstwo Rolnictwa.

W Departamencie utworzono dwa wy-



37. Stanislaw Schuch, inspektor stadnin 
pahstwowych w Ministerstwie Rolnictwa, 
wysoce zasluzony pracownik na polu 
organizacji i podniesienia hodowli koni 
w kraju, wybitny znawca spraw wyscigow konnych 
i czolowy rzeczoznawca do zakupow koni za granicq.

dzialy: Wydzial Stadnin Pahstwowych, ktory 
objgl inz. Jan Grabowski, zostajgc jedno- 
czesnie zast?pcg dyrektora, oraz Wydzial Cho- 
wu Koni, ktorego naczelnikiem mianowano 
Kazimierza Stolpego. Stanowisko inspektora 
Stadnin Pahstwowych obj^l inz. Stanislaw 
Schuch.

Pocztpkowo Zarzgd Stadnin Pahstwo
wych, a nast?pnie Departament podjgl sze- 
roko zakrojong akcj? legislacyjng oraz zajgl 
si? opracowywaniem roznych rozporzqdzen, 
regulaminow, instrukcji itp. Ukazaly si? wi?c 

akty prawne podstawowego znaczenia dla 
organizacji i popierania hodowli koni w kra
ju, a mianowicie: Ustawa z dnia 22 czerwca 
1925 r. o wyscigach konnych (DzURP, 1925, 
nr 74, poz. 512); Rozporzgdzenie Ministra 
Rolnictwa i Dobr Pahstwowych z dnia 23 lip- 
ca 1925 r. o regulaminie czynnosci Komite- 
tu do Spraw Wyscigow Konnych (DzL’RP, 
1925, nr 178, poz. 797); Rozporzgdzertie 
Ministra Rolnictwa i Dobr Pahstwowych z 
dnia 23 lipca 1925 r. o warunkach funkcjo- 
nowania oraz organizacji wzajemnych zakla- 
dow (totalizatora) na torach towarzystw wys
cigow konnych oraz o sposobie prowadzenia 
rachunkowosci tych zakladow (DzURP, 
1925, nr 81, poz. 556); Ustawa z dnia 23 
stycznia 1925 r. o nadzorze panstwowym nad 
ogierami i rejestracji klaczy zarodowych 
(DzURP, 1925, nr 17, poz. 113); Rozpo- 
rzqdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
17 maja 1927 r. o pahstwowych zakladach 
chowu koni i o premiowaniu ogierow 
(DzURP, 1927, nr 48, poz. 435) i caly szereg 
pomniejszych. Szczegolne znaczenie mialy 
ustawa o wyscigach konnych i ustawa o nad
zorze panstwowym nad ogierami, mocg ktorej 
zakazano krycia klaczy ogierami nie zakwali- 
fikowanymi do tego celu przez specjalne ko
misje licencyjne. O ile w Poznanskiem i w Ga- 
licji podobne ustawy istnialy juz przed wojng, 
o tyle na terenie b. zaboru rosyjskiego wpro- 
wadzono jg po raz pierwszy. Przyczynilo si? 
to znacznie do trzebienia ogierow nie po- 
siadaj^cych kwalifikacji na reproduktory 
i uzywania do krycia glownie ogierow zakwa- 
lifikowanych.

W raz z odzyskaniem niepodleglosci du- 
zego znaczenia nabralo zagadnienie obron- 
nosci panstwa i utrzymywania sil zbrojnych. 
W tym czasie armia nie byla jeszcze zmo- 
toryzowana i podstawowg sil? pociggowg sta- 
nowily w niej konie. Duz^ tez rol? odgry- 
wala kawaleria i konna artyleria, poslugu- 
jqce si? wylgcznie konmi. W sklad armii 
wchodzilo w okresie pokoju 40 pulkow jazdy 
(3 pulki szwolezerow, 27 ulanow i 10 strzel- 



49cow konnych oraz 11 dywizjonow artvlerii 
konnej. Artyleria polowa i tabory rowniez 
poslugiwaly si? zaprz?gami konnymi. Z tej 
racji zaopatrzenie wojska w konie i zapewnie- 
nie duzych rezerw mobilizacyjnych na wy- 
padck wojny stanowily nader powazne za- 
gadnienie panstwowe i hodowla koni byla 
przez rzqd silnie popierana. Na jej rozwoj 
przeznaczano duze fundusze w budzecie pari- 
stwa, towarzystw wyscigowych i organizacji 
rolniczych. Np. w 1925 r. wvdatkowano na 
ten cel z budzetu Min. Rol. i Dobr Paristw. 
3260970 zl, z odliczen od totalizatora na 
rzecz Departamentu Chowu Koni 277 767 zl 
i na nagrody i premie hodowlane na ysci- 
gach konnych 1220 <380 zl, razem 4759 617 zl, 
w koricowym zas roku budzetowym oniawia- 
nego okresu 1931/32 r. wvdatkowano fundu- 
szow Ministerstwa Rolnictwa 2930388»zl, 
z odliczen od totalizatora na rzecz Departa
mentu Chowu Koni 1912605 zl i na nagrody 
i premie hodowlane na wyscigach 5348376 zl, 
razem 10191369 zl. Dla uzmyslowienia wy- 
sokosci tych kwot podac nalezy, ze ceny giel- 
dowe zboz w Warszawie wynosily w 1932 r. 
za 100 kg: pszenicy 27,4 zl, zyta 21,9 
i owsa 20,9 zl.

Po okresie wojen lat 1914 1920 Polska
byla ogolocona z koni, a zwlaszcza z lepszych, 
nadajqcych si? do sluzby w wojsku. Totez 
zaraz po odzyskaniu niepodleglosci rzqd za- 
czql czynic starania o zdobycie koni z panstw 
osciennych. Mi?dzy innymi chodzilo bardzo 
o pozyskanie koni dla wojska. Wedlug archi- 
walnych danych wojskowych na dzieri 6 grud- 
nia 1920 r. brakowalo dla roznych formacji 
wojskowych Iqcznie 30476 koni'.Juz w 1919 r. 
wladze wystaraly si? u aliantow o przydziele- 
nie dla wojska polskiego 4000 koni z demo- 
bilu armii zachodnich : francuskiej, angielskiej 
i amerykariskiej. Pocz^tkowo wojsko kupo- 
walo konie od handlarzy. Etat koni w armii

1 L. Kukawski, Polski koh wojskowy w okre
sie II Rzeczypospolitej, ,,Kon Polski”, 1972, 
nr 4, s. 39 — 46.

wynosil w pierwszych latach po wojnie 1920 r. 
82000. Zazwyczaj wjednostkach wojskowych 
wybrakowuje si? rocznie z racji starzenia si?, 
chorob, okaleczen itp. 10% stanu, a wi?c 
nalezalo brakowac po 8200 koni rocznie i tak^ 
liczb? zakupywac na uzupelnienie etatu. Pol
ska nie byla w stanie w tym czasie dostar- 
czac tylu koni i dlatego handlarze sprowa- 
dzali je w znacznej mierze z zagranicy. W 
1923 r. utworzone zostaly w wojsku stale 
komisje remontowe, ktorych zadaniem bylo 
zakupywanie koni dla armii od rolnikow, 
hodowcow i handlarzy. Komisje z trudem 
jednak zakupily w owym roku zaledwie 
2129 koni. Totez Min. Spr. Wojsk. zmuszone 
zostalo w 1924 r. zamowic u handlarzy spro- 
wadzenie 2000 koni z W?gier i 1000 z Irlan- 
dii.

Na skutek tych importow z obcych krajow 
powstala w kraju wielka wrzawa, ze rzqd 
wydaje duze sumy na sprowadzanie koni z za
granicy, a nie popiera nalezycie krajowej ho
dowli. Posypaly si? protesty roznych organi
zacji rolniczych i hodowlanych, poslowie 
wnosili interpelacje w Sejmie, jako tez uka- 
zalo si? szereg artykulow krytykujqcych rzqd 
w prasie. Na skutek tej interwencji Min. 
Spr. Wojsk. zreorganizowalo zakupywanie 
koni dla wojska, powolalo 4 stale komisje

38. Typ polskiego ojicerskiego konia 
kawaleryjskiego. Klacz Korona, 
hodowli S. Czackiego w Porycku na Wolyniu.

1 VVyicigi i hodowla koni...



remontowe i okreslilo teren dzialania kazdej 
z nich. Ustanowiono tez waznq zasad?, ze 
konie remontowe mog3 bye kupowane tylko 
bezposrednio od rolnikow i hodowcow z calko- 
witym wyeliminowaniem handlarzy. Byla to 
decyzja jak najbardziej sluszna, gdyz odtqd 
duze sumy asygnowane na zakupy szly w ca- 
losci do rqk producentow, a nie kieszeni 
posredniczqcych handlarzy. Stalo si? to zna- 
komitym bodzcem dla rolnikow do poszerza- 
nia hodowli, doskonalenia jej i dostarczania 
coraz lepszych koni. Potem podnoszono wciqz 
ceny za remonty oraz wprowadzono szereg 
innych bodzcow, aby hodowcy specjalnie na- 
stawiali si? na produkcj? koni typu wojsko- 
wego i aby chowali je o coraz lepszej jakosci. 
W latach 1928— 1938 komisje remontowe ku- 
powaly rocznie od 5275 do 6225 koni, placqc 
w zaleznosci od jakosci i przeznaczenia od 
650 do 3000 zl za sztuk?, a z dodatkiem za 
wpisanie konia do ksi?gi stadnej do 3450 zl. 
Typ szeregowego i oficerskiego kawaleryjskie- 
go konia polskiego z 1930 r. obrazujq rye. 
38 i 39.

Dzi?ki silnemu popieraniu przez rzqd pro- 
dukcji koni dla armii, glownie dla kawalerii 
i konnej artylerii, hodowla polska poczynila 
w latach 1921 — 1939 ogromny post?p i zwlasz- 
cza pod koniec lat trzydziestych pulki nasze 
posiadaly znakomite konie. Hodowltj ich zaj- 
mowalo si? wielu rolnikow, a niektorzy pro- 
ducenci specjalizowali si? w tym zakresie, jak 
np. Stanislaw Korzbok L^cki w Posadowie 
w pow. nowotomyskim, ktory dostarczyl armii 
w ckygu tych lat 965 koni wlasnego chowu; 
inni mieli na swym koncie po kilkaset.

Nastawienie rz^du i zrzeszeri hodowla- 
nych do produkcji koni typu wojskowego, 
zwlaszcza dla kawalerii i konnej artylerii, 
rzutowalo silnie na rozwoj wyscigow konnych 
w kraju i powstawanie coraz to nowych to- 
row wyscigowych. Powodowane to bylo na- 
st?puj4cymi okolicznosciami. Do kawalerii 
i konnej artylerii nadawaly si? najbardziej 
konie o znacznej dozie krwi angielskiej. Dobry 
material stanowily zwlaszcza konie 1/2, 3/4 

i 7/8 krwi, raczej nie wi?cej, aby unikn^c 
przerasowania i zbytniej delikatnosci ustroju.

Rasa koni pelnej krwi angielskiej (Tho
roughbred horses) powstala w Anglii pod 
koniec XVIII wieku. Koni tych uzywano 
tarn przede wszystkim do wyscigow oraz do 
ulepszania nimi roznych odmian koni uzytko- 
wych, glownie wierzchowych i powozowych. 
Poniewaz uczestniczenie w wyscigach, a 
zwlaszcza zwyci?zanie w gonitwach, wymaga 
wielkiej dzielnosci fizycznej koni, formuj^c 
specjalnq ras? do tego celu Anglicy przez 
kilka stuleci stosowali swoiste metody hodo- 
wania i zaprawiania tych koni do zawodow. 
Metody te polegaly przede wszystkim na 
intensywnym zywieniu mlodziezy i sztuk do- 
roslych, co zapewnialo dobry rozwoj zwierz^t. 
W zywieniu odgrywaly duz^ roi? racjonalnie 
piel?gnowane pastwiska, co w hodowli koni, 
jako zwierz^t z natury stepowych, mialo szcze- 
golne znaczenie. Mlode konie poddawano dlu- 
gotrwalemu treningowi, a nast?pnie wypro- 
bowywano ich dzielnosc na wyscigach. Tre- 
ning konia i proby wyscigowe trwaly zazwy- 
czaj 3 — 5 lat, a niekiedy i dluzej. Wplywalo 
to znakomicie na ogolny rozwoj organizmu 
i podnoszenie dzielnosci. Do dalszej hodowli 
pozostawiano te konie, ktore odznaczaly si?

39. ^otnierski koh kawaleryjski 
krajowej hodowli.



na torach wyscigowych wielkg t?zyzng fizycz- 
ng. Dotyczylo to zwlaszcza ogierow.

W Anglii juz w XVII wieku zacz?to noto- 
wac pochodzenie koni. Od 1727 r. wydawano 
drukiem kalendarze wyscigowe, w ktorych 
oglaszano pochodzenie i karier? wyscigowg 
koni. Gdy po ukoriczeniu prob dzielnosci 
wyselekcjonowane na dzielnosc konie brano 
do hodowli, zestawiano ich rodowody i zasta- 
nawiano si?, jakimi ogierami najlepiej b?dzie 
pokryc poszczegolne klacze, biorgc pod uwag? 
indywidualne cechy ich ustroju oraz struktur? 
ich rodowodow i powtarzajgc takie polgcze- 
nia rodowodowe, ktore juz daly szczegolnie 
dobre wyniki, bqdz tez rokowaly teoretycznie 
najwi?ksze szanse powodzenia.

Intensywny wychow, kilkuletnia zaprawa 
treningowa, selekcja przyszlego materialu za- 
rodowego na dzielnosc i dobor ogierow do 
klaczy przy kojarzeniu rozrodczym na podsta- 
wie analizy ustroju koni i ich rodowodow 
prowadzone konsekwentnie przez szereg poko- 
leri sprawily, ze konie pelnej krwi osiggaly 
coraz wi?kszy stopieri doskonalosci. Organizm 
konia angielskiego zostal przystosowany do 
bardzo szybkiego biegu. Ogromnie rozwin?lo 
si? serce, ktore znacznie si? powi?kszylo 
i wzmocnilo. Dzi?ki temu bylo ono zdolne 
przetaczac w bardzo szybkim tempie duze 
ilosci krwi do intensywnie pracujgcych w cza
sie biegu mi?sni i narzgdow wspoldzialajg- 
cych. Pluca staly si? duze i pojemne, zdolne 
do szybkiego utleniania znacznej ilosci krwi, 
rozprowadzanej nast?pnie po calym organiz- 
mie. Uklady: nerwowy, dokrewny i wydal- 
niczy, a takze gruczoly wewn?trznego wydzie- 
lania i inne, staly si? niezmiernie sprawne 
w dzialaniu. Wszystko to razem spowodowalo, 
ze konie pelnej krwi odznaczaly si? wyjqtko- 
wo szybkg i sprawng przemian^ materii, co 
zapewnialo duzg tezyzn? organizmu. Znacz
nie udoskonalil si? rowniez „budulec” ciala: 
tkanka kostna stala si? mocna i zbita, wig- 
zadla i sci?gna mocne i elastyczne, a tkanka 
mi?sniowa j?drna. Wszystkie te wlasciwosci 
organizmu koni pelnej krwi mocno ugrunto- 

waly si? w ich ustroju i byly trwale prze- 51 
kazywane potomstwu. Dlatego konie pelnej 
krwi odgrywaly tak duzq roi? w doskonaleniu 
innych ras.

Aczkolwiek od koni wojskowych wymaga 
si? nieco innych poslug anizeli zmagania w 
wyscigach, to jednak kazdy kori wojskowy, 
a zwlaszcza kawaleryjski, zyskuje na wartosci, 
jezcli posiada niektore cechy koni pelnej krwi; 
dobra przemiana materii, wysoka jakosc bu- 
dulca sg to zalety, ktore starano si? przeszcze- 
pic w pewnej mierze koniom wojskowym, 
sportowym, wyjazdowym, a nawet roboezym 
poslugujgc si? w tym celu reproduktorami 
pelnej krwi.

Oczywiscie konie angielskie, hodowane 
specjalnie do wyscigow, mialy tez szereg 
ujemnych cech, jesli chodzi o poslugiwanie 
si? nimi do ulepszania koni wojskowych. Byly 
wydelikacone, nerwowe, wymagajgce bardzo 
dobrego zywienia, starannej opieki itp. Nie- 
umiej?tnie uzywane do poprawiania pospoli- 
tego poglowia cz?sto sprawialy zawod, daj^c 
potomstwo zbyt delikatne, nie nadajgce si? 
do ci?zkich warunkow bytowania w zwyklych 
gospodarstwach i do sluzby w wojsku. Po- 
niewaz konie pelnej krwi zanadto odbiegly 
swym ustrojem od masowego pospolitego po
glowia koni roboczych, wi?c z czasem zauwa- 
zono, ze klacze pospolite korzystniej jest kryc 
nie bezposrednio ogierami pelnej krwi angiel
skiej, lecz ogierami polkrwi, stanowiqcymi 
jakby posrednie ogniwo pomi?dzy korimi 
pospolitymi, a wysoce szlachetnymi pelnej 
krwi. W wielu tez krajach potworzono w ciggu 
XIX wieku rozmaite lokalne odmiany, a z 
czasem i odr?bne rasy koni tzw. polkrwi, jak: 
angloaraby, anglonormandy, trakeny, hano- 
wery, noniusy, furioso, przedswity itp., ktore 
doprowadzono staranng hodowlg do duzej 
doskonalosci i ktorymi ulepszano miejseowe 
pospolite poglowie koni roboczych, wyjazdo- 
wych, wojskowych, sportowych itp.

Angielskie metody wychowu koni, zapra- 
wianie ich do szybkiego biegu, sprawdzanie 
dzielnosci na wyscigach, a pozniej branie do
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40. Wyscigi konne we Wroclawiu
w dniu 31 maja 1833 r.

hodowli glownie sztuk najdzielniejszych, za- 
cz?ly z poczipkiem XIX wieku rozpowszech- 
niac si? i w innych krajach i zacz?to zakla- 
dac towarzystwa wyscigow, ktore urzqdzaly 
gonitwy jako publiczne proby dzielnosci koni. 
Od 1776 r. zacz?to organizowac wyscigi we 
Francji'w Sablon pod Paryzem. Okolo 1785 r. 
zapocz^tkowal je w Rosji utalentowany tam- 
tejszy hodowca Aleksy Orlow na Doriskim 
Polu pod Moskwtp W Niemczech zorganizo- 
wano je w 1822 r. w Doberan w Meklem- 
burgii, a nast?pnie w 1829 r. w Berlinie, 
w 1833 r. we Wroclawiu, w 1835 r. w Ham- 
burgu i Krolewcu, a pozniej i w innych 
miastach. Na W?grzech po raz pierwszy urzq- 
dzil je w 1814 r. Jozef Hunyady w swoim 
majqtku Urmeny, a w 1827 r. zapocz^tko- 
wano te imprezy w Budapeszcie. W Austrii 

pierwsze towarzystwo wyscigow powstalo w
1838 r. pod nazwq Wiener Rennverein, ktore 
w 1867 r. zmienilo nazw? na Jockey Club 
fur Osterreich. W Pradze zapocz^tkowano 
wyscigi w 1838 r.

W Polsce pierwsze wyscigi konne na modi? 
angielskq zacz?to urzqdzac w Poznaniu od
1839 r., a nast?pnie w Warszawie od 1841 r., 
we Lwowie od 1843 r., w Wilnie od 1857 r., 
w Plawnie od 1879 r., w Cmielowie od 
1891 r., w Krakowie od 1892 r., w L?cznie 
od 1895 r., w Rymanowie od 1895 r., w Ra- 
domiu od 1901 r., w Piotrkowie od 1904 r. 
i w Lodzi od 1908 r.

Wraz z rozpowszechnianiem si? wyscigow 
w Polsce rozrastala si? krajowa hodowla koni 
pelnej krwi, a w tych dzielnicach, gdzie wla- 
dze zaborcze kupowaly u Polakow konie do 
remontowania armii, nast?powalo masowe 
poslugiwanie si? ogierami pelnej krwi do pro- 
dukcji remontow. Rzqdy: austriacki, pruski



i rosyjski, popieralv z tych wzglydow rozwoj 
wyscigow, zarowno na wlasnych ziemiach, jak 
i na zaanektowanych polskich. Totez juz od 
polowy XIX wieku rozpowszechnilo si? w Pol
sce hodowanie koni pelnej krwi do wyscigow 
i doskonalenia nimi hodowli koni uzytkowych 
i remontowych.

Zaraz po odzyskaniu suwerennosci pari- 
stwowej w 1918 r. rzqd polski przyjql t? 
samq polityk? i Zarz^d Stadnin Pahstwowych, 
a potem Departament Chowu Koni, mocno 
forsowal rozwoj wyscigow konnych. Przyczy- 
nila si? poza tym do tego i ta okolicznosc, 
ze F. Jurjewicz byl wyj^tkowym milosnikiem 
tego sportu. Swq karier? zyciowq rozpoczql 
od obj?cia w koncu 1910 r. stanowiska pre- 
zesa Towarzystwa Wyscigow Konnych w 
Warszawie, a potem w Odessie. Na tym sta- 
nowisku wyrobil si? znakomicie jako rzeczo-

41. Wyscigi w Warszawie w 1849 r. 
wedlug obrazu pfdzla J. Suchodolskiego. 

znawca przedmiotu, jezdzil cz?sto do Peters- 53 
burga na zebrania przedstawicieli towarzystw 
wyscigow, bral udzial w posiedzeniach ro- 
syjskiego Glownego Zarz^du Hodowli Koni 
i bywal zazwyczaj promotorem roznych po- 
czynan i reform w zyciu wyscigowym. Teh 
zapal do wyscigow i bazowanie na ich roz- 
woju, post?p w ogolnokrajowej hodowli koni 
potrafil zaszczepic innym pracownikom De- 
partamentu, a nawet do pewnego stopnia 
zasugerowac kolejnym ministrom rolnictwa, 
z ktorymi wspolpracowal.

W owym czasie istotnie wyscigi konne 
odgrywaly bez porownania wi?kszq rol? w hie- 
rarchii zagadnien pahstwowych anizeli obec- 
nie. Konie stanowily podstawow^ sil? po- 
ciqgow^ w rolnictwie, transporcie i obron- 
nosci kraju. Od ich liczebnosci i jakosci w 
duzej mierze zalezalo sprawne funkcjonowanie 
wielu odlamow zycia gospodarczego, jako tez 
sprawnosc wojska. Jakosc poglowia koni w 
kraju uzalezniona znow byla w znacznej mie-



54 rze od dostarczania rolnikom i staranniejszym 
hodowcom dobrych reproduktorow, ktore pro- 
dukowano w kraju przy bardzo znacznym 
udziale ogierow pelnej krwi, doskonalonych 
pod wzgl?dem sprawnosci fizycznej na torach 
wyscigowych. Wyscigi wi?c ksztaltowaly w du- 
zej mierze bezposrednio lub posrednio geno- 
typ i ustroj wi?kszosci reproduktorow uzy- 
wanych w kraju. I to bylo zasadniczym ich 
celem.

Drugnn niezmiernie waznym zadaniem 
wyscigow bylo dostarczanie z wzajemnych 
zakladow, zwanych totalizatorem, pokaznych 
finansowych srodkow na popieranie hodowli. 
Zgodnie z ustawg z dnia 22 czerwca 1925 r. 
o wyscigach konnych pobierano od obrotow 
we wzajemnych zakladach na rzecz towa
rzystw wyscigow 9% na wlasne wydatki to
warzystw, a ponadto 3% przekazywano Mi- 
nisterstwu Rolnictwa na popieranie hodowli. 
Tym ostatnim funduszem dysponowal mini
ster rolnictwa, a wlasciwie dyrektor Departa- 
mentu Chowu Koni i zuzytkowywal na cele, 
ktore z roznych wzgl?dow trudno bylo umies- 
cic w budzecie paristwowym, a ktore przy- 
czynialy si? wydatnie do podnoszenia hodowli. 
Wyplacano z tego funduszu zasilki prowincjo- 
nalnym, przewaznie deficytowym, towa- 
rzystwom wyscigow, udzielano subwencji na 
szerzenie sportow konnych, zakupywano ogie
ry, gdy nie wystarczaly na to srodki prze- 
widziane w zasadniczym budzecie Minister- 
stwa Rolnictwa, popierano wydawnictwa itp.

Dochody z tego zrodla byly duze i sta- 
nowily waznq. pozycj? w wydatkach na po
pieranie hodowli, a wahaly si? rocznie w gra- 
nicach od 277767 zl w 1925 r. do 1977328 zl 
w 1929/30 r. i 1542124 zl w 1938/39 r. 
Zasadniczy natomiast budzet Departamentu 
Chowu Koni na popieranie hodowli koni wy- 
nosil wowych czasach: w 1926 r. — 3 781 644 
zl, w 1929/30 r. - 8 186 917 zl (w tym czasie 
budowano nowe obiekty) i 1939/40 r. — 
3 800 000 zl.

Wszystkie omowione powyzej akcje przy- 
czynialy si? walnie do szybkiego podnoszenia 

krajowej hodowli koni i w 1939 r. stala ona 
na wysokim poziomie, zaspokajajgc w pelni 
potrzeby roznych odlamow gospodarki naro- 
dowej, a wi?c rolnictwa, transportu, wojska 
i sportow konnych.

Pomyslny na ogol rozwoj hodowli koni 
w latach dwudziestych i na poczgtku trzy- 
dziestych zaklocony zostal niebawem kryzy- 
sem gospodarczym, jaki powstal na jesieni 
1929 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
i stopniowo ogarnial rowniez i kraje europej- 
skie. Do Polski kryzys dotarl z pewnym opoz- 
nieniem, lecz w 1932 r. dal si? juz odczuc 
bolesnie. Rz^d zmuszony zostal do poczynie- 
nia drastycznych oszcz?dnosci w wielu dzie- 
dzinach, a mi?dzy innymi zarz^dzil znaczng 
redukcj? stanowisk urz?dniczych. Pokasowano 
szereg urz?dow, scalono Ministerstwo Rol-

42. Fryderyk Jurjewicz. znakomicie ujfty 
pod wzglfdem podobienstwa i wyrazu twarzy 
przez G. Mucharskiego.



nictwa z Ministerstwem Reform Rolnych 
i wewnqtrz tego pofoczonego resortu przepro- 
wadzono ostrq redukcj? etatow. Trzy dotych- 
czasowe departamenty: Produkcji Rolnej, 
Weterynarii i Chowu Koni, pofoczond w je
den, nazwany Departamentem Produkcji Rol
nej i Weterynarii. Zamiast Departamentu 
Chowu Koni utworzony zostal wewnqtrz po- 
wyzszej jednostki Wydzial Chowu Koni. Jed- 
noczesnie zostali zwolnieni z pracy i prze- 
niesieni w stan spoczynku dyrektor Jan Gra

bowski, naczelnik Stanislaw Schuch i kilku 55 
innych pracownikow. Naczelnikiem Wydzialu 
Chowu Koni zostal Witold Poklewski Koziell, 
ktory piastowal to stanowisko w cfogu lat 
1932-1933.

Zmiana ta spowodowala pewien wstrzqs 
w zarzqdzaniu hodowfo, zwlaszcza ze jedno- 
czesnie mocno zredukowano zasilki rzqdowe 
na popieranie hodowli. Lecz po paru latach 
sytuacja gospodarcza kraju zacz?la si? popra- 
wiac i wszystko powrocilo do normy.



Wyscigi konne 
w latach'1925-1932

Podstawy legislacyjne
I rozwoj torow prowincjonalnych

Rok 1925 zaznaczyl siy wydaniem kilku 
donioslego znaczenia aktow legislacyjnych, re- 
gulujgcych podstawy prawng wyscigow kon
nych i ich funkcjonowanie. Najwazniejszym 
aktem stala siy opracowana przez Departa
ment Chowu Koni, a nastypnie uchwalona 
przez Sejm i wprowadzona w zycie Ustawa 
z dnia 22 czerwca 1925 r. o wyscigach 
konnych (DzRP, 1925, nr 74, poz. 512). 
Ustawa ta stala siy fundamentem, na ktorym 
oparto calg organizacjy i rozwoj wyscigow 
konnych w kraju. Mocg jej podporz^dkowano 
Min. Roln. i Dobr Panstw. udzielanie zezwo- 
len na urzqdzanie wyscigow i funkcjonowanie 
na nich totalizatora, zatwierdzanie statutow 
towarzystw wyscigowych, ustalanie technicz- 
nych prawidel, wedlug ktorych mialy siy 
odbywac wyscigi, i wydawanie potrzebnych 
rozporzgdzeri w tym zakresie.

W wykonaniu ustawv o wyscigach kon
nych minister rolnictwa zatwierdzil nowe 
obszerne Prawidla uyscigowe, wedlug ktorych 
mialy bye one prowadzone1.

1 Tekst zostal opublikowany w Z^wrze 
ustaw, rozporzqdzeh i przepisbw dotyczqcych ho
dowli i publicznych prob koni, Warszawa 1928, 
s. 123-226.

Zgodnie z art. 8 ustawv budzet i rachun- 
kowosc towarzystw urzgdzajgcych wyscigi, 
jako tez rachunkowosc wzajemnych zakladow 
(totalizatora) podlegaly kontroli ministra rol
nictwa i dobr pahstwowych. Odnosnie do 
totalizatora wydane zostalo Rozporzgdzenie 
Ministra Rolnictwa i Dobr Pahstwowych z 

dnia 23 lipca 1925 r. o warunkach funkejo- 
nowania oraz organizacji wzajemnych zakla
dow (totalizatora) na torach wyscigowych 
towarzystw wyscigow konnych oraz o sposo- 
bie prowadzenia rachunkowosci tych zakla
dow (DzRP, 1925, nr 81, poz. 556).

Duzg roly w kierowaniu sprawami wysci
gow konnych zaczql odgrywac powolany do 
zycia zgodnie z art. 3 ustawv Komitet do 
Spraw Wyscigow' Konnych. W sklad 
jego wchodzili: trzej przedstawiciele Min. Rol. 
i Dobr Panstw., dwaj przedstawiciele Min. 
Spr. Wojsk., po jednym przedstawicielu Mi- 
nisterstwa Spraw Wewnytrznych i Skarbu, 
prezes i dwoch delegatow stolecznego towa
rzystwa wyscigow, prezesi i po jednym dele- 
gacie pozostalych towarzystw wyscigow oraz 
piyciu hodowcow koni pelnej krwi miano- 
wanych przez ministra rolnictwa i dobr pah
stwowych. Sposrod kandydatow przedstawio- 
nych przez organizaeje rolnicze zawezwane 
do tego przez ministra rolnictwa przewodni- 
czqcego Komitetu mianowal tenze minister; 
bywal nim kazdorazowy dyrektor Departa- 
mentu Chowu Koni, a od 1933 r. naczelnik 
Wydzialu Chowu Koni.

Do zakresu dzialania Komitetu nalezalo 
skladanie ministrowi rolnictwa i dobr pah
stwowych wnioskow i wydawanie opinii w 
sprawach dotyczticych publicznych prob koni, 
w szczegolnosci w sprawach koordynowania 
dzialalnosci poszczegolnych towarzystw wysci
gow konnych co do terminow sezonow wysci
gow, warunkow i wysokosci przyznawanych 
na wyscigach nagrod.



57Komitet pracowal zgodnie ze specjahiym 
regulaminem jego czynnosci, wydanym przez 
ministra rolnictwa i dobr pahstwowych (,,Mo
nitor Polski”, 1925, nr 178, poz. 797). Na 
posiedzeniach Komitetu omawiano sprawy 
d oty cz.gce funkcjonowania poszczegolnych to
warzystw wyscigowych, terminow urzqdzania 
wyscigow na ich torach, podzialu zasilkow 
pieni?znych, uzgadniano programy wyscigow, 
wyst?powano z wnioskami o zalozenie no- 
wych towarzystw i torow wyscigowych, zgla- 
szano projekty odnosnie do zmiany rozmai- 
tych przepisow i inne tym podobne sprawy. 
Uchwaly Komitetu byly przedstawiane do 
rozwazenia Departamentowi Chowu Koni, 
ktory wyst?powal ze stosownymi wnioskami 
do ministra rolnictwa lub zalatwial sprawy 
we wlasnym zakresie.

Przy Komitecie do Spraw Wyscigow Kon
nych czynne bylo Zebranie Stewardow — 
specjalny organ orzekaj^cy w sprawach inter- 
pretowania i wykonywania Prawidet wyscigo-

43. Gorqce dysputy na tematy wyscigowe
na torze mokotowskim w 1926 r. Stojq od lewej: 
A. Wielopolski, S. Drojecki, NN; F. Jurjewicz 
i E. Kurnatowski.

wych przez wszystkie towarzystwa wyscigowe. 
W sklad jego wchodzili: a) czterej delegaci 
stolecznego towarzystwa wyscigow, wybierani 
sposrod jego czlonkow przez walne zgroma- 
dzenie, przy czym delegaci ci nie mogli pia- 
stowac zadnego stanowiska w zadnym z to
warzystw wyscigow; b) po jednym delegacie 
pozostafych towarzystw wyscigow, wybranych 
w tym samym trybie i z zachowaniem tych 
samych warunkow. Mandat kazdego stewar- 
da trwal 4 lata od dnia obrania. Zebrania 
stewardow zwolywal przewodniczqcy Komi
tetu do Spraw Wyscigow Konnych w miar? 
potrzeby.

Do kompetencji Zebrania Stewardow na- 
lezalo: 1. Rozpatrywanie i decydowanie o 
wszelkich wgtpliwosciach czy zazaleniach do- 
tyczqcych interpretowania i wykonywania 
Prawidet wyscigowych. 2. Pozbawianie prawa 
biegania poszczegolnymi korimi, jak i calych 
stajni oraz zajmowania si? wyscigami wlasci- 
cieli koni, menazerow i personelu wyscigo- 
wego na okreslony czas lub nawet na zawsze.
3. Nakladanie kar pieni?znych za wykro- 
czenia do wysokosci 5000 zl. 4. Zatwierdza- 
nie lub zmienianie decyzji zarz^dow towa
rzystw wyscigow lub ich komisarzy odnosnie 
do nalozonych kar, zmniejszanie ich lub po- 
wi?kszanie, a rowniez calkowite uniewinnianie 
poszkodowanych.

Na mocy § 1 Prawidet wyscigowych usta- 
nowiony zostal urzydowy organ do spraw 
wyscigow konnych pt. „Wiadomosci Wys
cigowe”, opracowywany i wydawany przez 
Towarzystwo Zach?ty do Hodowli Koni w 
Polsce, w ktorym oglaszane byly wszelkie 
przepisy wyscigowe, rozporzqdzenia wladz, 
komunikaty towarzystw, programy i sprawoz- 
dania z wyscigow, orzeczenia S^du Stewar
dow, kary dyscyplinarne, statystyki wyscigow 
itp. Pierwszy numer „Wiadomosci Wyscigo
wych” ukazal si? dnia 15 lutego 1926 r. 
i odtqd wychodzily one bez przerwy az do 
wybuchu drugiej wojny swiatowej, a potem 
wznowiono ich wydawanie w 1946 r.

Z ukazaniem si? ustawy o wyscigach kon-



58 nych z 1925 r. po raz pierwszy w dzicjach 
wyscigow w Polsce wyodrybnione zostaly jako 
zupelnie odmienne akty legislacyjne: ustawa, 
czyli prawo o wyscigach konnych, techniczne 
pfawidla wyscigowe, dotycz^ce sposobu i regul 
odbywania samych wyscigow, i wreszcie sta- 
tuty towarzystw wyscigowych, rcgulujqce we- 
wnytrznq organizacji tych zrzeszen.

Nowa ustawa oraz rozporzqdzenia i prze- 
pisy wydane na jej podstawie uporz^dkowaly 
wyscigi konne i okreslily kompetencje wladz 
panstwowych i towarzystw wyscigowych, co 
przedtern nie bylo w dostatecznej mierze skon- 
kretyzowane. Dla dalszego rozwoju wyscigow 
mialo to duze znaczenie i opracowanie oraz 
wprowadzenie w zycie calego tego zespolu 
praw i przepisow bylo waznym etapem w

44. Popularni wlasciciele stajen wyscigowych: 
w srodku J. Grzy bowski, J. Czarnecki 
i E. Grzybowski, 
a nieco w prawo kontrstarter J. Chomiakiewicz- 

organizacji naszego zvcia sportowo-hodow- 
lanego. Autorami tych aktow legislacyjnych 
byli w glownej mierze F. Jurjewicz i prawnik 
Wiktor Lesniewski, owczesny dyrektor Depar- 
tamentu Ogolnego w Ministerstwie Rolnic
twa.

Pokazne dochody, jakie plyn^ly z wzajem
nych zakladow w Warszawie, pozwalaly nie 
tylko na tworzenie coraz bogatszych progra- 
mow na torze stolecznym, ale rowniez na za- 
silanie towarzystw prowincjonalnych, ktore 
powstawaly jedno za drugim. W 1925 r. 
wyscigi odbywaly siy na 8 torach w: War
szawie, Poznaniu, Grudzi^dzu, Piotrkowie, 
Wloclawku, Radomiu, Lwowie i Lublinie. 
Poza tym w 1925 r. Kazimierz Ostoia-Osta- 
szewski urz^dzil z pominiyciem obowi^zujq- 
cych praw i przepisow wyscigi konne w Ry- 
manowie, za co jezdzcy i konie przyjmujgcy 
w nich udzial ulegli czasowej dyskwalifikacji 
na torach oficjalnvch.

W 1926 r. liczba wyscigow niezmiernie 
wzrosla i mialy one miejsce na 18 torach.
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45. Albert Wielopolski, prezes Towarzystwa 
Zjichfty do Hodowi Koni w Polsce w latach 
1923—1930 i Lodzkiego Towarzystwa Zachfty 
do Wyscigow Konnych w latach 1909 —1926, 
Z dtokejem Duganem.

Odbywaly si? bowiem wyscigi ponadto w: 
Baranowiczach, Bydgoszczy, Grajewie, Kiel- 
each, Lodzi, Nowej Wsi, Przemyslu, Rownem, 
Tarnowskich Gorach, Wilnie i Wloclawku. 
W tym czasie istnialy nastypujqce towarzystwa 
wyscigow konnych:

1. Towarzystwo Zach?ty do Hodowli Ko
ni w Polsce w Warszawie, zalozone w 1841 r., 
wyscigi urzqdzalo w latach 1919—1939.

2. Malopolskie Towarzystwo Zach?ty do 
Hodowli Koni we Lwowie, zalozone w koncu 
1842 r., reaktywowane w 1923 r., wyscigi 
urzqdzalo w latach 1923-1939.

3. Wileriskie Towarzystwo Zach?ty do 
Hodowli Koni i Popierania Sportu Konnego 

w Wilnie, zalozone w 1857 r., wznowione 
w 1926 r., wyscigi urz^dzalo w latach 1926 —
- 1930 i 1932-1939.

4. Piotrkowskie Towarzystwo Zach?ty do 
Hodowli Koni w Piotrkowie, zalozone w 
1879 r. w Plawnie, przeniesione w 1904 r. 
do Piotrkowa, wznowione w 1921 r., urz.4- 
dzalo wyscigi w latach 1921 — 1931.

5. Radomskie Towarzystwo Zachyty do 
Hodowli Koni w Radomiu, zalozone w 1891 r. 
w Cmielowie, przeniesione w 1901 r. do Ra- 
domia, wznowione w 1921 r., urzqdzalo wys
cigi w latach 1921 — 1927 w D^browce Pod- 
l?znej i w 1928—1932 w Malczewie pod 
Radomiem.

6. Lubelskie Towarzystwo Zach?ty do 
Hodowli Koni w Lublinie, zalozone w Lycz- 
nej w 1895 r., przeniesione do Lublina w 
1899 r., wznowione w 1924 r., urzqdzalo 
wyscigi w latach 1924—1939.

7. Lodzkie Towarzystwo Zachyty do Wys
cigow Konnych w Lodzi, zalozone w 1908 r., 
wznowione w 1923 r., urzqdzalo wyscigi w 
1923 r. i w latach 1926-1939.

8. Wolyhskie Towarzystwo Zachyty do 
Hodowli Koni w Lucku, zalozone w 1911 r. 
w Rownem, wznowione w 1926 r., urzqdzalo 
wyscigi w Rownem w 1926 r. i w Lucku 
w 1927-1930 r.

9. Wielkopolskie Towarzystwo Wyscigow 
Konnych w Poznaniu, zalozone w 1839 r., 
reaktywowane w 1919 r., urzqdzalo wyscigi 
w Poznaniu w latach 1919—1939, w Byd
goszczy w latach 1926— 1931, w Tarnowskich 
Gorach w 1926, 1929 i 1930 r. oraz w Kato- 
wicach w latach 1932 — 1939.

10. Pomorskie Towarzystwo Zachyty do 
Hodowli Koni w Grudzigdzu, zalozone w 
1921 r., urz^dzalo wyscigi w latach 1921 —
- 1930.

11. Kolo Sportowe Kujawsko-Mazowiec- 
kie we Wloclawku, zalozone w 1922 r., urzq- 
dzalo zawody konne i wyscigi we Wloclawku 
w latach 1922—1926, w Ciechocinku w 
1923 r. i w latach 1928— 1930 oraz w Nowej 
Wsi w Grojeckiem w latach 1926—1927.



12. Slqskie Towarzystwo Wyscigow Kon
nych w Tarnowskich Gorach, zalozone w 
1927 r., urzqdzalo wyscigi w latach 1927 — 
- 1928.

13. Przemyski Klub Jazdy w Przemyslu, 
zalozony w 1923 r., urzqdzal wyscigi w latach 
1923-1924 oraz 1926-1930.

14. Towarzystwo Zawodow Konnych Zie- 
mi Kieleckiej w Kielcach, zalozone w 1924 r., 
urz^dzalo wyscigi w 1924 r. i w latach 
1926- 1931.

15. Towarzystwo Hodowli Konia Arab- 
skiego w Warszawie, zalozone w 1926 r., 
urz^dzalo wyscigi koni arabskich i angloarab- 
skich we Lwowie w latach 1927 —1939, w 
Przemyslu w 1927 r., w Piotrkowie w latach 
1928— 1931 i w Lublinie w 1932—1939.

16. Wschodnio-Kresowy Klub Jazdy w 
Baranowiczach, zalozony w 1926 r., urzqdzal 
wyscigi w latach 1926—1933..

17. Kolo Sportowo-Hodowlane Powiatu 
Szczuciriskiego w Grajewie, zalozone w 
1926 r., urzqdzalo wyscigi w Grajewie w la
tach 1926-1930.

Powstawanie coraz to nowych towarzystw 
wyscigowych mialo najwi^ksze nasilenie w la
tach 1922 — 1926 wl^cznie, a zwlaszcza uro- 
dzajny byl 1926 r., gdy przybylo 7 nowych 
torow.. Potem, na skutek trudnosci finanso- 
wych, p^d wyraznie oslabl, a wladze wysci
gowe i Ministerstwo Rolnictwa zmuszone by
ly tamowac pochopne zakladanie torow nie 
maj^cych zapewnionych ekonomicznych pod- 
staw do egzystencji.

Po r. 1926 az do drugiej wojny swiato- 
wej powstaly wyscigi jeszcze tylko w trzech 
miastach: w Lucku w 1927 r., w Katowicach 
w 1932 r. i w Zakopanem w 1933 r. W tym 
czasie szereg slabszych finansowo towarzystw 
upadlo, tory ich zostaly zamkni^te, a czyscio- 
wo nawet zlikwidowane. Na prowincji mate
rialise warunki towarzystw ukladaly siy w 
wielu miejscowosciach niekorzystnie, wszyst- 
kie tory w mniejszym lub wiykszym stopniu 
byly deficytowe i na ich podtrzymanie mu- 
sialy udzielac pomocy Ministerstwo Rolnictwa 

oraz stoleczne towarzystwo wyscigow.
Pomimo calkowi tej zaleznosci wyscigow 

prowincjonalnych od zasilkow z Warszawy 
w kraju panowal ogolny pyd do zakladania 
lokalnych towarzystw wyscigow i budowania 
coraz to nowych torow. Ponizej zamieszczam 
chronologiczne zestawienie uruchamiania 
wyscigow w roznych miastach Polski, z kto- 
rego widac, jak kruche byly podstawy ich 
egzystencji i jak przy spadku gry w War
szawie z nastaniem kryzysu ekonomicznego 
musialy one upadac jedno po drugim, prze- 
trwawszy niekiedy zaledwie jeden rok. Miej- 
scowosci i lata trwania w nich wyscigow 
obrazuje tabela 1.

1. Miejscowosci i lata trwania wyscigow 
w Polsce w okresie 1919 —1939

Miejscowosc Lata

WARSZAWA 1919-1939
Poznan 1919-1939
Grudziqdz 1921 - 1930
Piotrkow 1921 -1931
Nowa Wies w Grojeckiem 1921 -1922

i 1926-1927
Radom: w D^browce Podl^znej 1921 -1927

w Malczewie 1928-1932
Wloclawek 1922-1926’
Krzeszowice 1922
Zamosc 1922
Sobotka w Sandomierskiem 1922-1923
Ciechocinek 1923 i 1928-1930
LWOW: na Bloniach Janowskich 1923-1927

na Persenkowce 1928-1939
Lodz* 1923 i 1926-1939
Krasnystaw 1923
Bielsk na Slttsku 1923- 1924
Przemysl 1923- 1924

i 1926-1930
Lublin: na Dziesi^tej 1924-

nad Bystrzyc^ 19.. - 1939
Kielce 1924 i 1926-1931
Bugaj w Sandomierskiem 1924
Rymanow 1925
Bydgoszcz 1926-1931
Tarnowskie Gory 1926-1930
Baranowicze 1926-1933
Wilno 1926-1930

i 1932-1939



61Grajewo
Rowne
Luck
Katowice
Zakopane

1926 - 1930
1926
1927-1930
1932- 1939
1933- 1939

* Mityngi Lodzkiego Towarzystwa Zachyty do 
Wyscigow Konnych odbyly si^ w latach: 1934, 1935, 
1937 i 1938 na torze mokotowskim w Warszawie.

2. Wyscigi konne w Polsce w latach 1925 — 1932 
(Warszawa i prowincja l^cznie)

Rok

Liez
ba
to
row

Liezba 
dni 

wysci
gow

Liez
ba
go- 
nitw

Bie- 
galo 
koni

Suma 
nagrod 
i premii 
hodowla- 

nych

192i 8 99 689 1220880
1926 16 148 986 635 1658916
1927 17 184 1266 724 25152J4
1928 17 206 1403 740 3587652
1929 17 213 1514 799 4973648
1930 17 219 1536 892 5157732
1931 10 213 1560 896 5348376
1932 9 225 1675 868 5228905

Jakie takie dochody wlasne mialy bardzo 
nieliczne tory, a mianowicie we Lwowie, 
Poznaniu i Katowicach. Gra nawet w tak 
duzym miescie, jak Lwow, gdzie wyscigi urzq- 
dzano od 1843 r., rozwijala si? wolno i przez 
dlugie lata egzystencja tamtejszego towarzyst
wa wyscigow musiala bazowac w duzej mierze 
na zasilkach z Ministerstwa Rolnictwa.

Do 1929 r. koniunktura ekonomiczna 
wyscigow w Warszawie byla pomyslna, lecz 
na przelomie 1929 i 1930 r. nadszedl z Za- 
chodu kryzys, ktory potygowal si? stopniowo 
i trwal przez 5 lat, a na calym naszym 
zyciu sportowo-hodowlanym ci?zko si? odbil. 
W 1931 r. na skutek braku funduszow Mi
nisterstwo Rolnictwa zmuszone zostalo wydac 
zarzqdzenie, ze nagrody na torach prowincjo- 
nalnych b?d^ wyplacane w 75% nominalnej 
ich wysokosci, a poza tym zawieszone zostaly

46. Typowa drewniana stajnia na torze 
mokotowskim na 36 boksow i 10 mieszkan dla sluZby, 
oddana do utytku dnia 10 kwietnia 1927 r.



62 mityngi w Grudziqdzu, Przemyslu, Tarnow
skich Gorach, Grajewie, Lucku, Ciechocinku 
i Wilnie. Wszystkie te tory, z wyjqtkiem 
Wilna, nie wydzwign?ly si? pp tym zawie- 
szeniu i do drugiej wojny swiatowej nie zo
staly juz otwarte. W 1932 r. skasowano wyscigi 
w Piotrkowie, Kielcach i Bydgoszczy, w 
1933 r. w Radomiu, a w 1934 r. w Barano- 
wiczach. Ostatecznie wi?c pod koniec oma- 
wianego okresu, czyli w 1932 r., wyscigi od

byly si? zamiast na 17 torach juz tylko na 9, 
a mianowicie w: Warszawie, Lwowie, Lodzi, 
Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Wilnie, Ra
domiu i Baranowiczach. Rozwoj wyscigow 
w kraju w omawianym czasie obrazuje ta- 
bela 2.

Po skresleniu tych ogolnych uwag o pros- 
perowaniu wyscigow w latach 1925— 1932 
przejd? do przeglqdu, jak ksztaltowaly si? 
one w poszczegolnych miastach.

Wyscigi w Warszawie
Cechq charakterystyczn^ dla stosunkow 

polskich bylo i pozostaje nadal to, ze gra na 
wyscigach jest w stolicy niezmiernie popular- 
na i uprawiana przez najszersze warstwy lud-

47. Tor mokotowski widziany z okna 
wojskowego szpitala na ul. Nowowiejskiej, 
naprzeciwko Politechniki. 

nosci, czego nie mozna powiedziec o innych 
miastach. Totez wyscigi w Warszawie rozwi- 
n?ly si? ogromnie i zarowno liczebnie, jak 
i ci?zarem gatunkowym supremowaly raz^co 
nad wszystkimi innymi miastami. Wielkie do- 
chody osi^gane z gry pozwalaly na rozpi- 
sywanie bogatych programow i gromadzily 
duzq liczb? stajen i koni.

Finansowe podstawy egzystencji wyscigow 



63ukladaly siy w Warszawie bardzo korzystnie 
az do kryzysu gospodarczego, ktory nadszedl 
na przelomie 1929 i 1930 r.; jednak nawet 
dwa pierwsze jego lata byly jeszcze calkiem 
znosne i dopiero pozniej skutki stagnacji daly 
siy odczuc dotkliwie. Wplywy Towarzystwa 
z najwazniejszych zrodel obrazuje tabela 3.

3. Podstawowe dochody Towarzystwa Zachyty 
do Hodowli Koni w Polsce
w latach 1925-1932

Rok

Ogolna 
suma 

stawek 
w totalizatorzc

Dochody
Tow.

z totalizatora

W plywy 
z biletow

wstypu

1925 1740000
1926 2066000 681772
1927 3 6390 950 3653000 . 875353
1928 54621910 5470000 1012419
1929 6 1 43 0 820 6125000 1 116677
1930 58780360 5880000 1 123820
1931 56511390 5595000 1088333
1932 46691680 4601384 977798

Totez lata 1925—1932, jak zresztq i po- 
przednie, byly okresem cityglego rozbudowy- 
wania wyscigow wszerz i rozrastaly siy one 
w Warszawie nieprzerwanie, jak to obrazuje 
tabela 4.

4. Rozwoj wyscigow w Warszawie w latach 1921 1932

Rok

Lie zb a 
dni 

wysci
gow

Liczba 
gonitw

Biegalo 
koni

Suma 
nagrod 
i premii 

hodowla nych

1924 65 413 248 487125
1925 65 489 297 1109623
1926 83 605 336 1320562
1927 84 629 372 1880225
1928 86 646 396 2576046
1929 88 678 441 3431343
1930 85 658 496 3468867
1931 95 775 552 3825635
1932 101 840 570 3220217

Pod wzglydem jakosci, tj. organizacji tech- 
nicznej, klasy biegajqcych koni, umiejytnosci 

ich trenowania i ogolnego oblicza sportowo- 
-hodowlanego, wyscigi poprawialy siy z roku 
na rok i od wznowienia w 1919 r., a nawet 
zupelnego ustabilizowania siy w warunkach 
pracy pokojowej od 1925 r., uczynily duzy 
krok naprzod. Zwlaszcza widoczny byl postyp 
w technice przeprowadzania prob, organizacji 
wyscigow i sprawnosci funkcjonowania calego 
tego duzego aparatu. Najmniejsze niewqtpli- 
wie rezultaty osi^gniyte byly w dziedzinie 
czysto hodowlanej, lecz to wymagalo z jednej 
strony dluzszego czasu, z drugiej zas ko- 
niunktury w majqtkach rolnych zajmujq.cych 
siy hodowl^ koni pelnej krwi, a ta nie byla 
zbyt pomyslna.

Do 1925 r. wyscigi warszawskie nosily 
jeszcze na sobie wyrazne piytno zniszczeri 
wojennych i stopniowej dopiero odnowy. 
Wszystko mialo charakter prowizoryczny, 
zmontowane bylo naprydce, „aby zaczqc”. 
Stajnie powstawaly z materialu przygodnego, 
jaki nadarzyl siy do kupna za granic^, bgdz 
wychowanego juz w kraju, lecz w gospodar- 
stwach, ktore jeszcze nie byly zmontowane 
nalezycie i nie zaopatrzone odpowiednio do 
potrzeb.

Wprowadzenie w 1924 r. stalej waluty 
w postaci zlotego polskiego, opartej na rezer- 
wach kruszcowych, uczynilo pierwszy powaz- 
niejszy krok w kierunku ustabilizowania zycia 
gospodarczego. Odbilo siy to zaraz dodatnio 
na zyciu sportowo-hodowlanym. Programy 
wyscigow mozna bylo ukladac z pewnq. wy- 
tycznq i caiq. gospodarky planowac na dluz- 
szq mety.

Pocz^wszy od 1925 r. pojawiac siy tez 
zaczyly lepsze konie chowu krajowego, jak: 
Forward, Dunkierka, Dryada, Walkiria, Fa- 
la III, Fatima, Menzalaric, Batiar, Fergana, 
Dziwo II, Arrow, Faust, a potem coraz wyz- 
szej klasy. Stajnie przygodnie zmontowane 
zaraz po wojnie, nie oparte na niezbydnych 
zasobach finansowych, czy tez sprycie i umie- 
jytnosciach wlascicieli, pobankrutowaly i ule- 
gly likwidacji, ustypuj^c miejsca bardziej usta- 
bilizowanym.
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48. Glowna trybuna platna na torze 
mokotowskim w dniu Derby w 1925 r.

Stajnie wyscigowe

Przechodz^c obecnie do opisu stajen wysci
gowych z okresu lat 1925- 1932 zaznaczyc 
nalezy ogolnikowo, ze w tym czasie nie mie
lismy jakichs specjalnie wybitniejszych placo- 
wek, ktore by gorowaly zdecydowanie nad 
otoczeniem. Omawiany okres byl pod kaz- 
dym wzgl?dem dose szary, bez ciekawszych 
wydarzeri i bez ukazania si? ludzi o wi?kszym 
talencie, czy tez iniejatywie i rozmachu. Wa- 
runki zresztq ku temu nie byly bynajmniej 
sprzyjajtice. W takim ukladzie stosunkow 
trudno nawet okreslic, jak^ stajni? wysunqc 
nalezy na czolo. Totez koiej nose ich rozpatry- 
wania niekonieeznie swiadczyc b?dzie o kla- 
syfikacji pod wzgl?dem znaczenia.

W 1925 r. biegaly w Warszawie konie 
58 wlascicieli. Wi?ksze stajnie mialy w tre- 
ningu po 10-18 koni. Na czele wygranych 
stala stajnia Janusza Czarneckiego z Gole- 
jewka w Poznariskiem, maj^ca 18 koni, kto
rych nagrody osiqgn?ly sum? 74300 zl. Do 
powazniejszych stajen w tym czasie nale- 
zaly: Michala Bersona z Leszna w pow. blon- 
skim, plk. Konstantego Plisowskiego, ktory 
mial przewaznie konie dzierzawione z pari- 
stwowej stadniny w Kozienicach, Andrzeja 
Morstina, takze korzystaj^cego z koni kozie- 
nickich, Michala Roga, ktory trzymal malq 
stadnin? w Moczydle pod Warszawq, Alek
sandra Olszowskiego z Jacentowa w pow. 
opatowskim, spolkowa stajnia „Ktery Sze- 
pietow” Kazimierza Wodziriskiego z Kter w 
pow. kutnowskim i Stanislawa Kiersnowskie
go z Szepietowa w pow. wysoko-mazowiec- 
kim, Leopolda Jana Kronenberga z Wienca 



65w pow. wloclawskim, Kazimierza Dzierzbic- 
kiego z Bartoszowki w pow. rawsko-mazo- 
wieckim, Eugeniusza Grzybowskiego ze Slubic 
w pow. gostyninskim, Hieronima Lubomir- 
skiego i Mieczyslawa Radwana, Aleksandra 
i Alberta Wielopolskich, Bronislawa Szwej- 
cera, Stanislawa Mroczkowskiego, Joachima 
Alvensleben Schonborna, „Alba” Jerzego Zol- 
kiewskiego, ,,Topor” Anastazego Koskowskie- 
go i Czeslawa Andrycza i wielu innych. W 
1930 r. pojawila si? nowa stajnia „Lochow” 
senatora Eryka Kurnatowskiego, ktora wkrot- 
ce rozwin?la si? znakomicie i w nast?pnym 
okresie odgrywala juz dominujqcg rol?. Mniej- 
sze stajnie miewaly niektore pulki kawalerii 
oraz poszczegolni oficerowie. Dla wlascicieli 
posiadajqcych mal^ liczb? koni lub nawet 
pojedyncze Towarzystwo utrzymywalo „staj- 
ni? publiczn^”, pozos taj^cq pod kierunkiem 
L. Riidigera. Potem utworzono ich kilka.

W ciqgu calego omawianego okresu, czyli 
lat 1925— 1932, na czele wygranych staly 
stajnie: w 1925 r. J. Czarneckiego z sumq

49. Michal Berson ze swoim menaZerem
1. Oszmanowiczem oraz dZokejami Sulekowem
i I. Magdalihskim po wygraniu Derby w Warszawie 
w 1924 r. Falstaffem.

5 — Wyscigi i hodowla koni...

nagrod 74300zl, w 1926 r. tcgoz - 117765 zl, 
w 1927 r. XL Bersona 166 664 zl, w 1928 r.
A. i A. Wielopolskich 228 668 zl, w 1929 r.
S. Mroczkowskiego 325 983 zl, w 1930 r. 
XL Bersona 209 600, w 1931 r. ,,.\atalin” 
Konstantego Zamoyskiego - 443 187 zl i w 
1932 r. ,,Lubicz” Ludwika Andrycza 
344 320 zl.

Derby wygraly w tym czasie: w 1925 r. 
Forward E. i J. Grzybowskich, w 1926 r. 
Brutus stajni „Ktery Szepietow”, w 1927 r. 
Fala III A. Morstina, w 1928 r. Karat grona 
oficerow 17 pulku ulanow, w 1929 r. Madryt 
dyrektora cyrku warszawskiego S. Mroczkow
skiego, w 1930 r. Bejrut grona oficerow 17 
pulku ulanow, w 1931 r. Essor „Natalina” 
i w 1932 r. Hel M. Roga.

W pierwszych latach wyscigow w Polsce 
odrodzonej pano.wal niezbyt racjonalny sy
stem oddawania do treningu i odbycia kariery 
wyscigowej przychowka z panstwowych stad
nin w Janowie Podlaskim i Kozienicach. Ho- 
dowlq rzgdzil wowczas autokratycznie F. Jur
jewicz. Stal on na stanowisku, ze hodowla 
panstwowa nie powinna czynic zbytniej kon- 
kurencji prywatnej. Z tej racji nie zalozyl 
panstwowej stajni wyscigowej, ktora silq rze- 
czy zgarnialaby wi?kszosc nagrod na wysci
gach i dlawila stajnie prywatne. Roczniaki 
z Janowa i Kozienic przekazywal prywatnym 
sportsmenom, ktorzy swg postaw;; moraln^ 
dawali r?kojmi?, ze nie b?dg ich eksploato- 
wac zbytnio z narazeniem na szwank zdro- 
wia i ustroju. Z wlascicielami stajen, ktorym 
oddawane byly roczniaki, zawierano pisemne 
umowy, ze b?dq poddawac je racjonalnemu 
treningowi oraz ze konie te uczestniczyc b?dq 
w wyscigaeh w celu sprawdzenia ich dziel- 
nosci. Klacze mialy biegac w wieku 2 i 3, 
a ogiery do 4 lat. Od wygranych dzier- 
zawcy placili stadninie w Janowie lub Kozie
nicach 10—15%. Po ukonczeniu kariery wys
cigowej konie powracaly do macierzystych 
stadnin i lepsze klacze brano na matki, a 
ogiery wcielano do panstwowych stad ogierow, 
gorsze natomiast sprzedawano na licytacji.



Sarkano wowczas na to, ze roczniaki zJano- 
wa i Kozienic otrzymujq faworyzowane przez 
F. Jurjewicza osoby, jak Andrzej Morstin, 
plk K. Plisowski, L. Andrycz i inni.

Po smierci F. Jurjewicza natychmiast 
zmieniono zarzqdzeniem ministra rolnictwa 
z dnia 29 sierpnia 1929 r. zasady odbywa- 
nia przez konie panstwowe prob dzielnosci na 
torach wyscigowych. Gorsze roczniaki sprze- 
dawano na publicznej licytacji bez zadnych 
ograniczen, a w stosunku do lepszych wpro- 
wadzono zobowiqzanie nabywcy do zwrotu 
konia za cen? kupna po ukonczeniu jego 
kariery wyscigowej. Niektore roczniaki zamie- 
niano na ogiery schodzqce z toru, aby wcie- 
lic je do panstwowych stad ogierow. Po raz 
pierwszy wystawiono na licytacji roczniaki 
kozienickie w jesieni 1929 r. Najwyzszq cen? 
osiqgnql wowczas gniady Jarema III 1928 
(Fils du Vent — Dryada), sprzedany za 
22000 zl. Podczas kryzysu ekonomicznego 
w latach 1931 i 1932, gdy mocno okrojono 
budzet Departamentu Chowu Koni i nie bylo 
za co kupowac ogiery do stad panstwowych, 
nie wystawiono za licytacji roczniakow ko- 
zienickich, lecz wymieniono je na ogiery scho- 
dzq.ce z toru.

Gdy po reformie walutowej Wladyslawa 
Grabskiego z 1924 r. i zahamowaniu inflacji 
zacz?la poprawiac si? sytuacja gospodarcza 
kraju, zycie wyscigowe stabilizowalo si? stop
niowo. Wowczas to w zimie z 1926 na 1927 r. 
nieco ekscentryczny sportsmen i hodowca 
Waclaw Daszewski z Siedzowa pod Garwoli- 
nem wyslal 5 swoich bardzo miernych pod 
wzgl?dem wyscigowym koni na zimowe wys
cigi do St. Moritz w Szwajcarii. W stawce 
tej znalazly si?: polkrwi Barabasz oraz pelnej 
krwi Gagatek, Gika, Grzmot i Orberose. Dnia 
6 stycznia 1927 r. dwa z tych koni: Gaga
tek i Grzmot, wzi?ly udzial w Wielkiej Na- 
grodzie St. Moritz o 12000 frankow na dy- 
stansie 2000 m po sniegu, lecz przyszly bez 
miejsca. W wyscigu zas plaskim dzentelmeri- 
skim na 1800 m w stawce 11 koni Gika 
okazata si? ostatnia. Nast?pnie W. Daszewski

50. Plk Waclaw Wysocki (1877 — 1936), 
hodowca dwoch derbistow — Karata i Bejruta.

przewiozl swe konie do Monachium i oddal 
je na torze w Riem pod opiek? trenera 
W. Matza, majqc zamiar uczestniczyc w wio- 
sennym sezonie na tym torze. Konie okazaly 
si? jednak zbyt slabe i nic z tej wyprawy nie 
wyszlo.

Lepsze konie

W latach 1925— 1932 klasa koni na torach 
poprawila si? w stosunku do pierwszych lat 
po wojnie. Pojawily si? konie cenniejsze, jak 
Forward, Fala III, Granat, Fergana, Faust, 
Dunkierka, Casanova, Colombo, Harmonia, 
Hel i inne, ktore swiadczyly, ze krajowa ho
dowla stopniowo si? podnosi.

Najwybitniejszym koniem omawianego



67okresu byl niewgtpliwie ciemnogniady For
ward 1922 (Fils du Vent — Gaff). Byl on 
nominalnie hodowli mjr. M. Sawickiego, a 
faktycznie R. Zoppiego, gdyz klacz Gaff ulo- 
kowal wlasciciel w panstwowej stadninie w Ja
nowie Podlaskim, tam zostala pokryta ogierem 
Fils du Vent i tam urodzil si? i wychowal 
pod opiekg R. Zoppiego Forward. W 1923 r. 
M. Sawicki wystawil go jako poltorarocznego 
na licytacj? i nabyl go do swej stajni wysci
gowej Eugeniusz Grzybowski.

Na torze ukazal si? Forward jako dwula- 
tek w Warszawie i biegal w 1924 r. 8 razy, 
wygrywajgc 5 gonitw, lecz w slabym towa
rzystwie. Zadnej powazniejszej gonitwy swego 
wieku nie wygral, bo tez do nich nie stawal. 
Jednakze znawcy wyscigowi, a zwlaszcza han- 
dicaper T. Jaworski, rokowali mu dobrg ka- 
rier?. Jako trzylatek w pierwszych gonitwach 
przegrywal, lecz powoli dochodzil do formy, 
tak ze w Produce zajql juz drugie miejsce 
za dobrq Donn^ Rosq. Do Derby standi jako 
jeden z faworytow. Pole bylo dose duze, udzial 
bowiem wzi?lo 14 koni. Poprowadzil w ostrym 
tempie Juliusz. Forward przez wi?kszosc dy- 
stansu szedl na czwartym miejseu. Przy 
ostatnim zakr?cie prowadz^cy dotgd Juliusz 
jednak wykonczyl si?, a na prostq. wyprowa- 
dzily stawk? w walce Diavolo, Donna Rosa 
i Dryada. Forward chwilowo znalazl si? w 
zamkni?ciu, wi?c dosiadajqcy go A. Fomienko 
przepuscil z zimnq. krwi 4 zagradzaj^ce mu 
drog? konie i z dalszego miejsea wydostal si? 
na duze kolo. Uzyskawszy wolng drog? For
ward rozwingl swoj wielki speed, minzj latwo 
walczgc^ wei^z ze sobg trojk? i swobodnie, 
nie atakowany przez nikogo, mingl celownik 
zdobywaj^c calkiem latwo bl?kitng wst?g?. 
Drugi byl Diavolo, a trzecia Donna Rosa.

Kariera wyscigowa Forwarda byla wyjgt- 
kowo dluga, wi?c nie sposob opisywac jej 
szczegolowo. Biegal w wieku 2—8 lat wlqcz- 
nie ogolem 68 razy, z czego wygral 26 go
nitw, w tym 14 imiennych, a wsrod nich 
Derby, trzykrotnie Nagrod? Prezydenta, Wiel- 
kg Warszawsk^, im. J. Zamoyskiego, trzy

krotnie Sac a Papier, dwukrotnie Janowsk^ 
i wreszeie Jubileuszowg. Wygrane jego stano- 
wily: 360250 zl, 5 zlotych medali i 4 pu- 
chary.

Koh ten byl trudny w treningu, wyma- 
gal duzo roboty i powoli dochodzil do formy. 
Odznaczal si? duzq. szybkoscig, a jednoezesnie 
i znaezng wytrzymalosci^. Cechowalo go zna- 
komite zdrowie i moc organizmu, co wlasci- 
ciele skwapliwie wyzyskiwali, aby wygrac jak 
najwi?cej.

Zach?cony wysokq klasg tego konia Euge
niusz Grzybowski wyslal go w 1928 r. wraz 
z towarzyszem stajennym Granatem, na wys
cigi do Wiednia, aby wziq.1 udzial w Austria 
Preis. Wybor tej gonitwy akurat w 1928 r. 
nie byl szcz?sliwy, wowczas bowiem stan?ly 
do rozgrywki konie z 7 krajow: Anglii, Austrii, 
Czechoslowacji, Francji, Niemiec, Polski i W?- 
gier, a wsrod nich kilka bylo Lardzo dobrych, 
a zwlaszcza znakomity niemiecki Oleander. 
Forward nie byl w tym dniu w dobrej for- 
mie, przed gonitwy denerwowat si?, co nie 
bylo w jego zwyczaju, przy siodlaniu ugryzl 
trenera i chlopca stajennego, a na paddock 
wyszedi juz spocony. Po starcie Granat zapro- 
ponowal zabojeze tempo, lecz cala stawka je 
przyj?la, gdyz skladala si? z koni klasowych. 
Na poczgtku koncowej prostej Forward wy-

51. Forward jako trzylatek.



68 raznie oslabl, ale Granat szedl wci^z dobrze. 
Niedaleko od mety raptownie wyskoczyl z puli 
niemiecki Oleander i wygral latwo. ustana- 
wiajqc nowv rckord szybkosci na torze w Frcu- 
denau 2 min. 34 sck. 11a 2400 m. Granat 
zajql piqte miejsce, a Forward dziewitjte. Na 
Granacie jechal Dugan, a na Forwardzie 
D. Czernuszenko.

Po porazce w Wiedniu Forward wysty- 
powal nadal w Warszawie i zwyciyzal w wielu 
gonitwach, ale tez i przegrywal niejedno- 
krotnie. Bodaj najswietniejszym jego sukcesem 
stalo siy zwyciystwo juz u schylku kariery 
wyscigowej, kiedy to w 1930 r., gdy mial 
8 Lat, wygral w znakomitym stylu, niosqc 
61 kg, Nagrody Jubileuszow^. W gonitwie tej 
przez prawie caly czas biegi ostatni, a w stawce 
byly t«k dobre konie, jak Faust, Casanova, 
Grom II, i niezle: Colonel, Madryt, Already, 
oraz 3 slabsze. Kolo trybun wywi^zala siy 
zaciyta walka pomiydzy Gromem II a Fau- 
stem, a na 100 m przed celownikiem For
ward zostal zamkniyty, lecz niebawem do- 
siadaj^cy go P. Golowkin wydobyl siy z matni 
i rozpocz^l zabojczy finisz, w ktorym pobil 
Granata II o leb, a trzeci pozostal Faust. 
Takiego finiszu Warszawa dawno juz nie 
oglqdala. Bylo to ostatnie zwyciystwo For
warda. Na jesieni wystqpil jeszcze w gonitwie 
o Nagrody Sac a Papier, w ktorej dostal 
krwotoku z nosa i zadnej roli nie odegral. 
Pomimo to eksploatuj^cy go nadmiernie 
E. Grzybowski zglosil go jeszcze do gonitwy 
o Nagrody L. Krasinskiego, w ktorej przy- 
szcdl trzeci za Chevrefeuille i West Nor 
Western E. Kurnatowskiego. Po tym wystypie 
stalo siy jasne, ze musi zejsc z toru; nie
bawem wydzierzawil go na reproduktora Hen
ryk Wozniakowski i uzywal w Widzowie. Na 
tym polu okazal siy jednak o wiele slabszy 
niz na wyscigach. W koricu 1944 r., gdy 
wojska radzieckie rozwinyly ofensywy prze- 
ciwko hitlerowcom, zginql podczas walk.

Do rzydu wysoce pozytecznych koni owych 
czasow nalezal gniady Granat 1923 (Para
chute - Nadzieja), hodowli Eugeniusza

52. Ogier Granat E. Grzybowskiego 
po z^ycifstu'ie w .Xagrodzif im- -4. IVofotetkiego 
w 192ff r. pod dZokejem Duganem.

Grzx bowskiego, w ktorego barwach biegal ze 
znacznvm powodzeniem. Jego karierze wysci
gowej przeszkadzala okolicznosc, ze czysto 
pelnil roly lidera dla towarzvsza stajennego 
Forwarda. Pomimo to wygral 19 gonitw na 
sumy 142470 zl, w tym nagrody: im. J. Za- 
moyskiego, A. Wotowskiego, St. Leger, dwu- 
krotnie clystansowg gonitwy im. Lubomirskich 
oraz Handicapy Brzezia i Otwarcia.

Wyslany w 1928 r. do Wiednia na Austria 
Preis w charakterze lidera dla Forwarda spra- 
wil siy o wiele lepiej od niego i pomimo ze 
prowadzil w zabojczym tempie przez wiyk- 
szosc dystansu zajql piqte miejsce, bijqc tak 
dobre konie, jak niemiecki Serapis, angielski 
Talpa, ktorego dosiadal najlepszy dzokej swia- 
ta Steve Donoghue, fpancuski Son Tay i kilka 
innych.

Granat odznaczal siy flegmatyeznym uspo- 
sobieniem i nigdy nie denerwowal siy w wysci
gach. Przez publicznosc warszawskq byl bar- 
dzo lubiany za swg dzielnosc i rzetelnosc 
w pracy.

Nastypnvm klasowym koniem na Polu



69Mokotowskim w drugiej polowie lat dwu- 
dziestych okazala siy gniada Fa la III 1924 
(Mosci Ksi^zy — Dzwina II) hodowli pari- 
stwowej stadniny w Janowie Podlaskim. Jako 
poltoraroczna zostala wydzierzawiona dla od- 
bycia prob dzielnosci Andrzejowi Morstinowi, 
w ktorego barwach biegala. Jako 2-letnia 
wystqpila 8 razy i wygrala 4 gonitwy. Naj- 
lepiej zarckomendowala siy w gonitwie o Na
grody Widzowa, w ktorej pobila Fortuny II, 
Eskorty II, Baroness, Laskawq Pani^, Don 
Carlosa i Wichury II. W wieku 3 lat stanyla 
do Nagrody Rulera, do ktorej zglosilo siy 
8 koni, w tym dobre: Don Carlos, Egmont, 
Aurora II i Fatima. Poprowadzil Don Carlos, 
przodujqc az do trzeciego zakrytu, gdy przy 
wyjsciu na prostq zaatakowala go i niebawem 
minyla Fala III. Przed tanimi trybunami, do- 
szedl do niej Egmont, lecz I. Magdaliriski 
pchnql klacz i ta nie dala siy dochodz^c 
latwo do mety. Za ni;| stanyla o 3 dlugosci 
Aurora II, a dalej o 2 dlugosci Egmont.

Nastypny wyscig Fali III wypadl dnia 
29 maja w Oaksie na dystansie 2100 m. 
Dzieri byl pogodny, a tor lekki. Na start 
wyszlo 9 klaczy, w tym dobre: Eskorta II, 
Aurora II, Walkiria i Fatima. Wygrala pew- 
nie Fala III o 2 dlugosci przed Eskortq II,

53. Fala III - derbistka 1927 r.

a dalej znalazly siy Reine Seule i Lakhme 
w czasie 2 min. 17 sek.

Po tych sukcesach A. Morstin zglosil Fa- 
ly 111 do Derby (25 000 zl), ktore przypadlo 
na niedziely 5 czerwca. Dzieri byl pochmurnv, 
lecz na tor przybylo moc widzow, a wyscigi 
uswietnil sw;j obecnosci^ prezydent Ignacy 
Moscicki oraz liczni cudzoziemcy, ktorzy 
przyjechali na miydzynarodowe konkursy hi
piezne i miydzynarodowy kongres wojsko
wych lekarzy i farmaceutow. Prezydent przy- 
jechal na tor w landzie zaprzyzonym w czwor- 
ky koni.

Na starcie znalazlo siy 12 koni. Fawo- 
rytkq byla Fala III, ktora imponowala piykny- 
mi liniami i formq. Doskonale wyglqdaly row
niez Don Carlos i Arno. Po dobrym starcie 
konie ruszyly zwartq mas 4, lecz zaraz wy- 
sunql siy na czolo Farmazon, a za nim Fala III 
i Armagnac; stawky zamykaly Figaro, Flo- 
restan i Aurora II. Okolo slupa dystansowe- 
go na 1100 m zrownal siy z Farmazonem 
Figaro, a Fala III odpadla na czwarte miej
sce. Zaraz potem Farmazon potknql siy 
i upadl, nie powodujqc zadnego nieszczysli- 
wego wypadku a gonitwy poprowadzil Fi
garo, majqc tuz za sob 4 Faly III i reszty 
pola. Na przejezdzie Figaro wykoriczyl siy 
i odpadl, a na prost^ wyszly: Fala III, Don 
Carlos i Arno. Klacz szla najzupelniej pew- 
nie. Na jakies 60 m przed celownikiem zaata- 
kowaly Don Carlosa, idqcego na drugim 
miejscu, Arno, Aurora II i Bosfor. Jego dzo- 
kej widzqc, ze kori iclzie ostatkiem sil, a chcqc 
utrzymac drugie miejsce, uderzyl go spicrut;p 
wskutek czego Don Carlos rzucil siy w bok, 
wylamal przyslo w bandzie i wyskoczyl poza 
biezniy, ranine siy dr^zkiem. Od uderzenia 
w wielkim pydzie wylecialo jeszcze pary przy- 
sel i poranilo Aurory II i Bosfora. Fala III 
w tym momencie byla juz przed Don Carlo- 
sem, Aurora II i Bosforem, wiyc nic siy jej 
nie stalo i w ten sposob swobodnie wygrala 
wyscig o 2 dlugosci przed Arno; trzeci byl 
Bosfor. Czas gonitwy wynosil 2 min, 43 1 /2 sek. 
Tak wiyc Fala III wygrala pod rzqd 3 kla-



70 syczne gonitwy: Rulera, Oaks i Derby. Byl 
to triumf nielada, tym bardziej, ze klacze w 
sezonie wiosenno-letnim cz?sto bywajq w nie- 
dyspozycji.

Na jesieni Fala III stan?Ia 4 wrzesnia do 
St. Leger jako zdecydowana faworytka. Do 
startu wyszlo 7 koni: Chum, Don Carlos, 
Eskorta II, Fala III, Frasquita II, Herkules 
i Reine Seule. Stajnia mocno liczyla na zwy- 
ci?stwo Fali III, gdyz po starcie wysforo- 
wala si? ona zaraz na czolo stawki, popro- 
wadzila gonitwy w szybkim tempie i przodo- 
wala az do poczqtku prostej, lecz tu szla juz 
pobudzana. Tymczasem zrownal si? z niq 
Herkules, a tuz za nim zacz?la ostro finiszo- 
wac Frasquita II. Fala III odpadla, lecz 
Herkules nie dal si? i wygral o szyj? przed 
Frasquitq II; trzecia byla Reine Seule, nato
miast Fala III dopiero piqta. Stajnia popel- 
nila blqd, kazqc klaczy prowadzic gonitw? na 
tak duzej przestrzeni, i to w ostrym tempie. 
Przy dystansie 3000 m po wyjsciu na prostq 
byla ona juz wyczerpana i gonitw? prze- 
grala.

Potem Fala III wzi?Ia jeszcze udzial w 
kilku pomniejszych gonitwach ze zmiennym 
powodzeniem i poznq jesieniq zostala wyco- 
fana z treningu. Pomimo wyraznego pogor- 
szenia si? jej kariery wyscigowej w sezonie 
jesiennym pozostala najlcpszym 3-latkiem 
rocznika 1924 i zaj?la w 1927 r. pierwsze 
rniejsc? na liscie wygranych zdobywajqc sum? 
77230 zl.

Jako kon wyscigowy Fala III, gdy byla 
w formie, odznaczala si? zarowno szybkosciq, 
jak i wytrzymalosciq. Miala dlugq, spokojnq 
akcj? w galopie, w gonitwach nie wyczeki- 
wala, jak si? ulozy sytuacja, lecz smialo szla 
za liderem i nie bala si? walki, wst?pujqc 
w niq ochoczo i z wiarq w swe sily. Treno- 
wal jq W. Gawron, a dosiadal I. Magda- 
linski.

Po ukonczeniu kariery wyscigowej zostala 
wzi?ta na matk? do stadniny w Kozienicach, 
lecz w hodowli zawiodla, jak to cz?sto bywa 
z klasowymi klaczami; jalowila, zrebi?ta od 

niej padaly i pozostawila po sobie tylko 
3 sztuki malej wartosci.

Duzq klasq wyscigowq blysn?la w koncu 
lat dwudziestych gniada Fergana 1925 (Wi- 
tez — Bourgogne), hodowli Hieronima Lubo
mirskiego w Widzowie, w ktorego barwach 
biegala. Klacz ta okazala si? w 1928 r. naj- 
lepszym 3-latkiem na torze mokotowskim, 
wygrala nagrody: Produce, Jubileuszowq, St. 
Leger, Sac a Papier oraz A. Wotowskiego, 
i zaj?Ia pierwsze miejsce na liscie wygranych 
z sumq 86530 zl. To powodzenie stalo si? 
szczegolnie zastanawiajqce, jesli wziqc pod 
uwag? okolicznosc, ze byla po slabym na 
torze Witeziu, b?dqcym w dodatku w prostej 
linii m?skiej trzecim pokoleniem krajowym, 
wywodzqc si? z rodu: Sac a Papier — Mosci 
Ksiqz? — Witez. Wiadomo natomiast, ze kla- 
sowe konie niezmiernie rzadko zdarzajq si? 
po ogierach wychowanych w kilku pokole- 
niach m?skich w warunkach przyrodniczych 
i gospodarczych naszego kraju. Powodzenie 
Fergany daje si? wytlumaczyc tym ze rocznik 
1925 nie wydal w ogdle koni wi?kszej klasy, 
a zwlaszcza lepszych ogierow, miala wi?c 
ona ulatwionq sytuacj?. Wzi?ta nast?pnie do

54. Klacz Fergana H. Lubomirskiego i M. Radwana 
po wygraniu Nagrody Janowskiej w 1928 r. 
pod dZokejem A. Fomienkq.
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55. Faust jako trzyletni po wygraniu Produce 
w 1929 r. pod dZokejem K. Jagodzinskim.

stada w Widzowie zawiodla pokladane na- 
dzieje i nic cenniejszego nie dala.

Do wyrozniajqcych siy koni korica lat dwu- 
dziestych nalezal gniady Faust 1926 (King’s 
Idler — Bomba), hodowli Adama Czartorys- 
kiego w Krasnem w pow. ciechanowskim. 
Jako poltorarocznego nabyl go do stajni wys
cigowej Bronislaw Szwejcer i w jego barwach 
biegal w latach 1928— 1930. Byl to kori duzy, 
masywny, trudny w treningu i z tej racji 
przygotoXvywano go ostroznie, tak ze wyst^pil 
w wieku 2 lat dopiero 26 wrzesnia 1928 r. 
w malej gonitwie, w ktorej zwyciyzyl z lat- 
wosci^. Wkrotce potem standi takze do nie- 
wielkiej gonitwy, ktorq ponownie wygral, po- 
biwszy przyszlorocznego derbisty Madryta. 
Nastypnie wygral jeszcze dwie mniejsze go
nitwy w slabszym towarzystwie, az stanql do 
powazniejszej proby o Nagrody Borowna 
25000 zl. Tu wywiqzala siy zaciyta walka 
z Faladq, z ktorq przyszedl do mety leb 
w leb, pokonawszy Szeryfa. Sezon gonitw 
koni dwuletnich zakonczyl wystypem w go
nitwie o Nagrody im. Jana Reszke 7000 zl, 
w ktorej pobil o szyjy Szeryfa. Zszedl na 
zimowy odpoczynek nie pokonany z wvgranq 
37 400 zl.

W wieku 3 lat wyst^pil Faust dopiero 
w Produce. Zeszlorocznymi zwyciystwami 
poodstraszal rywali, tak ze do startu zjawilo 
siy tylko 5 koni, a w tym 2 lidery, fak- 
tycznie wiyc za przeciwnikow mial tylko do- 
br;| Arrow braci Wielopolskich i Buhuna 11 
J. Alvensleben Schonborna. Wyscig ten stal 
siy dla Fausta zupelnq. fraszkq i przyszedl 
do mety przez nikogo nie atakowany na prze- 
strzeni calego dystansu o 6 dlugosci przed 
Arrow; trzeci byl Bohun II.

Po tym sukcesie Faust stal siy glownym 
faworytem na Derby i zaznaczyc nalezy, ze 
rzadko zdarzal siy w Warszawie tak zdecy- 
dowany i powszechny faworyt, za jakiego 
uchodzil ten piykny zrebiec.

Derby rozegrane zostalo dnia 2 czerwca 
przy zimnej i pochmurnej pogodzie, lecz nie- 
mniej uroczyscie. Przyjechal na tor prezydent 
Ignacy Moscicki i przybyla spora grupa za- 
granicznych gosci, bior^cych udzial w miy- 
dzynarodowych konkursach hipicznych w La- 
zienkach. Do startu stanylo 13 koni, a wsrod 
nich lepszej klasy: Faust, Arrow, Colombo, 
Madryt, Szeryf, Bohun II i Harmonija. 
Wsrod fachowcow i publicznosci panowalo 
powszechne przekonanie, ze wygra Faust. 
Tymczasem na wyscigach bywa roznie. Na 
paddocku kori wykazywal wyrazne zdenerwo- 
wanie, czego nigdy przedtem nie objawial, 
przeciwnie, zawsze bywal spokojny i pewny 
siebie.

Na poczqtku gonitwy wydarzylo siy kilka 
falstartow i za kazdym razem Faust wyry- 
wal siy daleko, gdyz dzokej K. Jagodziriski 
z trudem wstrzymywal go i nawracal. Wresz- 
cie wypadl start udany i stawka ruszyla 
w zwartej grupie. Na przedzie znalazly siy 
dwa konie B. Szwejcera: lider Fordon i Faust. 
Fordon prowadzil niezbyt ostro, tak ze stawka 
posuwala siy w dose zwartym szyku. Koto 
slupa na 1000 m Fordon wzmogl tempo, 
a niebawem wysunql siy na czolo Faust, bacz- 
nie pilnowany przez Madryta, id^cego tuz 
za nim. Zaraz za ostatnim zakrytem Madryt 
raptownie wzmocnil szybkosc i lekko min^l



Fausta, a dalej przez nikogo nie atakowany 
standi u mety o 6 dlugosci przed Faustem, 
ktorego zacz^l atakowac o drugie miejsce 
Szeryf, lecz bezskutecznie. Czas gonitwy wy
padl sredni — 2 min. 36,5 sek. Na torze za- 
padla na moment cisza, gdyz tlumy ogarnylo 
zdumienie. Nikt bowiem nie spodziewal siy 
takiego wyniku. W ciqgu calej gonitwy nie 
wydarzylo siy nic, co mogloby usprawiedli- 
wic takq porazky nie pokonanego dot^d fawo- 
ryta. Zwyciyski Madryt wprawdzie wygral 
przedtern wszystkie 3 gonitwy, w ktorych 
uczestniczyl przed Derby, lecz nie byl to kon 
wiykszej klasy, co pozniejsze jego wystypy 
unaocznily. Posypaly siy wiyc najrozmaitsze 
przypuszczenia dotycz^ce tak niespodziewa- 
nego zwyciystwa Madryta, lecz to nie zmie- 
nilo faktu, iz kon ten na zawsze wszedl do 
rzydu derbistow. Publicznosc zgrala siy na 
Fauscie rzetelnie.

Nastypny udzial Fausta wypadl w Nagro- 
dzie Jubileuszowej, w ktorej ulegl po walce 
4-letniej klasowej Ferganie, ale za to pobil 
o 5 dlugosci Madryta, nios^cego jednak 3 kg 
nadwagi.

W Nagrodzie Kozienic Faust zrewanzo- 
wal siy Ferganie, ktorq. pokonal o 3 dlugosci 
przy takim samym stosunku wagi.

Poniewaz na rannej robocie Faust znako- 
micie galopowal i wzbudzal zachwyt trene- 
row n rzeczoznawcow, B. Szwejcer zdecydo- 
wal wyprobowac go w miydzynarodowej go
nitwie Fiirstenberg Rennen w Baden-Baden 
w Niemczech. Stosownie przygotowany, wys- 
lany zostal dnia 10 sierpnia 1929 r. kolej;} 
do Baden w towarzystwie lidera Fordona. 
Podroz okazala siy jednak nuzqca, gdyz pa- 
nowaly upaly, a konie stanyly na miejscu 
dopiero 13 sierpnia w poludnie. Od nastyp- 
nego dnia zaczyly normalnie pracowac.

Akurat zdarzylo siy, ze znany wygierski 
dzokej L. Varga, jezdzqcy w niemieckiej staj
ni S. A. Oppenheima i dosiadaj^cy znako- 
mitego Oleandra, rozwiqzal umowy z praco- 
dawcq i B. Szwejcer zaangazowal go do jazdy 
w Fiirstenberg Rennen na Fauscie. W wigiliy 

gonitwy kon odbyl treningowy galop na dy- 
stansie 1100 m z 4-letnim wygierskim sprin- 
terem Somali. Na ten galop przybylo wielu 
sportsmenow z prezesem klubu R. Hanielem 
na czele i przyglqdali siy uwaznie tej zapra- 
wie. Faust zrobil na nich dobre wrazenie. 
Po galopie takze dzokej L. Varga byl z Fausta 
zadowolony.

Od wieczora i przez calq noc padal rzy- 
sisty deszcz i tor stal siy ciyzki. Dnia 23 sierp
nia trybuny szczelnie wypelnily siy publicz- 
noscitp wsrod ktorej bylo duzo osob przyby- 
lych z roznych krajow. W programie gonitwa 
Fiirstenberg Rennen wypadla jako czwarta. 
Paddock oblegla publicznosc, przy pat rujjpa 
siy zwlaszcza trzem koniom zagranicznym: 
austriackiemu, francuskiemu i polskiemu. 
Start na 2100 m wypadal naprzeciwko try
buny. Stanylo do niego 8 koni. Na torze 
w Badenie uzywano australijskiej start-ma- 
szyny, a starty roznily siy tym od stosowa- 
nych u nas, ze nie dopuszczaly falstartow. 
Starter bowiem nie podnosil sznurow, zanim 
konie nie wyrownaly siy nalezycie, a jesli 
jakis z nich wyrywal siy naprzod, to uderzal 
o sznury, ktore nie wznosily siy do momentu, 
az starter uznal to za stosowne.

Przyzwyczajone do tego rodzaju startow 
konie niemieckie ustawily siy spokojnie i ocze- 
kiwaly podniesienia sznurow, tylko francuska 
Assignation i polski Faust krycily siy niespo- 
kojnie w pewnym oddaleniu. Wreszcie starter 
dal rozkaz „wyrownac siy”, nie podnosz^c 
na razie sznurow. L. Varga pchn^l lekko 
Fausta, aby podszedl blizej, lecz ten zrozu- 
mial widocznie, ze to znak do rozpoczycia 
gonitwy, rzucil siy gwaltownie naprzod i ude- 
rzyl mocno pyskiem w sznury, tak ze az 
jykn^l. Odskoczyl momentalnie w tyl, lecz 
w tejze chwili starter podniosl sznury i cala 
stawka ruszyla z kopyta. L. Varga pod^zyl 
za innymi z opoznieniem i dol^czyl do pola 
galopuj^cego bardzo ostro. Poprowadzil Tan
tris, za nim szly Antonina, Metrodorus, Ata- 
lanta i Faust. Pierwszy zakryt wzi^l Faust po 
duzym kole, a na przeciwleglej pros tej stop-



73niowo zaczql mijac przeciwnikow, zblizaj^c 
si? do grupy przodujqcych. Przy ostatnim 
zakr?cie, kiedy juz prawie zrownal si? z pierw- 
szq trojkip nagle zachwial si? i gwaltownie 
odpadl, przepuszczaj^c wszystkich uczestni- 
kow. Stalo si? jasne, ze zostal z jakiegos 
powodu zatrzymany przez dzokeja. Reszt? 
dystansu przebyl wolnym kantrem, przycho- 
dzqc jako przedostatni, gdyz i francuska Assi
gnation zostala przez dzokeja zatrzymana. 
Gdy mijal celownik, widac bylo, ze z nozdrzy 
cieknie mu krew. Gonitw? wygral niemiecki 
Tantris o 1 1/4 dlugosci przed niemieckim 
Metrodorusem, a trzecia byla Atalanta.

Przy zbadaniu Fausta przez lekarza wete- 
rynaryjnego po gonitwie stwierdzono, ze krwo- 
tok nastqpil na skutek uderzenia nosem o lin? 
start-maszyny i ze nie pociqgnie to za sobq. 
powazniejszych nast?pstw. W sobot? 24 sierp
nia zaladowano Fausta i Fordona do pociqgu 
i powrocono do Warszawy.

Okaleczenie rzeczywiscie nie bylo grozne 
i za tydzieri, dnia 1 wrzesnia, Faust standi 
do St. Leger. W polu znalazlo si? tylko 6 
kbni, ale za to dobrych, a mianowicie: Faust, 
Harmonia, Madryt, Bohun II, Szeryf i Fagas. 
Faworytem stal si? Madryt. Po starcie pole 
pod^zylo wolnym tempem i konie rozci4gn?ly 
si?, a Faust szedl przy koncu. Kolo drugiej 
bramy stawka zacz?la skupiac si?, a jedno- 
czesnie z dalekiego miejsca ruszyl ostro Faust 
i zaczgl mijac konie jednego po drugim, az 
wreszcie stanql w pi?knym stylu u mety 
o 2 1/2 dlugosci przed Harmonic; trzecim 
okazal si? Szeryf. W wyscigu tym Faust wy- 
kazal duz^ klas?, przy ogolnym bowiem dy- 
stansie 3000 m na ostatnim kilometrze musial 
isc z szybkoscig 1 min. 1 sek., wykazuj^c 
wielkg przewag? nad calym polem.

Nast?pny wyst?p Fausta mial miejsce w 
porownawczej gonitwie o Nagrod? Janowsk^ 
na dystansie 2400 m. Zglosilo si? do niej 
6 koni: Fagas, Faust, Fergana, Forward, Ma
dryt i Szeryf. W ostrej walce wygral Forward 
wyprzedzajqc Fausta o szyj?, a trzecia byla 
Fergana.

Po tej gonitwie stajnia zdecydowala 
„przestawic” Fausta na flyera i przygotowala 
go do gonitwy w dniu 29 wrzesnia o nagro- 
d? 4000 zl na dystansie 1300 m. Udzial 
w niej wzi?ly tylko 2 konie: Faust i sprinterka 
Menzalaric M. Roga, innych bowiem 5 wyco- 
fano z obawy przed tymi groznymi rywala- 
mi. Zwyci?zyla Menzalaric o 5 dlugosci.

Ostatni wyst?p Fausta w wieku 3 lat wy
padl dnia 6 pazdziernika w gonitwie porow- 
naczej o Nagrod? im. J. Fanshawe, wyno- 
szqcq 20000 zl, na dystansie 1300 m. W tym 
roku nie zgloszono do niej zadnego dwulatka 
i wspolzawodniczylo 8 trzylatkow i starszych 
koni. W zaci?tej walce wygral Colonel grona 
oficerow 9 pulku strzelcow konnych o krotkq 
szyj? przed Menzalaric, a trzecim zostal Faust. 
Na tym zakonczyla si? jego kariera w wieku 
3 lat. W 1929 r. biegal 8 razy, wygral 3 go
nitwy, w tym Produce i St. Leger, 4 razy zajql 
drugie miejsce i 1 raz trzecie, zdobywajqc 
131718 zl.

Jako 4-letni rozpoczql sezon od udzialu 
w Nagrodzie im. J. Zamoyskiego, lecz byl 
jeszcze niedostatecznie przygotowany, a ucze- 
stniczyl raczej ze wzgl?dow taktycznych, to- 
warzyszqc Fagasowi, nalezqcemu rowniez do 
B. Szwejcera. Gonitwa zgromadzila dobre 
konie, a wi?c: Forwarda, Madryta, Harmo- 
ni?, Bohuna II, Fagasa i lidera Jaszczura II. 
Mocnym faworytem byl Faust. Od startu po
prowadzil niezbyt ostro Fagas, a stawka roz- 
ciq.gn?la si?, szla w dose wolnym tempie i do- 
piero na ostatnim kilometrze szybkosc wzrosla. 
Kolo stajen zblizyl si? do liderow Madryt, 
ale i cala stawka zwi?kszyla szybkosc. Na 
prostq wyprowadzil Fagas, a przy tanich 
miejscach zblizyl si? do» niego Madryt, lecz 
Fagas mocno wysylany nie dal si?' min^c 
i doszedl do mety o 1 1/2 dlugosci przed 
Madrytem. Trzecie miejsce w odst?pie jednej 
dlugosci zaj;J Forward, a za nim o pol dlu
gosci stanql Faust. W calej gonitwie nie 
odegral on zadnej roli, a ze byl zdecydo- 
wanym faworytem, wi?c zgralo si? na nim 
wielu jego zwolennikow. Gonitwa zrobila nie-



74 przyjemne wrazenie nie tylko z racji porazki 
faworyta, lecz i z powodu ogolnie blydnego 
jej rozegrania. Przy dystansie 2400 m stawka 
szla ciqgle wolno i gonitwy rozegrano dopiero 
na ostatnim kilometrze w czasie 2 min. 40 sek. 
przy wolnych cwiartkach (.30,5 — 34,5 — 33 — 
-31-31).

Dnia 1 czerwca Faust stanql do gonitwy 
im. A. Wotowskiego na dystansie 2800 m. 
Do startu zglosilo siy 7 koni lepszej klasy: 
Faust, Forward, Colombo, Madryt, Granat, 
Huk i Fordon. Faust w pierwszym stadium 
gonitwy szedl ostatni, przy mocno rozci^gniy- 
tym polu. Potem poprawil nieco pozycjy, lecz 
ogolnie rzecz bior^c za pozno zblizyl siy do 
czolowki. Wygral Colombo pod S. Pasterna- 
kiem o 3/4 dlugosci, za nim standi Forward, 
a nastypnie trzeci o 1 dlugosc byl Faust. 
Czas gonitwy wynosil 3 min. 3 1/2 sek.

W dwa tygodnie pozniej, dnia 15 czerwca, 
Faust wzkj udzial w gonitwie dla 4-letnich 
i starszych koni o Nagrody Prezydenta Rze- 
czypospolitej, w wysokosci 40000 zl, na dy
stansie 3200 m. Za rywali mial 6 innych 
koni dobrej klasy: Forwarda, Colombo, Sze
ryfa, Granata, Huka i lidera Fenomena. Po 
starcie ostro wyrwal Granat, za nim poszly: 
Huk, Colombo, Faust, Forward, Fenomen 
i Szeryf. W takim mniej wiycej porzzidku 
pole przeszlo do stajen, gdzie wysforowal siy 
na czolo Huk. Przy starym przejezdzie ruszyl 
Faust, jak rowniez i Forward, lecz ten nie- 
bawem odpadi. Na prost^ wyprowadzil Huk, 
majqc u siodla Colombo, lecz teraz wvsuruj 
siy Faust i wszcz^l skutecznq walky z Hu- 
kiem, mijajqc go stopniowo. W tym czasie 
jednak nieoczekiwanie rzucil siy ostro Colom
bo, niedaljednak rady Faustowi, ktory pierw- 
szy dopadl mety, maj^c za sobq o 1 1/2 
dlugosci Colombo, a trzeci byl Huk. Czas go
nitwy stal siy tym razem rekordowy dla owej 
epoki — 3 min. 28 1/2 sek. Tym wyscigiem 
Faust ponownie potwierdzil swojq wysokq 
klasy.

Ostatni wystyp tego zrebca na torze mial 
miejsce w dniu 29 czerwca 1930 r. w po- 

rownawczej Nagrodzie Jubileuszowej, w wy
sokosci 40000 zl, dla koni 3-letnich i star
szych na dystansie 2400 m. Stanylo do niej 
10 koni lepszej klasy: Faust, Forward, 
Grom II, Casanova, Madryt, Colonel, Alrea
dy, Beduin, Douceur de Vivre i lider Roi 
Barde. Dzieri byl upalny, a tor suchy i twardy.

Wyscig poprowadzil lider Roi Barde, kto
ry na przeciwleglej prostej przodowal przed 
stawka o kilkanascie dlugosci, a pole zamykal 
Forward. Przed ostatnim zakrytem cala staw
ka zgrupowala siy, Forward szedl jednak 
wci^z na koncu, nie majqc przejscia. Po wyj- 
sciu na prostg Faust uczynil mocny rzut 
i wysforowal siy na czolo, lecz naprzeciw 
glownej trybuny zaatakowal go w ostrej walce 
Grom II i tak szly przez krotki czas leb 
w leb. Tymczasem jednak polem raptownie 
wysunq.1 siy stary, bo 8-letni, Forward i wy- 
korzystujuc wielki swoj speed minql walcz^c^ 
pary i standi pierwszy u mety. O krotki 
leb za nim byl Grom II, a za nim, rowniez 
o krotki leb, Faust. Forward, ktory przez 
dluzszy czas byl zamkniyty, zrobil fantastycz- 
ny finisz i wykazal wielkq. swq klasy, ale 
i Faust, ktory przyszedl wprawdzie na trzecim 
miejscu, lecz w bardzo malym odstypie, o 
mniej niz szyjy, wykazal rowniez duzg klasy.

Po tej gonitwie Faust zostal wycofany 
z treningu. Biegal w wieku 2, 3 i 4 lat 
ogolem 19 razy, z czego wygral 10 gonitw, 
w tym nagrody: Borowna, im. J. Reszke, 
Produce, Kozienic, St. Leger i Prezydenta 
Rzeczypospolitej, 4 razy zajql drugie miejsce, 
w tym w Derby i Jubileuszowej, i 3 razy 
trzecie. Ogolna suma jego wygranych wy- 
niosla 214118 zl. Trenowal go A. Zasypa, 
a dosiadali K. Jagodziriski i D. Czernuszenko.

Byl to kori duzy, masywny, bardzo dobrze 
zbudowany, o duzych ramach i piyknej „gor- 
nej linii”, to znaczy klqbie, grzbiecie, lydz- 
wiach i krzyzu, jak tez dobrej lopatce. Od- 
znaczal siy koscistosciq i w nadpyciu mierzyl 
21 cm. Chody mial w stypie i klusie swo- 
bodne, a galop ogromnie posuwisty. Pewnym 
malo znaczqcym mankamentem w jego bu-
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tylnych odnozy i nie calkiem czyste stawy 
skokowe.

Na premiowaniu ogierow pelnej krwi, 
jako koni majqcych pojsc do hodowli, jakie 
organizowalo na torze pocz^wszy od 1930 r. 
Towarzystwo Zachyty do Hodowli Koni w 
Polsce, Faust uzyskal pierwsz.4 nagrody, a 
pozniej nabyty zostal przez Ministerstwo Rol
nictwa w wymianie na mlode klacze w sza- 
cunku 30000 zl. Przydzielony zostal na glow- 
nego reproduktora do panstwowej stadniny 
w Racocie i tam polozyl duze zaslugi, dajqc 
szereg doskonalych koni. Okazal si? on nie 
tylko jednym z klasowszych koni omawia- 
nego okresu, ale rowniez i jednym z naj- 
pozyteczniejszych folblutow wychowanych w 
Polsce w dobie mi?dzywojennej. Wiele jego 
synow i corek wcielono na reproduktory do 
stad i stadnin panstwowych, lecz niestety 
wi?kszosc z nich zgin?la podczas wojny i oku- 
pacji hitlerowskiej. Najbardziej wyroznil si? 
ocalaly z pogromu Mizocz 1936 (Faust — 
Missgunst), ktory dal w Racocie 17 matek 
i 12 ogierow wzi?tych na reproduktory.

W latach 1926—1931 nastqpil w War
szawie okres slabszych szermierzy: Derby wy- 
grywaly tego rodzaju konie, co: Brutus w 
1926 r., Karat w 1928 r., wysokiej polkrwi 
Madryt w 1929 r., Bejrut w 1930 r., Essor 
w 1931 r., i tylko w 1927 r. wygrala je kla- 
sowa Fala III. Zaden z tych koni, poza 
Falq III, nie wyroznil si? w innych klasycz- 
nych gonitwach, jedynie Bejrut wygral poza 
tym Nagrod? Rulera. Zaden tez z nich nie 
zostal wzi?ty do hodowli w powazniejszej 
stadninie, znow z wyjqtkiem Fali III, i nie 
zaznaczyl si? na tym polu.

W roczniku 1926 procz omowionego Fau- 
sta wyroznil si? gniady Colombo 1926 (Fils 
du Vent — Poinsetia) hodowli Michala Ber- 
sona w Lesznie, ktory mial dlugq karier? 
wyscigow^, biegal bowiem jako 2 —6-letni 
i wygral 18 gonitw na sum? 229630 zl, 
w tym nagrody: im. L. Krasiriskiego, trzy- 
krotnie A. Wotowskiego, Kozienic, Sac a Pa-

56. Ogier Colombo M. Bersona 
pod dZokejem W. Stasiakiem.

pier i dwukrotnie Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej.

Byl to kori duzy, masywny, nieco ordy- 
narny i limfatyczny. Na torze odznaczal si? 
wytrzymalosciq na dluzszych dystansach i wy- 
grywal przewaznie w takich gonitwach. Tre- 
nowal go W. Cieslak, dosiadal pocz^tkowo 
S. Pasternak, a pozniej W. Stasiak. Po ukon- 
czonej karierze wyscigowej uzywany byl przez 
M. Bersona w Lesznie w charakterze repro
duktora, gdzie dal ponad 20 sztuk przy- 
chowka, lecz nic wybitniejszego.

W tym samym roczniku wyroznila si? 
gniada Harmonia 1926 (Stavropol — Ga
mma) hodowli panstwowej stadniny w Ko- 
zienicach, wydzierzawiona dla odbycia ka
riery wyscigowej plk. K. Plisowskiemu, w kto
rego barwach biegala. Byla to urodziwa 
klacz, wyppkowo szlachetna, prawidlowo 
i harmonijnie zbudowana, sucha, o jasno za- 
rysowanych cechach swej rasy (rye. 57). W 
wieku 2 lat biegala 4 razy w mniejszych 
gonitwach i trzykrotnie zwyci?zyla, w wieku 
3 lat uczestniczyla w 10 gonitwach, z kto
rych wygrala 4, i w wieku 4 lat 3 razy, 
z czego raz zwyci?zyla i raz przyszla druga. 
Ogolem biegala 17 razy. Suma jej wygranych 
wyniosla 165710 zl, a z powazniejszych go-



57. Klacz Harmonia hodowli kozienickiej. 
Trzyma jq. dtokej J. Gorecki.

nitw wygrala: Oaks, Rzeki Wisly i Wielkq 
Warszawskg.

Harmonia posiadala ciekawy rodowod z 
duzym skupieniem koni krajowych i byla 
zinbredowana na czolowego polskiego repro- 
duktora Rulera, co si? na ogol rzadko zda- 
rzalo. Analiz? tego rodowodu dal Jan Lasz- 
kiewicz w ,Jezdzcu i Hodowcy” (1929, 
s. 313). Po ukonczeniu kariery wyscigowej 
wzi?ta zostala na matk? do Kozienic i tu 
wydala dobrego Piano, ale cz?sto jalowila lub 
ronila.

Do rz?du wybitniejszych koni tego okresu 
nalezal gniady Casanova 1927 (Balthazar — 
Crescentic), hodowli Henryka Wozniakow- 
skiego. Biegal on w stajni „Alba” J. Zol- 
kiewskiego w wieku 2, 3 4 i 5 lat. Wygral 
11 gonitw, w tym: Borowna, 3-letni Produ
ce, St. Leger, Nagrod? Krasne, Sac a Pa
pier, Janowsk^ i Lubomirskich. Drugie miej
sce zajgl w gonitwach o nagrody: Rulera, 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Jubileuszowej 
i Wielkiej Warszawskiej. Ogolna suma jego 
wygranych wyniosla 285045 zl. Po ukoncze- 
niu kariery wyscigowej zostal zakupiony na 
reproduktora przez Ministerstwo Rolnictwa, 
lecz nie dal wybitniejszego potomstwa.

Do lepszych koni omawianego okresu na- • 
lezaly poza tym, biorgc chronologicznie: 

kasztanowatakozienicka lie de France 1927 
(Mosci Ksiqz? - Dunkierka), ktora wygrala 
Produce Kruszyny, Oaks i Janowskg; kary 
Wagram 1928 (Manton - Ewa), wybitny 
flyer, hodowli S. Kiersnowskiego i K. Wo- 
dzinskiego, ktory biegal do 6 lat wlgcznie 
i wygral nagrody: A. Potockiego, Widzowa, 
J. Fanshawe, Borowna, Rulera, Krasne i Han
dicap Otwarcia; gniady Duce 1928 (Fils du

58. Casanova ze stajni „Alba” J. zjolkiewskiego, 
hodowli H. Wozniakowskiego.

59. Derbista Hel M. Roga pod dZokejem 
S. Pasternakiem. W glpbi stoi 
trener S. Kowalski.



77Vent — Lepante), hodowli W. Zamoyskiego, 
ktory wygral Produce i St. Leger; gniady 
Hel 1929 (Fils du Vent — Jeanette II), ho
dowli M. Roga, ktory wygral: Produce, Der
by, Zamoyskiego i Kozienice; gniady Dzems 
1929 (Villars — Lanoline), hodowli K. Dzierz- 
bickiego, ktory zdobyl nagrody: im. J. Fansha
we, Sernickq, Jubileuszowq, i byl drugi w 
Derby; gniada Genova 1929 (Villars — 
Gaff), hodowli Kresowej Spolki Hodowlanej, 
ktora biegala w stajni ,,Lochow” senatora 
Eryka Kurnatowskiego i wygrala: Nagrody 
Widzowa, Wielkq Warszawsktp Janowsk^ 
i im. Lubomirskich; gniady Imperator 1929 
(Parachute — Frosted Ice), hodowli Adama 
Czartoryskiego w Krasnem, biegal w stajni 
,,Lubicz” Ludwika Andrycza i wygral: Pro
duce Kruszyny, Borowna, St. Leger i Ja- 
nowsk^. Byl to kori zle zbudowany, rozci^- 
gni?ty, plaski, wysokonozny i brzydki.

Trenerzy

Wedlug owczesnych przepisow licencje na 
prawo trenowania koni wydawal corocznie 
Zarzjyl Towarzystwa Zachyty do Hodowli 
Koni w Polsce, a wedlug Prawidei wyscigo
wych ,,trenerem mogla bye osoba, ktora przy- 
gotowywala samodzielnie konie do wyscigow 
w przeci^gu co najmniej trzech lat i jesli 
trenowane przez niq konie wygraly najmfliej 
100 pierwszych nagrod”. Zadnych kwalifi- 
kaeji co do wyksztalcenia wowczas nie sta- 
wiano.'Trenerami zazwyczaj bywali dawni 
dzokeje, ktorzy na skutek wieku lub ci?zszej 
wagi zaprzestali jezdzenia w gonitwach i prze- 
chodzili do zawodu trenerskiego. Bywali jed
nak trenerami rowniez i tacy pracownicy 
stajen, ktorzy na skutek wi?kszego wzrostu 
i ci?zszej wagi w ogole nie mogli imac si? 
zawodu dzokejskiego, a pracuj^c w stajni 
wdrazali si? w trenowanie koni i z czasem 
uzyskiwali licencje.

Oficjalne sprawozdania z wyscigow w 
Warszawie, wydawane drukiem w latach 
1919— 1925, nie podawaly listy trenerow, wi?c

60. Stanislaw Tauber (1873 1948), zasluiony 
trener w wielu stajniach wyscigowych.

ulozycjq obecnie jest dose trudno. Pocz^wszy 
od 1926 r., gdy zacz^l ukazywac si? urz?- 
dowy organ ,,Wiadomosci Wyscigowe”, ogla- 
szano w nich wydawanie licencji na prawo 
trenowania w miar?, jak to czyniono w ci^gu 
roku, lecz nadal nie oglaszano listy trenerow 
wraz z oznaczeniem stajen, w ktorych byli 
zatrudnieni, oraz wysokosci sum wygranych 
konmi przez nich trenowanymi. Okolicznosc 
ta utrudnia dokladniejsze zobrazowanie wy- 
nikow osiqganych przez nich w poszczegol- 
nych latach i na przestrzeni calej ich kariery 
trenerskiej.

W 1926 r. uzyskalo licencje 26 trenerow, 
a do glosniejszych wowczas nalezeli: Sta
nislaw £uber, Antoni Zas?pa, Walenty Cies- 
lak, Jan Karwacki, Stanislaw Kowalski, Ste
fan Michalczyk i Michal Klamar. Procz tego
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78 prawo trenowania uzyskali niektorzy dzokeje, 
jak Jozef Gorecki, Adam Tucholka i Wiktor 
Raniewicz, jako tez kilku starszych stajen- 
nych.

Pod koniec omawianego okresu, a miano
wicie w 1932 r., licencje trenerskie wydano 
31 osobom oraz uprawniono do trenowania 
24 osoby sposrod dzokejow i starszych stajen- 
nych. W tej ostatniej grupie znalazl si? dobry 
dzokej, a z czasem uzdolniony trener, Kon- 
stanty Chatisow, jako tez Stamislaw Stari- 
czak i Andrzej Sulik.

Sztuka trenowania koni nie stala zbyt 
wysoko. Wszystko polegalo na empiryce w do- 
moroslych warunkach. Trenerow i kandyda- 
tow na te stanowiska nie wysylano do uzu- 
pelnienia wiedzy na tory zagraniczne, jak 
tez nie sprowadzano zachodnioeuropejskich 
trenerow do kraju, aby nasi mogli si? czegos 
od nich nauczyc. Zadne szkoly trenerskie nie 
istnialy, a umiej?tnosci byly zdobywane dlu- 
goletnig praktykg i podpatrywaniem tych tre
nerow, ktorych konie odznaczaly si? na wysci
gach. Trenerow obcokrajowych w omawia- 
nym okresie do Warszawy nie sprowadzano.

DZokeje

Rekrutowali si? oni z reguly z chiopcow 
stajennych, ktorzy wykazywali wi?ksze uzdol- 
nienia do jazdy. Poczgtkowo, b?d^c jeszcze 
chlopcami stajennymi, uzywani byli do st?- 
powania koni na kolkach, potem wprawiano 
ich do klusowania i kantrowania na rannej 
robocie, a zaawansowanych brano do ostrej 
roboty. Stopniowo, gdy si? wyrobili, zdolniej- 
szych dopuszczano do liderowania, a spora- 
dycznie do brania udzialu w oficjalnych go- 
nitwach. Po wygraniu 25 gonitw chlopiec 
stajenny otrzymywal stopien jezdzca, a po 
wygraniu 150 gonitw — dzokeja. Niezaleznie 
jednak od uzyskania stopnia jezdzca czy dzo
keja musieli oni corocznie uzyskiwac od za- 
rzqdu Towarzystwa Zach?ty do Hodowli Ko
ni licencj? na prawo dosiadania koni w go- 
nitwach danego roku. Przy wydawaniu licen-

61. Nagrodzeni w 1926 r. dZokeje: 
Ignacy Magdalinski, Marek Kucharski 
i Aleksander Fomienko.

cji kierowano si? nie tylko faktem uzyskania 
stopnia jezdzca czy dzokeja, ale takze postaw^ 
moralng, obowigzkowoscig, nienagannym za- 
chowaniem si?, a zwlaszcza, przestrzegano, 
aby nie wchodzili w zadne konszachty z gra- 
czami, co mogloby powodowac falszowanie 
gonitw.

W 1925 r. w Warszawie licencje dzokej- 
skie posiadalo 15 zawodowcow. Z nich do 
lepszych nalezeli: Ignacy Magdalinski, Alek
sander Fomienko, Stefan Michalczyk, Sta
nislaw Pasternak, Danilo Czernuszenko, Jozef 
Gorecki i Konstanty Chatisow. Procz tego 
licencjejezdzcow krajowych uzyskalo 14 adep- 
tow tej sztuki, a lepszymi okazali si? w tym 
czasie: Kazimierz Jagodzinski, Waclaw No
wicki i Raniewicz.

Pod koniec omawianego okresu w 1932 r. 
na czele listy zwyci?skich dzokejow stali: Ka
zimierz Jagodzinski, Stefan Michalczyk, Igna
cy Magdalinski, Walenty Stasiak i Stanislaw 
Pasternak, wsrod jezdzcow zas: Jozef Olejnik, 
Grzegorz Klamar, Wladyslaw Giben, Michal 
Lipowicz i Andrzej Konczal.

Cudzoziemskich dzokejow angazowano w 
tym czasie zgola wyjgtkowo i zaden z nich nie 
pozostal w kraju na dluzej. Przez 3 lata,



1928— 1930, jezdzil w stajni Andrzeja Morsti- 
na i innych Francuz Max Amosse, lecz okazal 
si? malo uzdolniony. W latach 1926—1930 
jezdzil w stajni J. Czarneckiego Niemiec A. 
Bleuler. Przez krotki czas lub zgola spora- 
dycznie jezdzili: Ollier, Rateau, Winkfield, 
Harris, Hulme, Hoffbauer i inni.

Wyscigi dZentelmenskie

Gonitwy tej kategorii nie byly mile wi- 
dziane przez Towarzystwo Zach?ty do Ho
dowli Koni w stolicy, gdyz gra w nich bywala 
slaba i obnizaly one dochody Towarzystwa. 
Z tego powodu starano si? lokowac je na 
torach prowincjpnalnych. Jednakze i w War
szawie urzqdzano te wyscigi w pewnej skali. 
Od 1925 r. skasowano na stolecznym torze 
gonitwy z przeszkodami, rozgrywano nato- 
miast gonitwy z plotami, w ktorych mogli 

uczestniczyc rowniez i niezawodowcy, zwani 79 
technicznie panami. Udzial ich jednak bywal 
niewielki. Gonitw z plotami urzqdzano w 
Warszawie w omawianym okresie okolo 40 
rocznie, a udzial w nich w Warszawie wzi?lo 
w 1925 r. 14 panow. Do popularniejszych 
jezdzcow nalezeli: K. Rommel, T. Falewicz, 
A. Tunski, K. Bylczynski, H. Dobrzanski 
(Hubal),J. Struzynski, W. Bobinski, M. Boh- 
danowicz, W. Zakrzenski, W. Mrowec, M. 
Nestorowicz, A. Rostworowski, J. Kwiecin- 
ski, K. Swi?cicki,J. Stokowski, B. Pieczynski, 
K. Rojowski, J. St?pkowski, J. Sosnowski 
i inni. Liczebny udzial jezdzcow w gonitwach 
dzentelmenskich w Polsce w latach 1928 —
— 1939 obrazuje tabela 34.

62. Handicap plotowy w Warszawie w dniu
9 wrzesnia 1928 r., w ktorym wziflo 
udzial 15 koni.

Wyscigi w Poznaniu
Tor na Lawicy pod Poznaniem mial teren 

pagorkowaty, mniej wi?c nadawal si? do kla- 
sycznych gonitw plaskich, a bardziej do dzen

telmenskich z plotami i przeszkodami oraz 
roznego rodzaju biegow terenowych. Totez 
Wielkopolskie Towarzystwo Wyscigow Kon-



80 nych protegowaio przede wszystkim ten ro- 
dzaj sportu.

Dla uzmyslowienia charakteru poszczegol- 
nych torow prowincjonalnych bydy podawal 
tabele, obrazujqce liczby rozgrywanych na 
nich gonitw roznego rodzaju i wyplacanych 
w nich nagrod. Zaznaczam jednak, ze liczb 
gonitw plaskich, z plotami i przeszkodami 
nie nalezy konfrontowac z liczbq w rubryce 
z naglowkiem: ,,Ogolem”, gdyz na poszcze- 
golnych torach bywaly ponadto gonitwy wlos- 
cianskie, biegi mysliwskie za mastrem itp., i te 
wchodzily w ty liczby. Rozwoj wyscigow na 
Lawicy w latach 1925- 1932 obrazuje tabela 
5. Jezdzilo tu wielu oficerow i wiycej niz 
gdzie indziej jezdzcow cywilnych.

Tradvcyjnq gonitwy na terenie Lawicy 
byl Handicap Wielkopolski z przeszkodami 
na dystansie 6400 m, w ktorym brali udzial

63. Trybuna od strong paddocku na torze 
wyscigow konnych na Lawicy pod Pozjtaniem 
w 1931 r.

5. Statystyka wyscigow w Poznaniu
w latach 1925 — 1932

Rok

Licz-
ba

sezo-
now

Lie zb a 
dni 

wysci
gow

Licz-
ba 
go
nitw

Bie- 
galo 
koni

Suma 
nagrod 
i premii 
hod owl a-

nych

1925 2 8
1926 2 9 60 55729
1927 2 13 87 91757
1928 2 10 70 100 90516
1928 2 20 139 91 19 7 464
1930 2 17 117 107 158900
1931 2 24 156 127 230709
1932 2 22 147 136 170816

przewaznie oficerowie. Kolejnymi zwyciyzca- 
mi w nim w latach 1919 — 1932 byli: w 1919 r. 
pplk Z. Studzinski na Demonie, w 1920 r. 
gonitwy nie rozegrano, w 1921 r. rtm. B. Pe- 
retiatkowicz na Montesquieu, w 1922 r. rtm 
T. Falewicz, na Aurelii, w 1923 r. mjr T. Ko- 
morowski na Lucyferze, w 1924 r. por. Do-



6. Statystyka gonitw roznego rodzaju
i wyplaconych nagrod w Poznaniu 
(liczby gome oznaczaja liczby gonitw, 
dolne — sumy nagrod w zlotych)

Liczba rozegranych gonitw i wyplacone 
sumy nagrod

Rok
pla- 

skich
z plo
tami

z prze
szko
dami

wlo- 
sciari- 
skich

ogo- 
lem

1928 28 17 22 3 70
34257 17984 35811 2464 90516

1929 51 41 44 3 139
64350 . 49213 81 130 2771 19 7 464

1930 39 33 43 2 117
46275 37135 73026 2464 158900

1931 58 46 48 4 156
77921 55269 93823 3696 230709

1932 73 38 36 — 147
72591 43064 55161 - 170816

browolski na Lasce, w 1925 r. por. Wojto- 
wicz na Kasztelance, w 1926 r. por. J. Rostwo- 
rowski na Iskrze, w 1927 r. mjr M. Toczek 
na Kasztelance, w 1928 r. por. A. Tunski na 
Frasquicie, w 1929 r. pplk K. Rommel na 

Caraibe, w 1930 r. por. T. Rybicki na De- g] 
metrze, w 1931 r. por. J. Rosciszewski na 
Intrydze i w 1932 r. rtm. M. Nestorowicz na 
Bujdzie.

Wielkopolskie Towarzystwo Wyscigow 
Konnych urzqdzalo rowniez wyscigi w Byd- 
goszczy w latach 1926— 1931, w Tarnowskich 
Gorach w latach 1926, 1929 i 1930 oraz 
w Katowicach w latach 1932 — 1939, o czym 
bydzie mowa osobno.

Wladze Towarzystwa w 1925 r. stanowili 
prezes Kazimierz Zychliriski i czlonkowie Za- 
rzqdu: Konstanty Bninski, Jozef Cioromski, 
Janusz Dqmbski, Stanislaw Korzbok-Lqcki, 
plk Roman Malachowski, inz. Stanislaw 
Mieczkowski, mjr Tadeusz Mieczkowski, 
Ignacy Mielzynski, Jerzy Mielzynski, Michal 
Mycielski, gen. Kazimierz Sawicki i Andrzej 
Zoltowski. Sekretarzem byl Bronislaw Mazur- 
kiewicz.

W 1932 r., gdy zaczyto urzgdzac wyscigi 
w Katowicach, zmieniono nazwy zrzeszenia 
na Towarzystwo Wyscigow Konnych Ziem 
Zachodnich.

Wyscigi we Lwowie
Za dawnych czasow wyscigi we Lwowie 

odbywafy siy w latach 1843—1847 na blo- 
niach za rogatkami janowskimi. Potem, na 
skutek rewolucji 1848 r., wyscigow zanie- 
chano, a wznowiono je w 1857 r. odtqd 
odbywaly siy bez przerwy az do pierwszej 
wojny swiatowej. W 1889 r. wyscigi przenie- 
siono na nowy tor za rogatkami stryjskimi 
i tu urzqdzano je do 1914 r.

Po wojnie staraniem hodowcy Kazimierza 
Ostoia-Ostaszewskiego z Grabownicy w pow. 
sanockim powstalo we Lwowie Malopolskie 
Towarzystwo Zachyty i Wzajemnej Pomocy 
w Chowie Koni, ktore urzqdzalo konkursy 
hipiczne i mialo zapoczqtkowac wyscigi. W lo- 
nie Towarzystwa panowaly jednak niesnaski 
i do wznowienia wyscigow nie dochodzilo. 

Wskutek tego w 1922 r. K. Ostoia-Osta- 
szewski zrzekl siy prezesury. Rada Nadzorcza 
na posiedzeniu dnia 5 maja 1922 r. przyjyla 
rezygnacjy K. Ostaszewskiego i zwolala walne 
zgromadzenie na dzieh 24 maja w celu zre- 
organizowania zrzeszenia i wybrania nowych 
wladz. Powolano do zycia Malopolskie To
warzystwo Zachyty do Hodowli Koni we 
Lwowie, a jego prezesem zostal Feliks Sca- 
zighino.

Towarzystwo postanowilo wznowic wysci
gi i urzqdzic tor na bloniach janowskich, 
wziytych przez wladze na lotnisko. Zainstalo- 
wano najniezbydniejsze urzqdzenia i pierwszy 
mityng odbyl siy w dniach od 29 czerwca do 
3 lipca 1923 r. Objql on 3 dni wyscigow, 
w czasie ktorych rozegrano 14 gonitw, w tym

6 - Wyicigi i hodowla koni...



64. Otwarcie w dniu 16 wrzesnia 1928 r. 
nowego toru wyscigow konnych na Persenkowce 
pod Lwowem, dokonane przez dyrektora 
Departamentu Chowu Koni F. Jurjewicz^-

4 plaskie, 5 z plotami, 4 z przeszkodami 
i 1 bieg mysliwski. Wszystkie gonitwy prze- 
znaczone byly dla panow.

Stopniowo zacz?to wl^czac do programu 
rowniez gonitwy dzokej skie i liezba ich stale 
wzrastala. W 1926 r. odbyly si? 2 sezony: 
wiosenny i jesienny, w czasie ktorych 7 dni 
trwaly wyscigi z 35 gonitwami na sum? 
34702 zl.

W 1926 r. zadecydowano wybudowac no- 
wy tor, gdyz goscinne korzystanie z terenu 
lotniska bylo niewygodne i powodowalo ogra- 
niczenia w ulepszaniu toru. Wybrano w tym 
celu grunty miejskie, lezqce tuz za rogatkq 
stryjskq na Persenkowce. Wydzierzawiono od 
magistratu teren o powierzehni 45 ha i wy- 
starano si? o zasilek Min. Rol. i Dobr Panstw. 
na inwestycje i budow?. Bieznia miala 1600 m 
dlugosci i 24 m szerokosci, a koncowa prosta 

350 m. Wewngtrz rozplanowano tor przesz- 
kodowy z 5 stalymi przeszkodami. Pobudo- 
wano trybuny i 5 stajen dla 100 koni. Calosc 
wypadla dobrze i praktyeznie, a uroku siedzi- 
bie dodawal otaczaj^cy las.

Dnia 16 wrzesnia 1928 r. nast^pilo uro- 
czyste otwarcie nowego toru, dokonane przez 
dyrektora Departamentu Chowu Koni w Min. 
Rol. i Dobr Panstw. Fryderyka Jurjewicza. 
W tym inauguraeyjnym roku nowej ery wysci
gow lwowskich odbylo si? 20 dni wyscigow, 
podezas ktorych rozegrano 45 gonitw plaskich, 
20 z plotami i 23 z przeszkodami, Iqcznie 
88 na sum? 104 238 zl. Biegalo 106 koni. 
Na torze we Lwowie odbywaly si? od 1927 r. 
wyscigi rowniez koni arabskich, dla ktorych 
wydzielono specjalne gonitwy. W 1928 r. bie- 
galy 43 konie arabskie. Z czasem tor lwowski 
stal si? glowrq siedzibq gonitw arabskich. 
Rozwoj wyscigow we Lwowie w latach 
1926— 1932 obrazuj^ tabele 7 i 8.

Godnosc prezesa Malopolskiego Towarzy
stwa Zach?ty do Hodowli Koni piastowal 
w latach 1922-1932 Feliks Scazighino, a



837. Statystyka wyscigow we Lwowie 
w latach 1926-1932

Rok

Liez
ba 

sezo- 
now

Liezba 
dni 

wysci
gow

Liez
ba 
go
nitw

Bie- 
galo 
koni

Suma 
nagrod 
i premii 

hodowla- 
nych

1926 2 7 35 34702
1927 2 7 35 36497
1928 2 20 88 106 104238
1929 2 23 119 130 182397
1930 2 30 150 187 240044
1931 2 30 155 182 239540
1932 2 42 229 166 346790

glownymi dzialaczami byli: Zbigniew Horo- 
dyriski, Tadeusz Babecki, Mieczyslaw Kra
szewski, Stanislaw Siemienski, plk Konstanty 
Plisowski, Stanislaw Mattauszek, Stanislaw 
Pienczykowski, Boleslaw Zangen, Wladyslaw 
Pininski, Kazimierz Rostworowski i sekretarz 
Mieczyslaw Gaykowski.

8. Statystyka gonitw roznego rodzaju
i wyplaconych nagrod we Lwowie 
w latach 1928—1932
(liczby gorne oznaczaj^ liczby gonitw, 
a dolne — sumy nagrod w zlotych)

Liezba rozegranych
sumy

gonitw i
nag rod

wyplacone

Rok
pla-

skich
z plo
tami

z prze
szko
dami

ogo- 
lem

1928 45 20 23 88
49711 21238 33289 104238

1929 66 27 26 119
91316 33268 57813 182397

1930 89 31 30 150
135901 39903 64240 240044

1931 90 32 33 155
137263 38336 63941 239540

1932 127 50 52 229
182868 69674 94248 346790

65. Try buna czlonkowska na torze wyscigow 
konnych na Persenkowce pod Lwowem.



84 Wyscigi w Lodzi
Amatorskie wyscigi urzqdzano sporadycz- 

nie w Lodzi w latach .1902, 1907 i 1908, 
lecz mialy one charakter rozrywki towarzys- 
kiej. Dopiero w koncu 1908 r. powstalo tu 
Lodzkie Towarzystwo Wyscigow, ktore uzys- 
kalo zatwierdzenie wladz i pocz^wszy od 
1909 r. zacz?lo urzqdzac regularne wyscigi 
na torze w Rudzie Pabianickiej, ktore prze- 
trwaly do pierwszej wojny swiatowej.

Po odzyskaniu suwerennosci panstwowej 
zacztd agitowac do wznowienia wyscigow plk 
Adam Nieniewski. Dziwnym zbiegiem oko- 
licznosci w Rudzie Pabianickiej zachowal si? 
w calkiem niezlym stanie dawny tor wysci- 
gowy. Plk A. Nieniewski podjql wi?c mysl 
wznowienia na nim wyscigow. Spowodowal 
zwolanie zebrania w dniu 5 wrzesnia 1923 r. 
sportsmenow i hodowcow, na ktorym ukon- 
stytuowano Komitet Zawodow Konnych

66. Trybuny na torze wyscigow konnych 
w Rudzie Pabianickiej pod Lodziq, 
widziane od strony podjazdu.

Okr?gu Korpusu nr IV pod przewodnictwem 
inicjatora. Komitet zajql si? uporzqdkowa- 
niem toru i urzqdzil na nim w dniach 30 
wrzesnia i 2 pazdziernika tegoz roku wyscigi 
i konkursy hipiczne. W ci^gu dwoch dni. 
odbyly si?: 1 gonitwa plaska, 3 z plotami, 
4 steeple chase, 2 biegi mysliwskie za mastrem 
i 2 konkursy hipiczne. Nagrody byly wylqcz- 
nie honorowe w postaci pami^tkowych przed- 
miotow ofiarowanych przez przemyslowcow 
i ziemian.

W 1924 r. wznowilo dzialalnosc Lodzkie 
Towarzystwo Zach?ty do Wyscigow Konnych. 
Zaj?lo si? ono przede wszystkim generalnym 
odrestaurowaniem ocalalego toru w Rudzie 
Pabianickiej. Trwalo to 2 lata i dopiero dnia 
18 lipca 1926 r. wznowiono regularne wysci
gi. Tor zostal calkowicie przebudowany i uno- 
woczesniony. Inauguracyjny mityng obj^l 8 
dni wyscigow, w czasie ktorych rozegrano 
58 gonitw na sum? 55 312 zl. Rozwoj wysci
gow w Lodzi w latach 1926—1932 obrazuje 
tabele 9 i 10.
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67. Park na torze uykcigdw konnych 
w Radzie Pabianickiej [cod l.odziq, iv 1930 r.

Stanowisko prezesa Lodzkiego Towarzy
stwa Zachyty do Wyscigow Konnych piasto- 
wal w latach 1926— 1939 Stefan Ender, prze- 
myslowiec lodzki, hodowca i wlasciciel stajni 
wyscigowej.

W Lodzi niezle rozwijaly siy wyscigi z 
przeszkodami, jako tez weszly do tradycji 
Wielka Nagroda Lodzka i Wielki Lodzki 
Steeple Chase im. Fryderyka Jurjewicza.

9. Statystyka wyscigow w Lodzi
w latach 1926 - 1932

Rok

Licz
ba 
dni 

wysci
gow

Liczba 
gonitw

Biegalo 
koni

Suma 
nagrod 
i premii 

hodowla- 
nych

1926 8 58 55312
1927 7 57 88895
1928 11 77 100 160872
1929 11 85 140 290710
1930 14 109 170 389077
1931 14 115 187 398515
1932 25 185 260 523184

Dnia 25 maja 1926 r. tor na Rudzie 
Pabianickiej nabyl na wlasnosc warszawskie- 
go Towarzystwa Zachyty do Hodowli Koni 
prezes Albert Wielopolski i odtqd wyscigi 
lodzkie staly siy filin warszawskich. Zasilki na 
ich urzgdzanie szly z Towarzystwa stolecz- 
nego.

10. Statystyka gonitw roznego rodzaju
i wyplaconych nagrod w Lodzi
w latach 1928 1932
(liczby gorne oznaczaja liczby gonitw, 
a dolne - sumy nagrod w zlotych)

Rok

Liczba rozegranych
sumy

gonitw i wyplaconc
nag rod

pla- 
skich

z plo
tami

z prze
szkodami

ogo- 
lem

1928 55 11 11 77
105235 24794 30843 160872

1929 63 11 11 85
188893 34956 66961 290 710

1930 81 14 14 109
257494 50844 80739 389077

1931 86 14 15 115
265154 50353 83008 398515

1932 129 31 25 185
365455 64163 93566 523184



Wyscigi w Lublinie
O zapoczqtkowaniu wyscigow w Lublinie 

byla juz mowa wyzej. W latach 1924—1930 
tor w Lublinie prosperowal slabo, natomiast 
pocz^wszy od 1931 r. zaczql rozwijac si? 
zywiej. W 1929 r., na skutek panuj^cego 
w krajach zachodnioeuropejskich kryzysu gos- 
podarczego i przewidywania, ze niebawem 
ogarnie on i Polsk?, Min. Rol. i Dobr Panstw. 
zalecilo powprowadzac w zycie towarzystw 
wyscigowych daleko idqce oszcz?dnosci. Na 
pierwszym powojennym zjezdzie hodowcow 
koni w Polsce, odbytym w Warszawie w 
dniach 16-18 listopada 1929 r., owczesny 
dyrektor Departamentu Chowu Koni inz. Jan 
Grabowski wyglosil naczelny referat zjazdu 
pt. Stan obecny hodowli koni w Polsce i zomie- 
rzenia na przysztosc2. W referacie tym rzucil 
postulat, ze wobec nadchodzqcego kryzysu 
ekonomicznego nalezy przyst^pic do komaso- 
wania towarzystw wyscigowych i scalania 
bqdz nawet likwidowania takich torow pro- 
wincjonalnych, ktore nie majq widokow prze- 
trwania nieuchronnie nadchodzzicego kryzysu. 
Haslo to w kilka miesi?cy pozniej wzi?te 
zostalo pod rozwag? Komitetu do Spraw 
Wyscigow Konnych i niebawem zdecydo- 
wano dokonac fuzji kilku towarzystw wysci
gowych. Polqczono wi?c wolynskie z lubel- 
skim i nadano nowemu towarzystwu nazw? 
Lubelsko-Wolynskiego Towarzystwa Zach?ty 
do Hodowli Koni w Lublinie; Kolo Sporto- 
we Kujawsko-Mazowieckie polqczono z To- 
warzystwem Wyscigow Konnych Ziem Za- 
chodnich, a Towarzystwo Zawodow Konnych 
Ziemi Kieleckiej polqczono z Radomskim To- 
warzystwem Zach?ty do Hodowli Koni. Osta- 
tecznie z 16 zarejestrowanych towarzystw 
wyscigowych w 1930 r. ostalo si? w 1931 r.. 
11. Tory w Ciechocinku, Grajewie, Grudzi^- 

2 Sprawozdanie z Pierwszego Ogolnego zjazdu 
Hodowcow Koni w Polsce, Warszawa 1930, 
s. 7-31.

dzu, Lucku, Przemyslu i Tarnowskich Gorach 
zostaly zamkni?te, a wyscigi w Wilnie za- 
wieszono w 1931 r. w celu przebudowania 
toru i stworzenia lepszych warunkow do od- 
bywania mityngow.

Prezesem Lubelskiego Towarzystwa Za- 
ch?ty do Hodowli Koni w 1926 r. byl Pawel 
Gutowski z Krasnego w pow. chelmskim, 
a glownymi dzialaczami: Antoni Budny, Jo-

11. Statystyka wyscigow w Lublinie
w latach 1926-1932

Licz- Suma
ba Liezba Bie- nagrod

Rok dm galo i premii, . gonitwwysci- koni hodowla-
. g°w nych

1926 5 29 24564
1927 8 52 40756
1928 6 37 39 40095
1929 6 32 61 50348
1930 6 30 56 50906
1931 13 73 149 105100
1932 14 72 104 101346

12. Statystyka gonitw roznego rodzaju
i wyplaconych nagrod w Lublinie
w latach 1928-1932
(liczby gome oznaczaj^ liczby gonitw,
a dolne -- sumy nagrod w zlotych)

Liezba rozegranych gonitw i wyplacone
sumy nag rod

Rok
pl a- z plo- z prze- ogo-

skich tami szkodami lem

13 10 11 37
1928 13508 10147 14592 40095

13 10 19 32
1929 19492 11488 19368 50348

15 9 6 30
1930 23428 10868 16610 50906

38 20 15 73
1931 51386 23002 30712 105100

40 18 14 72
1932 50746 21802 28798 101346



zef i Zygmunt Skolimowscy, Kazimierz Ro- 
jowski. i Czeslaw Hincz.

Pocz^wszy od 1931 r. wyscigi w Lublinie 
zacz?ly si? bardzo ozywiac, podwojono w sto- 
sunku do 1930 r. liczb? dni wyscigow, go

nitw, sum? nagrod i znacznie powi?kszyla si? 87 
liezba biegajqcych koni. Rozwoj ten obrazujq 
tabele 11 i 12. Od 1931 r. w Lublinie za- 
cz?to urzqdzac rowniez wyscigi dla koni arab
skich.

Wyscigi w Piotrkowie
Tor piotrkowski mial dawne tradycje mi- 

tyngow sportowych ze znaeznq liezbq gonitw 
z przeszkodami oraz gonitw dla koni polkrwi. 
W Piotrkowie gromadzilo si? zwykle spore 
grono sportsmenow amatorow, i to zarowno 
w charakterze widzow, jak i bior^cych oso- 
biscie udzial w zmaganiach. Duzq renom^ 
cieszyly si? Derby Piotrkowskie dla 3-letnich 
ogierow i klaczy polkrwi na dystansie 2400 m, 
w ktorym koni dosiadali krajowi jezdzey 
i chlopcy stajenni.

Od 1927 r. Departament Kawalerii w 
Min. Spr. Wojsk. ustanowil w Piotrkowie 
specjalnq gonitw? z przeszkodami dla ofice
row sluzby czynnej Militari na dystansie 
4000 m. Na dzieri rozgrywki pierwszego Mili
tari przybyl do Piotrkowa prezydent Ignacy 
Moscicki. Gonitwa zgromadzila 5 zawodni- 
kow. Wygral por. K. Swi?cicki na polkrwi 
Westalce, hodowli K. Rojowskiego w Sobja- 
nowicach w Lubelskiem. W nast?pnych la
tach gonitwa ta stala si? wysoce popularnq 
wsrod oficerow i gromadzila najlepszych jez
dzcow przeszkodowych.

13. Statystyka wyscigow w Piotrkowie 
w latach 1926-1931

Rok

Liez
ba 
dni 

wysci
gow

Liezba 
gonitw

Bie- 
galo 
koni

Suma 
nagrod 
i premii 
hodowla- 

nych

1926 5 31 25764
1927 6 37 40258
1928 8 46 96 59316
1929 8 45 92 86110
1930 7 41 113 76756
1931 8 45 120 77513

Od 1928 r. zacz?ly biegac w Piotrkowie 
araby i trwalo to w ciqgu lat 1928—1931. 
Rozwoj wyscigow w Piotrkowie obrazuja ta
bele 13 i 14.

W Piotrkowie nader slabo rozwijala si? 
gra w totalizatora i z tej racji tor byl mocno 
deficytowy. Gdy w 1931 r. ogarntj Polsk? 
kryzys gospodarczy, zdecydowano zawiesic 
wyscigi w Piotrkowie poczqwszv od 1932 r., 
a potem juz ich nie wznowiono. W ostat
nim roku wyscigow w Piotrkowie, a wi?c 
1931, wladze Towarzystwa stanowili prezes 
Konstanty Zamoyski z Adampola w pow. 
wlodawskim i czlonkowie Zarzqdu: Aleksan
der Dzieduszycki, Eryk Kurnatowski, plk 
Adam Nieniewski, Mieczyslaw Radwan, Alek
sander Olszowski, Jozef Stokowski, Janusz 
Szwejcer i Bronislaw Walicki. Dlugoletnim 
sekretarzem byl Wladyslaw Strzelecki.

14. Statystyka gonitw roznego rodzaju 
i wyplaconych nagrod w Piotrkowie 
w latach 1928-1931
(liczby gorne oznaczajq liczby gonitw, 
a dolne — sumy nagrod w zlotych)

Rok

Liezba rozegranych
sumy

gonitw' i
nag rod

wyplacone

pla- 
skich

z plo
tami

z prze
szkodami

ogo- 
lem

1928 28 8 9 46
31571 8052 19173 59316

1929 26 8 8 45
36367 7828 40235 86110

1930 26 7 6 41
35080 9348 31096 76756

1931 26 9 7 45
35995 11254 28416 77513



68. Tor wyscigow konnych w Piotrkowie. 69. Grupa sportsmenow na wyscigach 
w Piotrkowie w 1922 r. Od lewej: J. Stokowski, 
Konarzewski, K. Bronikowki, K. Skarbek,
J. Skarbek, A. Wielopolski, M. Radwan, 
plk A. Nieniewski,
T. Dachowski i A. Bronikowski.



Wyscigi w Wilnie 89

Zalozycielem ich byl w 1857 r. Jan Ursyn 
Niemcewicz ze Skokow pod Brzesciem Litew- 
skim. Mial on stajni? wyscigow^, z ktorej 
konie biegaly w Warszawie, oraz cenion^ 
stadniny koni pelnej krwi angielskiej. Urz?- 
dowe zatwierdzenie Wilenskiego Towarzystwa 
Wyscigow nastqpilo w 1858 r., lecz pierwszy 
nieoficjalny mityng odbyl si? juz w 1857 r. 
Wyscigi w Wilnie rozwijaly si? dobrze i procz 
koni okolicznej szlachty braly w nich udzial 
stajnie z Krolestwa Polskiego, przede wszyst
kim Ludwika Grabowskiego z Sernik w Lu- 
belskiem, Ludwika Krasiriskiego z Krasnego 
w Ciechanowskiem, Michala Wollowicza ze 
Swiacka w Augustowskiem, Witolda Wollo
wicza z Wasilewicz w Augustowskiem i in
nych. Wysylal tez na tutejsze wyscigi swoje 
konie Roman Sanguszko ze Slawuty na Wo
lyniu, a takze hodowcy rosyjscy z gl?bi Rosji. 
W gonitwach dzentelmenskich jezdzil tu w la
tach pi?cdziesi4tych XIX w. znakomity nie- 
miecki jezdziec i hipolog Georg Lehndorff.

W ostatniej cwierci XIX w. i az do 1915 r. 
wyscigi wileriskie osi4gn?ly znaczny rozwoj, 
a mi?dzy innsmi kwitl tu dzentelmeriski sport 
przeszkodowy i jezdzilo duzo znanych za- 
wodnikow, jak S. Nosowicz, N. Lisaniewicz, 
P. Gnoinski, M. Kirijacki i inni.

Poczqtkowo wyscigi urz^dzano na torze 
polozonym na gruntach gen. Losiewa, lecz 
gdy rozwin?ly si? one pokazniej, tor ten stal 
si? za maly i w 1902 r. wydzierzawiono 
wi?kszy teren na folwarku Pospieszki, b?d^- 
cym wlasnosciq czlonka i dzialacza Towa
rzystwa Antoniego Alexandrowicza. Na Pos- 
pieszkach wyscigi odbywaly si? w ciq.gu lat 
1903 — 1915, lecz podczas wojny, a nast?pnie 
okupacji niemieckiej, zostal calkowicie zde- 
wastowany.

Po odzyskaniu niepodleglosci dawni dzia- 
lacze na polu hodowli i wyscigow wszcz?li 
starania, aby wznowic wyscigi w Wilnie. Dnia 
8 wrzesnia 1921 r. zebrali si? dawni czlon- 

kowie Towarzystwa Wyscigow i zdecydowali 
reaktywowac stowarzyszenie. Zwrocili si? o 
pomoc do dowodcy 3. samodzielnej brygady 
kawalerii gen. Jana Kubina, ktory byl zwo- 
lennikiem udzialu oficerow w sportach kon
nych i sam jezdzil w biegach mysliwskich, 
a nast?pnie wyst^pili do wladz z prosb^ 
o reaktywowanie Towarzystwa. Tym razem 
zmieniono jego nazw? na Wileriskie Towa
rzystwo Zach?ty do Hodowli Koni i Popie- 
rania Sportu Konnego. Gen. J. Kubin zostal 
obrany na prezesa nowo ukonstytuowanego 
zrzeszenia.

Wkrotce po uzyskaniu oficjalnej sankcji

70. Jan Ursyn Niemcewicz senior (1830 — 1900) 
Ze Skokow pod Brzesciem Litewskim, zastuzony 
hodowca koni pelnej krwi i organizator 
wyscigow w Wilnie w 1857 r.



Towarzystwo urzqdzilo w 1922 r. na zrujno- 
wanym i nieco tylko nporzqdkowanym torze 
jednodniowe wyscigi i zawody konne, w kto
rych wzi?li udzial wylqcznie oficerowie oko- 
licznych garnizonow. Tor jednak byl ogrom- 
nie zdewastowany i organizatorzy przekonali 
si?, ze bez powazniejszych inwestycji nie da 
si? prowadzic na nim stalych wyscigow. Wy- 
st^piono wi?c o zasilek do Departamentu 
Chowu Koni na adaptacj? tego toru oraz 
przedstawiono do zatwierdzenia nowy statut 
Towarzystwa, opracowany przez plk. Cz. 
Kozierowskiego i S. Lawrynowicza, ktory 
uzyskal urz?dow4 sankcj? dnia 13 listopada 
1925 r.

W celu wznowienia wyscigow Antoni 
Alexandrowicz oddal bezplatnie Towarzystwu 
teren na Pospieszkach, aby odbudowac na 
nim tor, i w 1926 r. wznowiono wyscigi. 
Odbyly si? 2 sezony od 1 do 6 czerwca i od 
8 do 10 pazdziernika z 5 dniami wyscigow, 
w czasie ktorych rozegrano 29 gonitw na 
sum? 25087 zl.

Poczqtkowo przewazaly w Wilnie gonitwy 
z plotami i przeszkodami, w ktorych jezdzili 
prawie wyl^cznie oficerowie, ale w miar? 
uplywu czasu powi?kszano liczb? gonitw plas- 
kich dzokejskich. W omawianym okresie tor 
wilenski nosil jednak charakter przede wszyst- 
kim dzentelmenski i "biegaly tu we wszystkich 
gonitwach glownie konie oficerow.

W 1931 r. zmieniono nazw? Towarzystwa 
na Turf Club i zalozono przy nim klub to- 
warzyski, do ktorego wstqpilo sporo osob nie 
majqcych z wyscigami nic wspolnego. Nie 
trwalo tojednak dlugo i w 1933 r. powrocono 
do dawnej nazwy Wilenskie Towarzystwo Za- 
ch?ty do Hodowli Koni i Popierania Sportu 
Konnego.

Prezesi Towarzystwa zmieniali si? tu cz?sto 
i godnosc t? piastowali w latach: 1922— 1927 
gen. J. Kubin, 1927— 1930 Antoni Alexan
drowicz, 1930 — 1933 Jozef Breza, 1933— 1938 
gen. M. Przewlocki, i 1938— 1939 gen. Ru
dolf Dreszer. Rozwoj wyscigow w Wilnie 
obrazuj^ tabele 15 i 16.

15. Statystyka wyscigow w Wilnie 
w latach 1926-1932

Rok

Liez
ba 
dni 

wysci
gow

Liezba 
gonitw

Bie- 
galo 
koni

Suma 
nagrod 
i premii 
hodowla- 

nych

1926 5 29 25087
1927 8 43 38009
1928 11 63 66 77857
1929 7 40 33 55157
1930 8 44 65 66842
1931 wyscigi nie odbyly si?
1932 6 31 32 36047

16. Statystyka gonitw roznego rodzaju
i wyplaconych nagrod w Wilnie 
w latach 1928-1932
(liczby gorne oznaczajq liczby gonitw, 
a dolne — sumy nagrod w zlotych)

Rok

Liezba rozegranych gonitw i wyplacone 
sumy nagrod

pla- 
skich

z plo
tami

z prze
szkodami

ogo- 
lem

1928 19 21 21 63
20389 20983 35365 77857

12 14 14 40
12188 13596 29373 55157

14 14 13 44
930 18150 16930 2 9 802 66842

1931 wyscigi nie odbyly si?
11 11 9 31

1932 13058 9304 13685 36047

Pomniejsze tory wyscigowe
Procz siedmiu opisanych wyzej glownych 

torow czynnych jeszcze bylo w okresie lat 
1925— 1932 czternascie pomniejszych, o kto

rych uczyni? tylko krotkie wzmianki w chro- 
nologicznym porzqdku ich powstawania.

W Grudzi^dzu odbywaly si? wyscigi



w latach 1921 — 1930 urz^dzane przez Po- 
morskie Towarzystwo Zachyty do Hodowli 
Koni w Grudzi^dzu, majqce siedzib? w Obo- 
zie Szkolnym Kawalerii. Prezesem Towarzy
stwa byl komendant Obozu gen. Stefan Kas- 
przycki, a zajmowal si? urzqdzaniem wysci
gow glownie sekretarz rtm. Leon Kon.

W jesieni 1921 r. urzqdzil zawody konne 
w majqtku swoim Nowa Wies pod Warkq. 
porucznik 3. pulku ulanow Tadeusz Daszew- 
ski. Zlozone one byly z cross country, biegow 
mysliwskich i konkursow hipicznych. Impreza 
udala si? dobrze i zach?cila zapalonego 
sportsmena do ponowienia jej w szerszej juz 
skali w 1922 r. Tym razem rozegrano „cham- 
pionat pulku” w terenie, skladajqcy si? z 
dwoch cz?sci: przebiegu Warszawa— Nowa 
Wies 55 km w ciqgu 3 godzin i nazajutrz 
cross country indywidualnie na tych sam^ch 
koniach na dystansie 6000 m na czas. Udzial 
w biegach mogly brae druzyny z poszczegol- 
nych pulkow, zlozone kazda z 3 oficerow. 
Zglosily si? tylko 2 grupy z '1. i 2. pulku 
ulanow, a zwyci?zyli ulani grochowscy.

Potem odbylo si? 5 biegow mysliwskich 
za mastrem na dystansach 9—15 km, cross 
country na dystansie 8 km i konkurs hipicz- 
ny. Udzial w zawodach wzi?lo kilkunastu 
oficerow oraz jezdzey cywilni: Wlodzimierz 
Ch^dzynski, Tadeusz Dachowski, Zbigniew 
Horodynski i Jan Lewandowski. Impreza 
udala si? doskonale.

W latach 1926— 1927 w Nowej Wsi urz^- 
dzalo skromne 2-dniowe mityngi wyscigow 
dzentelmenskich Kolo Sportowe Kujawsko- 
Mazowieckie pod prezesurqjana Krzymuskie- 
go z Wierzbia. Rozgrywano po 7 — 10 gonitw 
z plotami i przeszkodami.

W 1922 r. zostalo zalozone Radomskie 
Towarzystwo Zawodow Konnych, kto
rego prezesem zostal znany sportsmen Jan 
Lewandowski z D^browki Podl?znej. Urztp 
dzilo ono na terenie Dqbrowki Podl?znej pro- 
wizoryezny tor z otwart^ trybun^ i rozmaity- 
mi przeszkodami. Pierwsze zawody odbyly si? 
18 i 20 maja 1922 r., a na program zlozyly 

si? 2 konkursy hipiezne, 2 Hunter Show, Qj 
3 biegi mysliwskie, 1 gonitwa z przeszko
dami dla kucow i mlodziezy i 2 gonitwy 
plaskie. Udzial Wzi?lo 46 koni, w tym 11 pel
nej krwi. Jezdzilo 2 oficerow i 13 cywilnych, 
a mi?dzy nimi K. Bronikowski, Wl. Ch^dzyn- 
ski, J. Dobiecki, S. Ender, Z. Horodynski, 
J. Lewandowski, A. Lempicki, T. Pruszkow- 
ski, J. Stokowski oraz Maria Bronikowska, 
a takze mlodociani jezdzey Ludwisia Lewan- 
dowska, Jozio Pruszak i Marychna Szuber- 
towna.

W 1923 r. Towarzystwo zostalo przemia- 
nowane na Radomskie Towarzystwo Zach?ty 
do Hodowli Koni i w ci^gu nast?pnych lat 
corocznie urzqdzalo zawody konne w Dqbrow- 
ce Podl?znej. Stopniowo wprowadzano do 
programu po kilka gonitw plaskich, lecz w za- 
sadzie mityngi nosily charakter czysto dzentel- 
menski i trzon programow stanowily biegi 
mysliwskie, cross country i konkursy hipiezne.

W 1927 r. Towarzystwo zacz?lo czynic 
starania, aby wznowic wyscigi na przedwo- 
jennym torze w Malczewie, odleglym o 4 km 
od Radomia. Po uzyskaniu niewielkich za- 
silkow z kilku zrodel zabrano si? do pracy, 
a bylo jej duzo, bo ocalal po wojnie wlasci- 
wie tylko sam teren. Nalezalo natomiast po- 
stawic nowe oparkanienie, pobudowac nowe 
trybuny, zaorac tor i zasiac go trawq, oraz 
wykonac szereg urz^dzen pomocniczych.

Dnia 3 maja 1928 r. rozegrano pierwszy 
po wojnie mityng w Malczewie. Zlozylo si? 
na niego 4 dni wyscigow z ogolnq liczby 
21 gonitw na sum? 22 233 zl. Biegalo 39 koni, 
a pod wzgl?dem rodzaju gonitw odbylo si? 
10 plaskich, 5 z plotami i 6 z przeszko
dami.

Wyscigi w Radomiu na torze w Malcze
wie kontynuowano w ciqgu lat 1928—1932, 
a gdy kraj ogarnql gl?boki kryzys ekono- 
miezny, zostaly zamkni?te. Glownymi dziala
czami byli tu prezes Jan Lewandowski, Wla- 
dyslaw Pruszak, Aleksander Olszowski, Au
gust Lempicki i Wladyslaw Tarnowski.

W 1923 r. dnia 21 marca ukonstytuowal
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71. Wyscigi i zawody konne w Dq.browce 
Podtytnej pod Radomiem w dniu 18 maja 1922 r.

si? w Przemyslu Oficerski Klub Jazdy przy 
Okr?gu Korpusu X. Zadaniem jego bylo krze- 
wienie wsrod oficerow i okolicznej ludnosci 
sportow konnych i popieranie hodowli koni. 
W dniach 20 i 21 maja Klub urzqdzil wysci
gi i zawody konne na prowizorycznie urzq- 
dzonym torze na bloniach Wilcza na prawym 
brzegu Sanu. Odbyly si?: 1 gonitwa plaska, 
3 z plotami, 4 steeple chase i 3 biegi mysliw- 
skie. Startowalo 107 koni. Wyscigom patrono- 
wal dowodca Okr?gu Korpusu X gen. Fran- 
ciszek Latinik.

Klub urzqdzil jeszcze 1 mityng w 1924 r. 
w dniach 1 i 3 pazdziernika w takich sa- 
mych mniej wi?cej ramach, a nast?pnie prze- 
obrazil si? w Przemyski Klub Jazdy Konnej, 

ktory wznowil wyscigi w 1926 r. Odbyly si? 
one w sezonie letnim w dniach 10—15 czerw
ca i jesiennym w dniach 3 i 10 pazdziernika. 
Ogolem mialo miejsce 7 dni wyscigow, pod
czas ktorych rozegrano 36 gonitw na sum? 
32 104 zl. Wyscigi w Przemyslu odbywaly si? 
do 1930 r. wl^cznie, a potem zostaly skaso- 
wane.

W 1924 r. zawiqzalo si? z inicjatywy Wla- 
dyslawa Chgdzyriskiego Towarzystwo Za- 
wodow Konnych Ziemi Kieleckiej. 
Urz^dzilo ono w dniach 28 i 29 czerwca 
tegoz roku wyscigi i zawody konne na pro
wizorycznie urz^dzonym torze na folwarku 
Czarnow pod Kielcami. W ciqgu dwoch dni 
rozegrano 3 gonitwy plaskie, 1 z plotami, 
3 biegi mysliwskie, 1 polowanie na lisa za 
sladem, 1 steeple chase, 2 konkursy hipiczne 
i konkurs konia mysliwskiego.

W 1925 r. na skutek trudnej sytuacji eko-
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72. Grupa sportsmenow na wyscigach 
w Malczewie pod Radomiem. Stojq od lewej : 
M. Radwan, J. Skarbek, W. Tarnowski, 
H. Cichow ski, A. Lempicki, J. Lewandowski 
i S. Kindler.

73. Wyscigi w Radomiu w dniu 27 kwietnia 
1930 r. Po rozegraniu gonitwy z plotami
im. A. Druckiego-Lubeckiego na dystansie 3200 m, 
ktorn wygral por. W. Bobihski na Gini.
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74. Try buna na torze wyscigow konnych 
w Czamowie pod Kielcami w 1927 r.

nomicznej w rolnictwie imprez zaniechano, 
a potem kontynuowano je w latach 1926 —
— 1931. W 1927 r. zarz^d postanowil wszcz^c 
starania o pozyskanie innego, bardziej odpo- 
wiedniego terenu na tor, gdyz grunt w Czar- 
nowie przy deszczowej pogodzie stawal siy 
ogromnie grz^ski. Prezesowi W. Chqdzynskie- 
mu udalo siy wreszcie uzyskac na tor grunty 
panstwowe o powierzchni 70 ha o przepusz- 
czalnej glebie i dogodnym polozeniu i tu z 
wielkim pospiechem wybudowano w 1928 r. 
nowy tor. Wyscigi odbyly siy w dniach 8, 
10 i 12 lipca. W ciqgu 3 dni rozegrano 
19 gonitw, w tym 7 plaskich, 6 z plotami, 
4 z przeszkodami i 2 wloscianskie, na sumy 
19137 zl. Koni biegalo 30. Wyscigi w Kiel- 
each odbywaly siy w latach 1924 i 1926 —
— 1931, a potem zostaly zamkniyte. Charak- 
ter nosily czysto dzentelmenski z przewagq 
gonitw sportowych.

W Bydgoszczy urzqdzalo wyscigi Wiel- 
kopolskie Towarzystwo Wyscigow Konnych 
w latach 1926— 1931. Tor zostal urzqrlzony 
w malowniczej okolicy w Kapusciskach Ma- 
lych kosztem miastai Towarzystwa. W 1928 r. 
odbylo siy 10 dni wyscigow, podezas ktorych 
rozegrano 71 gonitw, w tym 35 plaskich, 
18 z plotami, 17 z przeszkodami i 1 wloscian- 
sk;p na sumy 79270 zl. Koni biegalo 91. 
Wyscigi urz^dz^no przez 6 lat, do 1931 r. 
wlqcznie, lecz potem na skutek kryzysu gospo- 
darczego zawieszono je i juz nie wznowiono.

W Ta rnowskich Gorach na Sl^sku 
urz^dzalo wyscigi w latach 1926, 1929 i 1930 
Wielkopolskie Towarzystwo Wyscigow Kon
nych, a w latach 1927 i 1928 Slqskie To
warzystwo Wyscigow Konnych, ktore nieba
wem zostalo rozwi^zane. Byl to jeden z naj- 
mniejszych torow, ktory gromadzil glownie 
oficerow oraz ich konie i powazniejszej roli 
nie odegral.

W Baranowiczach na kresach polnoc- 
nych urz^dzal wyscigi i zawody konne 
Wschodniokresowy Klub Jazdy, powstaly sta-
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75. Try buna na torze wyscigow konnych 
w Bydgoszczy-

76. Tor wyscigow konnych w Baranowiczach 
w 1928 r.



96 raniem oficerow 9. samodzielnej brygady ka
walerii pod prezesurq plk. Mikolaja Warak- 
siewicza i szczegolnq pieczq rtm. Pawla Sa- 
wickiego. Tor mial charakter dzentelmensko- 
-wojskowy. Szczegolnie zaj^l si? nim nast?pny 
dowodca brygady, pulkownik, a potem gen. 
Stanislaw Skotnicki. Wyscigi odbywaly si? tu 
w latach 1926—1933.

W Grajewie urz.4dz.4lo wyscigi i zawody 
konne Kolo Sportowo-Hodowlane Powiatu 
Szczucinskiego, zorganizowane przez oficerow 
9. pulku strzelcow konnych i tamtejszego ho- 
dowc? Zygmunta Sokolowskiego z Grabowa 
Sulimy. Glownym dzialaczem w zakresie 
wyscigow byl tu rtm. Czeslaw Nowacki, ktory 
prowadzil stajni? wyscigow^ 9. pulku strzel
cow konnych, wyst?puj4C4 rowniez i w War
szawie. Tor nosil charakter oficersko-dzentel- 
menski. Wyscigi odbywaly si? w ci^gu lat 
1926-1930.

W Rownem na Wolyniu istnialo towa
rzystwo wyscigow w latach 1911 — 1914, ktore 
urzqdzalo wyscigi konne i rozne imprezy 
sportowe. W 1912 r. zorganizowalo ostatni na 
kresach wi?kszy konkurs zaprz?gow balagul- 
skich, ktory zgromadzit znacznq liczb? tych 
oryginalnych pojazdow. W 1926 r. wznowilo 
tu wyscigi Wolynskie Towarzystwo Zach?ty 
do Hodowli Koni, lecz juz w 1927 r. prze- 
nioslo wyscigi do Lucka.

W Lucku na Wolyniu odbywaly si? w la
tach 1927^— 1930 wyscigi i zawody konne orga- 
nizowane przez Wolynskie Towarzystwo Za- 
ch?ty do Hodowli Koni, pozostajqce pod pre- 

zesurq plk. Wladyslawa Andersa. Byl to jeden 
z najmniejszych torow w kraju.

W Katowicach zdecydowano urzqdzic 
wi?kszy tor po kolejnym skasowaniu szeregu 
mniejszych, z reguly deficytowych, w Gru- 
dzi^dzu, Piotrkowie, Nowej Wsi, Wloclawku, 
Ciechocinku, Przemyslu, Kielcach, Bydgosz- 
czy, Tarnowskich Gorach, Grajewie, Row
nem i Lucku. Katowice, jako centrum okr?gu 
przemyslowego, budzito nadziej?, ze wyscigi 
stanq. si? tu z czasem samowystarczalne pod 
wzgl?dem finansowym, a w kazdym razie 
b?d^ wymagaly mniejszych zasilkow anizeli 
tory na gl?bokiej prowincji i w malych mia
stach. Wybudowaniem toru zaj?lo si? Towa
rzystwo Wyscigow Konnych Ziem Zachod- 
nich w Poznaniu, ktore zmontowalo, prze- 
waznie wlasnymi srodkami finansowymi, 
uprzednio juz trzy tory: w Poznaniu, Tar
nowskich Gorach i Bydgoszczy. Miejsce pod 
tor wybrano nie opodal miasta w Bryno- 
wie, w malowniczej okolicy, tuz za par- 
kiem Kosciuszki, naprzeciwko lasu.

Otwarcie nast^pilo dnia 7 sierpnia 1932 r. 
W inauguracyjnym roku odbylo si? 12 dni 
wyscigow, podczas ktorych rozegrano 79 go
nitw, w tym 41 plaskich, 21 z plotami i 17 
z przeszkodami, na sum? 101 173 zl. Biegalo 
90 koni. Nadzieje, ze tor w Katowicach roz- 
winie si? z czasem, spelnily si? i rzeczywiscie 
w 1939 r. tor ten zajq.1 czwarte miejsce w Pol
sce pod wzgl?dem sumy rozegranych nagrod, 
po Warszawie, Lodzi i Lwowie. Biegaly tu 
znaczniejsze stajnie z calego kraju.

Wyscigi koni arabskich

W Polsce od dawna lubowano si? w ko- 
niach orientalnych, a w XIX wieku silnie 
rozwin?la si? hodowla koni czystej krwi arab
skiej. Koncentrowala si? ona glownie na Woly
niu, Podolu, Ukrainie i we Wschodniej Malo
polsce. Szacowano, ze przed wybuchem pierw- 
szej wojny swiatowej posiadalismy kilkaset 

matek czystej krwi arabskiej, ale byl to szacu- 
nek bez oparcia si? na jakichs oficjalnych, 
usankcjonowanych danych.

W okresie wojny 1914—1918 r. ulegly 
prawie calkowitej zagladzie stadniny w Malo
polsce i na kresach wschodnich, tak ze gdy 
w 1923 r. dr Edward Skorkowski zacz^l



gromadzic dane drog4 ankiet i spisywania 
ocalalego poglowia, to udalo mu si? zareje- 
strowac zaledwie 56 klaczy uwazanych za 
czystej krwi arabskiej.

Pierwsza ksi?ga stadna koni arabskich 
w Polsce zostala opracowana i wydana dru- 
kiem przez Galicyjskie Towarzystwo Chowu 
Koni i Wyscigow pod redakcjq Kazimierza 
Ostoia-Ostaszewskiego pt. OJicjalna ksifga stad 
koni orientalnych dla Galicji i Bukowiny (Krakow 
1899). Potem Galicyjskie Towarzystwo Gospo- 
darskie we Lwowie wydalo Ksifge stadnq koni 
orientalnych i polkrwi (Lwow 1909) oraz doda- 
tek do niej w 1914 r. Po odzyskaniu suwe- 
rennosci panstwowej poruszyl potrzeb? zalo
zenia ksi?gi stadnej koni arabskich inspektor 
chowu koni w Centralnym Towarzystwie 
Organizacji i Kolek Rolniczych w Warsza
wie Wlodzimierz Wnukowski3. Projekt jego 
wzbudzil duze zainteresowanie i w latach 
1922— 1923 ukazalo si? w ,Jezdzcu i Ho- 
dowcy” kilka artykulow na temat potrzeby 
zalozenia tego rodzaju ksi?gi stadnej i jak to 
nalezy uczynic. Wypowiadali si? na ten temat 
Bogdan Zi?tarski, Franciszek Zmigrodzki, 
Edward Skorkowski, I. Kozlowski i inni.

3 ,Jezdziec i Hodowca”, 1922, s. 420.

Poniewaz sprawa byla wazna, wi?c wnie- 
siono jq w dniu 7 grudnia 1923 r. na obra- 
dy Tymczasowej Rady Hodowlanej przy Mi- 
nistrze Rolnictwa, na ktorych rozpatrzono 
pod przewodnictwem ministra Alfreda Chla- 
powskiego projekt zasad prowadzenia Polskiej 
ksiggi stadnej koni arabskich, opracowany przez 
Zarzqd Stadnin Panstwowych. W wyniku tych 
prac wydane zostalo Zarz^dzenie Ministra 
Rolnictwa i Dobr Panstwowych z dnia 1 maja 
1924 r. w przedmiocie wydawnictwa urz?- 
dowego pt. Polska ksifga stadna koni arabskich 
(,,Monitor Polski”, 1924, nr 108, poz. 306), 
ustalajqce zasady prowadzenia tej ksi?gi. Zre- 
dagowanie ksi?gi poruczone zostalo pracowni- 
kowi Zarzidu Stadnin Panstwowych dr. 
Edwardowi Skorkowskiemu i w 1926 r. wy
dana zostala drukiem Polska ksifga stadna koni

arabskich. Ksi?ga ta zawierala dwa dzialy: 97
I — koni czystej krwi arabskiej i II — koni 
orientalnych, posiadajqcych w swych rodowo- 
dach co najmniej 50% czystej krwi arabskiej. 
Do dzialu I zostalo wpisanych 56 matek 
i 84 ogiery.

Pozniej ksi?ga stadna koni arabskich zo
stala nieco zmieniona i usuni?to z dzialu 
koni czystej krwi niektore konie, ktore po- 
siadaly w rodowodach drobne obce domieszki. 
W 1932 r. wydany zostal I tom Polskiej ksi(gi 
stadnej koni arabskich czystej krwi (Polish Ara- 
bien Stud Book).

W 1922 r. znany hodowca i dzialacz na 
polu organizacji i podniesienia hodowli koni 
w kraju Bogdan Zi?tarski rzucil mysl podda- 
wania koni arabskich selekcji na dzielnosc na 
publicznvch wyscigach konnych4. Mysl ta 
pozyskala uznanie i w nast?pnych latach roz- 
trz^sano jq w wielu artykulach na lamach 
,Jezdzca i Hodowcy”. Na razie jednak do 
zalozenia takich wyscigow nie doszlo, a nast^- 
pilo to dopiero w 1927 r.

W czerwcu 1923 r. dr Edward Skorkow
ski, szczegolny milosnik koni arabskich, rzucil 
projekt zalozenia Towarzystwa Hodowli Ara
bow, ktore by zaj?lo si? organizowaniem wys
cigow koni arabskich3. Projekt jednak nie od 
razu zostal zrealizowany. Dopiero w jesieni 
zwolano do Warszawy na dzien 4 pazdzier
nika zebranie konstytucyjne pod przewodnict
wem dyrektora Departamentu Chowu Koni 
Fryderyka Jurjewicza w obecnosci 34 hodow
cow i dzialaczy. Zebranie zdecydowalo powo- 
lac do zycia Towarzystwo Hodowli Konia 
Arabskiego, uchwalilo przygotowany uprzed- 
nio statut i wybralo zarzqd zlozony z 9 czlon- 
kow, 3 zast?pcow i komisj? rewizyjn^. Zarzqd 
wybral spomi?dzy siebie na prezesa Aleksan-

4 B. Zi?tarski, 0 potrzebie zaloZenia ksifgi 
stadnej koni arabskich i wyscigow, ,Jezdziec 
i Hodowca”, 1922, nr 41, s. 444 — 445.

3 E. Skorkowski, 0 zaloZenie ksiggi stad
nej i wyscigow koni czystej krwi arabskiej, ,Jez- 
dziec i Hodowca”. 1923, nr 26, s. 215.

7 - Wyscigi i hodowla koni...



98 dra Dzieduszyckiego, a na sekretarza dra 
E. Skorkowskiego.

Ukonstytuowane Towarzystwo zaj^lo si^ 
wszelkimi sprawami dotyczqcymi organizacji 
i popierania hodowli koni arabskich oraz orga- 
nizowania wyscigow koni tej rasy. Sprawa 
postawiona zostala w ten sposob, ze Towa
rzystwo nie b^dzie posiadac wlasnego toru 
wyScigowego, lecz swoje mityngi zacznie roz- 
grywac goscinnie na torach innych zrzeszen 
wyscigowych. Odliczenia w totalizatorze z go
nitw arabskich szly na rzecz Towarzystwa 
Hodowli Konia Arabskiego i ono asygnowalo 
z tych wplywow nagrody na wyscigach koni 
arabskich.

Pierwszy mityng gonitw arabskich odbyl

77. Dr Edward Skorkowski, zasluZony dzialacz 
na polu organizacji i podnoszenia hodowli 
koni arabskich w Polsce.

78. Aleksander Dzieduszycki (1874 — 1947), 
zaslutony dzialacz na polu organizacji 
i doskonalenia hodowli koni arabskich, 
prezes Towarzystwa Hodowli Konia Arabskiego, 
w latach 1926-1939.

si$ we Lwowie w dniach od 17 do 29 maja 
1927 r. Dziennie rozgrywano po 2 gonitwy 
koni arabskich i po 4 — 5 pelnej krwi angiel
skiej. Udzial w pierwszych tych wyscigach 
■wzi^ly konie z 7 stajen: stadniny panstwo- 
wej w Janowie Podlaskim, Romana Sanguszki 
z Gumnisk pod Tarnowem, Jozefa Czerkaw- 
skiego w Bezmiechowej, Antoniego Wolk-La- 
niewskiego w Bronicach, Czeslawa Lopuskie- 
go w Strzegocicach, Teresy Raciborskiej w 
Breniowie i Franciszka Zmigrodzkiego w Bo- 
rowku. Ogolem biegaly 24 araby.

Konie panstwowe byly trenowane w Jano
wie Podlaskim przez zast^pc^ kierownika stad
niny Stanislawa Pohoskiego oraz podkoniu- 
szego Stanislawa Offmana i zostaly dobrze 
przygotowane. Konie Romana Sanguszki tre-



99nowane byly w Gumniskach domoroslym spo- 
sobem przez miejscowq sluzby stajennq i wy- 
stypowaly one calkiem bez formy, a w do- 
datku ponarowione. Wobec tego R. Sangusz- 
ko powierzyl opieky nad stajni^ z dniem 
15 lipca 1927 r. znanemu sportsmenowi Bog- 
danowi Ziytarskiemu i odt^d zaczyly one bie- 
gac o wiele lepiej. Pozostali wlasciciele oddali 
konie do stajni publicznej, zorganizowanej 
przez Towarzystwo w Starzawie pod kierun- 
kieni trenera Kafarowskiego.

Konie arabskie biegaly zgodnie z decyzjq 
Towarzystwa Hodowli Konia Arabskiego jako 
3-letnie i starsze, przy czym 3-letnie trakto- 
wano jak 2-letnie pelnej krwi. Klacze mialy 
prawo startowania tylko w wieku 3 i 4 lat, 
a potem mialy isc na matki do stadnin.

Ogolem rozegrano we Lwowie 13 gonitw 
na sum? 13563 zl wraz z premiami hodow- 
lanymi. W poszczegolnych gonitwach starto- 
walo po 3 —6 koni, srednio 4 lub 3. Najwiycej 
wygrala stajnia ,Janow” — 6080 zl plus 608 zl 
premii hodowlanych. Z koni najwiycej wygral 
janowski siwy Flisak 1924 (Bakszysz — Elste- 
ra).

Tegoz roku wyscigi odbyly siy rowniez na 
torze w Przemyslu w dwoch sezonach: w 
czerwcu i we wrzcsniu. Ogolem w 1927 r. 
rozegrano 37 gonitw na sum? 43220 zl i wy-

79. Kierownicy stajen wyscigowych 
koni arabskich w walce o wawrzyny na torze 
we Lwowie wedlug G. Mucharskiego.
Od lewej: S. Pohoski z Janowa, B. £i(tarski 
Z Gumnisk i E. Skorkowski ze stajni publicznej.

17. Rozwoj wyscigow koni arabskich 
w latach 1927 - 1939
(wg dra E. Skorkowskiego)

Rok

Liez
ba 
go
nitw

Bie
galo 
koni

Suma 
nagrod

Prze- 
cittna 
wy- 

grana

Suma 
premii 

hodowla
nych

1927 37 34 43220 1271 4322
1928 53 43 103320 2404 10332
1929 56 47 182980 3893 16590
1930 74 51 233570 4580 19792
1931 76 56 194.381 3471 14312
1932 87 61 228183 3741 18623
1933 122 76 259881 3419 20761
1934 108 79 271632 3438 23453
1935 121 96 259478 2703 25828
1936 138 82 262665 3203 26266
1937 134 79 263130 3330 26315
1938 132 76 257 164 3384 25718
1939 68 57 124860 2190 12486

placono hodowcom 4322 zl jako premie ho-
dowlane.

W latach 1928 -1931 wyscigi arabow
mialy miejsce na torach we Lwowie i Piotr
kowie, a w nastypnych latach we Lwowie 
i Lublinie, z wyjqtkiem 1934 r., kiedy ro
zegrano je tylko we Lwowie. Rozwoj wysci
gow koni arabskich obrazuje tabela 17 opra- 
cowana przez dra Edwarda Skorkowskiego.

Poczqtkowo w wyscigach braly udzial obok 
koni czystej krwi, wpisanych do dzialu I 
Polskiej ksiegi stadnej koni arabskich, rowniez 
i konie nie calkiem czystej krwi, wpisane do 
dzialu II ksiygi. W miary jednak czasu wyklu- 
czano je z udzialu w gonitwach, aby rezerwo- 
wac nagrody dla koni czystej krwi.
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80. Z wyscigow koni arabskich w Piotrkowie 
wK 1928 r. Ogier R. Sanguszki Ibrahim.

Glowne tzw. klasyczne gonitwy przezna- 
czone byly dla 4-letnich ogierow i klaczy, 
a wi?c Nagroda im. Romana Sanguszki 
(Derby) na dystansie 2400 m, Nagroda im. 
Juliusza Dzieduszyckiego (Oaks) dla klaczy na 
dystansie 2100 m, a od 1934 r. 2400 m, 
Nagroda im. Fryderyka Jurjewicza (St. Le
ger) na dystansie 3000 m, Nagroda Mini
stra Rolnictwa i R. R. na dystansie 3200 m. 
Dla 3-letnich ogierow i klaczy istniala Nagro
da Przychowka im. Emira Rzewuskiego na 
dystansie 1800 m, a w jesieni rozgrywano 
gonitw? porownawczn o Nagrody Antonin 
dla 3- i 4-letnich ogierow i klaczy na dystan
sie 1600 m.

Poczqwszy od 1931 r. konie panstwowe 
biegaly w „Stajni Arabian” prowadzonej 
przez Towarzystwo Hodowli Konia Arabskie- 
go, lecz aby nie czynic konkurencji wlasci- 
cielom prywatnym, odst?powano cz?sc wygra
nych drugiemu lub trzeciemu w gonitwie 
koniowi prywatnemu. Konie arabskie biegaly 
pozniej na dystansach 1200 — 3600 m.

W pierwszych latach wyscigow koni arab
skich najwi?cej wygrywala stajnia panstwowa, 
lecz z czasem zacz?la gorowac nad niq stajnia 
Romana Sanguszki z Gumnisk, a to z nast?- 
pujqcego powodu. Jak juz wspomnialem, po- 
czqtkowo konie gumniskie byly zle przygoto- 

wywane do gonitw i przegrywaly. Aby temu 
zaradzic, Roman Sanguszko zaangazowal z 
dniem 15 lipca 1927 r. do opieki nad staj- 
niq Bogdana Zi?tarskiego, ktory znal si? na 
koniach i wyscigach. W pierwszych latach po 
odzyskaniu niepodleglosci utrzymywal wlasnq 
stajni? wyscigowq koni pelnej krwi angielskiej 
i dzi?ki niej sporo wygrywal w Warszawie. 
Po zaangazowaniu tego fachowca stajnia gum- 
niska zacz?la wygrywac coraz wi?cej i nie- 
bawem Roman Sanguszko powierzyl B. Zi?- 
tarskiemu kierownictwo nie tylko stajniq. wys- 
cigowq, ale i stadninq, tak ze zamieszkal 
on w Gumniskach. Na tym stanowisku zacztj 
wykazywac duzo inwencji i gruntownie prze- 
obrazil sposob prowadzenia zarowno stajni, 
jak i stadniny. W krotkim czasie pozyskal 
znaczny wplyw na mlodego i nie znaj^cego 
si? na koniach i wyscigach R. Sanguszk?. 
Namowil go na wyasygnowanie funduszu 
umozliwiajqcego mu zwiedzenie szeregu stad
nin arabskich w obcych krajach, jako tez 
torow wyscigowych, na ktorych biegaly araby, 
w celu zapoznania si? z najnowszymi meto- 
dami prowadzenia hodowli i odbywania tre- 
ningu oraz prob dzielnosci.

W 1928 r. zwiedzil wi?c Zi?tarski stadniny 
w Babolnie na W?grzech i w Ilok w Jugosla- 
wii. W tej ostatniej zakupil dla Gumnisk 
6 arabow, z ktorych cz?sc potem biegala na 
wyscigach w Polsce. W 1929 r. udal si? do 
Francji, objechal kilka stadnin arabskich oraz 
tory wyscigowe w Bordeaux i Mont-de-Mar- 
san, na ktorych biegaly araby. Poniewaz wys
cigi koni arabskich urzqdzano we Francji od 
dawna, wi?c cz?sc hodowcow nastawila si? 
tam na produkcj? arabow w typie wyscigo- 
wym, zblizajqcym si? poniek^d wyglqdem do 
malych folblutow.

B. Zi?tarskiemu ogromnie chodzilo o na- 
danie stajni wyscigowej i stadninie Romana 
Sanguszki duzego rozglosu, aby tym podnie- 
cac ambicj? mlodego wlasciciela i jednoczesnie 
zapewnic sobie wysoce atrakcyjne i intratne 
stanowisko w obydwu tych placowkach. Czy- 
nil to nader zr?cznie i cz?sto wyjednywal od



pracodawcy wysylanie go za granicy dla zwie- 
dzania stadnin i wyscigow arabow na Wyg- 
rzech, Jugoslawii, Francji, Hiszpanii i Lon- 
dynie.

Upewniwszy siy, ze araby francuskie dys- 
ponuj^ budowq. i ustrojem organizmu zapew- 
niajqcym im wiyksze szanse na wyscigach 
anizeli polskie, zacz^I namawiac R. San- 
guszky do sprowadzania ich z Francji, wysy- 
lania ich na wyscigi, a nastypnie wcielania 
do stadniny, aby w przyszlosci uzyskiwac 
konie lepiej biegajqce w gonitwach.

Rod Sanguszkow wsiawil siy od 1803 r. 
poprzez caly wiek XIX i znacznq czysc XX 
hodowla koni arabskich i posiadal najwiyksze 
w kraju w tym zakresie tradycje i zaslugi.

81. Grono dzialaczy na polu wyscigow konrjych 
we Lwowie. Stojq od lewej: S. Mattauszek, 
Lamezan, NN, H. Wozniakowski, 
A. Dzieduszycki (tylem), 
F. Jurjewicz i B. Jjftarski.

Po wojnach lat 1914- 1920 Roman Sanguszko 101 
z Gumnisk stal siy ostatnim spadkobiercq tej 
tradycji i ostatnim posiadaczem, obok Jozefa 
i Romana Potockich z Antonin, koni „san- 
guszkowskich”, wywodzqeych siy z najcenniej- 
szego ich gniazda — ze Slawuty na Wolyniu. 
Gdy B. Ziytarski obj^l w 1927 r. kierownictwo 
stadniny w Gumniskach, znajdowaly siy tam 
jeszcze konie „sanguszkowskie”. Lecz przed- 
siybiorczy i mocno dbajqcy o swe osobiste 
interesy B. Ziytarski zorientowal siy szybko, 
ze o wiele prydzej zaimponuje R. Sanguszce 
sukcesami na torze i rozglosem w prasie, 
ktore uzyska wysylaj^c na wyscigi konie fran
cuskie, wdrozone do tego od szeregu pokolen, 
anizeli araby polskie.' Namowil wiyc swego 
pryncypala na kupno koni francuskich, a gdy 
te rzeczywiscie zwyciyzaly na wyscigach 
i przysparzaly laurow stajni gumniskiej, stop
niowo zaczql usuwac ze stadniny araby „san- 
guszkowskie”, a zastypowac je materialem 
francuskim. W 1929 r. zakupil we Francji



102 ogiery arabskie: Nedjari 1926 (Nibeh or. 
ar. — Nedjarine) i Caida 1926 (Denouste — 
Caravane) oraz Kartouma 1928 (El Sbaa — 
Kioumi) i wcielil je na reproduktory do stad
niny.

W nastypnych latach, przekonawszy siy, 
ze araby francuskie lepiej biegajq od polskich, 
zasilal zarowno stajniy wyscigow^, jak i stad
niny arabami francuskimi, a usuwal dawne 
„sanguszkowskie”.

To postypowanie B. Ziytarskiego bynaj- 
mniej nie pokrywalo siy z ogolnq politykq 
hodowlanq Ministerstwa Rolnictwa i hodow
cow prywatnych, ktorzy pragnyli kultywowac 
w Polsce rodzimego araba, hodowanego w 
kraju od blisko 150 lat i przedstawiajqcego 
calkiem inny typ i walory. W Polsce ceniona 
byla specyficzna uroda i wysoka szlachetnosc 
koni arabskich, swoisty ,,bukiet” ich subtel- 
nych sylwetek, suche kosciste glowy z pro- 
stym lub nieco wklyslym profilem, duzymi 
oczodolami, duzymi wyrazistymi ciemnymi 
oczami, cienk^ skorq, pokryt^ jedwabist^ po- 
lyskuj^c^ siersci^, oraz piykne, nieco za- 
okrqglone ruchy, nadaj^ce tym koniom spe- 
cyficznego wdziyku. Te wzrokowe, estetyczne 
walory koni arabskich byly mocno spotygo- 
wane wlasnie w polskiej odmianie tej rasy 
i cech tych hodowcy nasi bynajmniej nie 
chcieli utracic przez krzyzowanie naszych ara- 
bow z francuskimi, ktore byly o wiele brzydsze 
i nie posiadaly tak zarysowanego stylu i ce- 
nionego przez hodowcow „bukietu”. Totez 
w kraju zaczyla budzic siy opozycja przeciwko 
poczynaniom B. Ziytarskiego. Gdy poczqwszy 
od 1929 r. rozpoczql siy eksport naszych ara- 
bow, pocz^tkowo do krajow osciennych: Cze- 
choslowacji, Wygier, Niemiec, Litwy, Estonii, 
Rumunii i Wloch, a potem do Ameryki, 
i kupcy nabywali je w gldwnej mierze z racji 
wlasnie ich urody i swoistego „bukietu”, 
powstal zdecydowany bunt przeciwko psuciu 
przez B. Ziytarskiego polskiego typu araba. 
Doszlo wreszcie do tego, ze po licznych de- 
batach Towarzystwo Hodowli Konia Arab
skiego podjylo za aprobatq Ministerstwa Rol-

82. Ogier arabski Nedjari, 
zakupiony w 1929 r. we Francji 
przez B. ^tarskiego dla stadniny w Gumniskach.

nictwa uchwaly o wprowadzeniu ograniczeri 
w udziale koni francuskich w gonitwach arab
skich, a z czasem calkowite ich wykluczenie 
z wyscigow. Poniewaz nast^pilo to dopiero 
w 1937 r., wiyc bardziej szczegolowo bydzie 
o tym mowa w nastypnych rozdzialach. Na 
razie w kraju dominowal typ polskiego araba 
i zaden inny hodowca nie wstypowal w slady 
B. Ziytarskiego, aby kazic go niepotrzebnie 
arabami francuskimi.

83. Typ polskiego araba, ktory cieszy siy 
duiym pokupem do wielu krajow Europy i Ameryki 
Ogier Witrat 1938.



103W podrozach po Europie B. Zi?tarski 
poznal niejakiego Carla Raswana, mieszkajq- 
cego to w Kalifornii, to w Niemczech, ktory 
czysto jezdzil do krajow arabskich, przeby- 
wal tam przez dluzszy czas i sprowadzal 
ogiery i klacze dla milosnikow koni arabskich 
w Ameryce i Europie. Wyrobil on sobie duzy 
autorytet jako znawca koni arabskich, tym 
bardziej ze nie tylko przywozil te konie, ale 
i pisywal o nich artykuly i ksiqzki. B. Zi?- 
tarski zapragnql go poznac, a zapoznawszy 
si? prowadzil z nim liczne rozmowy na temat 
stanu hodowli w krajach arabskich i mozli- 
wosci nabycia tam cennego materialu zarodo- 
wego. Po tych rozmowach powzi^l mysl na- 
mowienia R. Sanguszki na wyslanie go do 
tych krajow, ewentualnie razem z C. Raswa- 
nem, jako znajqcym stosunki tam panujqce, 
i sprawdzenia stamt^d oryginalnych arabow 
dla Gumnisk. Przekonanie R. Sanguszki do 
tego rodzaju ekspedycji wydawalo si? calkiem 
mozliwe ze wzgl?du na tradycj? w rodzinie 
Sanguszkow organizowania co pewien czas 
ekspedycji do krajow arabskich po oryginalny 
material zarodowy dla znakomitej stadniny 
w Slawucie. Zasugerowal wi?c na razie R. 
Sanguszce zaproszenie C. Raswana do Gum
nisk, pokazanie mu stadniny i rozwazenie, jak 
jq podniesc na wysoki poziom.

W 1930 r. C. Raswan przyjechal wi?c do 
Gumnisk i tam po obszernych rozmowach 
wraz z B. Zi?tarskim namowil R. Sanguszk? 
dowyslaniaich do Egiptu, Palestyny, Syrii i na 
przylegle pustynie w celu wyszukania u ko- 
czuj^cych Beduinow mozliwie najlepszego ma
terialu zarodowego. Bardzo kosztownq t? 
ekspedycj? mial oczywiscie sfinansowac R. 
Sanguszko. Spraw? uzgodniono w ten sposob, 
ze S. Raswan i B. Zi?tarski spotkaj^ si? 
dnia 16 listopada tegoz roku w Budapeszcie, 
zwiedz^ slynn^ w?gierskq stadnin? arabsk^ 
w Babolnie i stamtqd rusz^ juz wprost do 
Egiptu. Przy tej okazji kierownik w?gierskich 
stadnin panstwowych Scitowsky, zaprzyjaz- 
niony od dawna z B. Zi?tarskim, uprosil 
go, aby zakupil rowniez jednego czolowego

84. Bogdan £i(tarski w stroju Beduina 
po przyjezdzie Z wyprawy do Arabii w 1931 r. 
po konie zarodowe dla stadniny R. Sanguszki 
w Gumniskach.

ogiera arabskiego dla Babolny, oferuj^c na 
ten cel 1500 gwinei brytyjskich.

Dnia 20 listopada 1930 r. ruszyli podroz- 
nicy do Stambulu, a stamtqd statkiem do 
Egiptu. Zwiedzili tu tor wyscigowy pod 
Kairem i kilka stadnin, lecz nic odpowiednie- 
go dla siebie nie znalezli i puscili si? w dalszq 
drog?. Objechali w poszukiwaniu koni w du- 
zym promieniu okolice Damaszku, nast?pnie 
udali si? do Bagdadu, tu znow czynili wypa- 
dy do dalszych okolic, az wreszcie wybrali 
si? na wysp? Bahrajn, lezqcq na Zatoce Per- 



skiej, gdzie — jak krqzyly wiesci — hodowano 
najlepsze konie arabskie. Szczegolow tej cieka- 
wej podrozy nie b?d? przytaczac, gdyz Czytel- 
nik znajdzieje w obszernym artykule B. Zi?- 
tarskiego pt. Pod namiotami Beduinow w , Jezdz- 
cu i Hodowcy” (1931, nr 37— 51) i osobnej 
odbitce.

W rezultacie tej gigantycznej wyprawy 
B. Ziytarski zakupil i przywiozl do Gumnisk 
2 ogiery reproduktory: Kuhailana Haifi 1923 
i Kuhailana Kruszana 1927, 2 mlode ogierki: 
Kuhailana Afasa 1930 i Kuhailana Ajouz 
1930, 2 klacze: Szeik? 1923 i Rabd? Khu- 
szaib? 1927, oraz 2 mlode klaczki: Hadb? 
Inzihi 1930 i Hamdani Semri? 1930. Nato
miast dla w?gierskiej stadniny w Babolnie 
kupil zlotogniadego bardzo dobrego Kuhaila
na Zaida 1928. '

Gala ta stawka byla wysokiej wartosci, 
a szczegolnie dodatnio zaznaczyly si? ogiery 
Kuhailan Haifi i Kuhailan Zaid. Pierwszy 
z nich dal znakomitego gniadego Ofira, uro- 
dzonego w Janowie Podlaskim w 1933 r. 
z klaczy Dziwy, poslanej do Gumnisk dla 
polgczenia jej z Kuhailanem Haifi. Ofir stal 
si? zalozycielem niezmiernie cennego rodu

85. Pustynny ogier arabski Kuhailan Haifi, 
zakupiony w Arabii przez B. ^iftarskiego w 1931 r. 
dla stadniny R. Sanguszki w Gumniskach.

m?skiego, ktory reprezentowaly takie konie, 
jak: Wielki Szlem, Witraz, Witez II i Wy.rwi- 
dtfi) oraz dalsza ich progenitura w wielu 
krajach Europy i Ameryki.

Powracaj^c po tej dygresji do wyscigow 
koni arabskich w Polsce rozwoj ich w latach 
1927—1939 obrazuj? w tabeli 17.

Wyscigi z przeszkodami
Rozgrywano je na torach prowincjonal- 

nych, a w Warszawie rzadko miewaly miejsce. 
Zazwyczaj w programach torow prowincjo- 
nalnych bywaly w ciqgu mityngu 2 — 4 go
nitwy z przeszkodami. Dzielily si? one na 
specjalne wojskowe, dost?pne tylko dla ofice
row sluzby czynnej, i na otwarte rowniez dla 
cywilnych. W pierwszych latach po wojnie 
odbywaly si? w skali dose ograniczonej i do
piero pozniej rozszerzono ich zakres.

Na wiosn? 1927 r. Min. Spr. Wojsk. usta- 
nowilo specjalnq gonitw? z przeszkodami dla 
oficerow sluzby czynnej, nazwang Wielki 
Steeple Chase Armii (Militari). Mial on bye 
rozgrywany na torze w Piotrkowie z dotaeji 

asygnowanej przez Min. Spr. Wojsk. Nagrody 
w nim wynosily: 7000 zl i nagroda honoro- 
wa dlajezdzea zwyci?zcy, 2100 zl dlajezdzea, 
ktory zajgl drugie miejsce, i 700 zl dlajezdzea 
na trzecim miejseu. Hodowcy pierwszych 
trzech koni otrzymywali premie hodowlane 
700, 210 i 70 zl. Zwyci?ski jezdziec otrzymy- 
wal poza tym zeton pamigtkowy, a wszyscy 
inni, ktorzy ukonczyli gonitw?, rowniez zeto- 
ny, ale nieco skromniejsze. Dystans w steeplu 
wynosil 4800 m. Uczestniczyc w nim mogly 
konie w wieku 4 i wi?cej lat wszelkiego po- 
chodzenia i wszelkich krajow. Konie polkrwi 
otrzymywaly 2 kg ulgi wagi.

Pierwsza wi?ksza gonitwa przeszkodowa 



105wzbudzila wielkie zainteresowanie w swiecie 
sportowym, a zwlaszcza wsrod oficerow. Po 
raz pierwszy odbyla siy ona w Piotrkowie 
14 sierpnia 1927 r., w dniu, gdy rozgrywano 
rowniez piotrkowskie Derby dla koni polkrwi. 
Uroczystosc ty zaszczycil swq obecnosci^ pre- 
zydent Rzeczypospolitej Ignacy Moscicki; 
przybylo tez na tor duzo widzow. Emilia 
Reszke ze Skrzydlowa, corka slawnego spie- 
waka i jednego z zalozycieli Piotrkowskiego 
Towarzystwa Zachyty do Hodowli Koni, ofia- 
rowala duzy srebrny puchar przechodni dla 
zwyciyzcy.

Do gonitwy stanylo 6 koni. Wygral rtm. 
K. Kapiszewski na Biance 1922 (Carabas — 
Bodrog) hodowli B. Ziytarskiego, drugi byl 
mjr M. Toczek na Kasztelance i trzeci pplk 
K. Rommel na klaczy A. Tunskiego Doli. 
Czas gonitwy wynosil 6 min. 46 sek.

86. Fryderyk Jurjewicz i prezes Lodzkiego 
Towarzystwa Jachfty do Wyscigow Konnych 
Stefan Ender w otoczeniu jezdzcow dZentelmenow: 
pplk. K. Rommla, J. Stokowskiego, 
por. Rostworow skiego i por. K. Swifcickiego.

Odt^d gonitwa ta stala siy duz^ atrakcjq 
toru piotrkowskiego i rozgrywano j 4 do zam- 
kniycia wyscigow w Piotrkowie w koncu 
1931 r.

W 1928 i 1929 r. nastqpilo na skutek 
asygnowania znacznych dotacji przez Min. 
Spr. Wojsk. na gonitwy oficerskie gwaltowne 
zwiykszenie liczby gonitw z przeszkodami, 
a zwlaszcza wzroslo ich uposazenie. Gdy w 
1928 r. rozegrano w calym kraju 178 gonitw 
na sumy z premiami hodowlanymi 282 842 zl, 
to w 1929 r. liczba ich wzrosla do 199, 
a uposazenie do 494105 zl. Min. Spr. Wojsk. 
ustanowilo w 1929 r. na kazdym torze pro- 
wincjonalnym, z wyjqtkiem Lodzi, 17 Wiel- 
kich Steeple Chase Wojskowych z ogoln^ sum^ 
nagrod 127000 zl, w tym 1 handicap 15000 zl, 
4 gonitwy po 10000 zl i 12 po 6000 zl.

Powiykszenie liczby gonitw z przeszkodami 
i ogolnej sumy nagrod na nich zachycilo 
oficerow do nabywania koni zdatnych do tego 
celu. Poszczegolne tory staraly siy o ulepsze- 
nie biezni do tego rodzaju gonitw i budowanie 
bardziej urozmaiconych przeszkod, czysto pos-



106

87. Znan7 jezdziec przeszkodowy Aleksander 
Tunski na Frasquicie hodowli M. Roga, 
na ktorej wygral w 1931 r. Wielki Lodzki 
Steeple Chase.

lugujqc si? zywoplotami. Ale na skutek nagle
go powi?kszenia liczby gonitw z przeszkodami 
i wielkiego entuzjazmu w tym wzgl?dzie orga- 
nizatorow nastqpila pewna przesada w sta- 
wianiu przeszkod duzych i ci?zkich do poko- 
nania, czemu nie bardzo mogli sprostac za- 
rowno niezbyt jeszcze doswiadczeni i zapra- 
wieni w tym sporcie jezdzey, jak i mniejszej 
klasy konie. Zwlaszcza przesadzaly w tym 
male, niedawno powstale tory prowincjonalne, 
chcq.ce tym przysporzyc sobie rozglosu. Znany 
jezdziec Kazimierz Rojowski z Sobjanowic 
w Lubelskiem uskarzal si? w ,Jezdzcu i Ho- 
dowey” w 1929 r.: ,,Doszlismv do tego, ze 
musielismy skakac na malych prowincjonal- 
nych torach w wyscigach z nagrodq 500 zl 
dwa razy powazniejsze i trudniejsze przeszko- 
dy niz w Lodzi w wyscigu o 10000 zl”.

Do najlepszych jezdzcow przeszkodowych 
nalezeli w latach 1927 — 1932: Karol Rommel, 
J. Struzyriski, W. Bobiriski, A. Turiski i M. 
Bohdanowicz. Na liscie panow, jezdzqcych 
przewaznie w gonitwach z plotami i przesz
kodami, zajyli w latach 1927— 1932 pierwsze 

miejsce pod wzglydem wygranych: dwukrot- 
nie W. Zakrzeriski i po jednym razie W. Bo
biriski, W. Mrowec, M. Nestorowicz, A. Ro- 
stworowski i A. Turiski. W pierwszej zas 
dziesiqtee uplasowali si?: 6-krotnie J. Stru
zyriski, 5-krotnie W. Bobiriski, M. Bohdano
wicz i A. Turiski; 4-krotnie K. Rommel; 
3-krotnie L. Donner, J. Kwieciriski, B. Pie- 
czyriski i K. Swi?cicki; 2-krotnie P. Bierzyri- 
ski, K. Bylczyriski, Jusciriski i W. Zakrzeriski; 
po jednym razie trafilo do pierwszej dziesiqtki 
21 jezdzcow: T. Falewicz, J. Goszczyriski,
S. Gromnicki, Ignaczak, K. Kapiszewski,
T. Komorowski, Mieczkowski, W. Mrowec, 
J. Muszyriski, W. Nestorowicz, K. Rojowski, 
A. Rostworowski, A. Rowton, J. Russocki, 
J. St?pkowski, J. Stokowski, W. Suchecki, 
Tatarowski, M. Toczek, Z. Wojtowicz i H. Za- 
jqczkowski.

Do najlepszych koni przeszkodowych w la
tach 1927— 1932 nalezaly: Boston, Cetynia, 
Signorina Romanelli, Frasquita, Westalka, 
Monitor, Gwalt, Kasztelanka, Bianca, Bagnet, 
Caraibe, Wojak, Jeniola II, Zbir i inne.

W 1927 r. biegalo w gonitwach przeszko-

88. Pplk Karol Rommel na doskonalej 
w gonitwach plotowych i przeszkodowych Cetynii.



107dowych zajmujgc platne miejsca 139 koni, 
a w 1928 r. — 104 konie. W tym czasie 
panowala wielka roznica mi?dzy wysokim 
uposazeniem gonitw wojskowych a niskim go
nitw dost?pnych dla jezdzcow cywilnych i z tej 
racji rozwijaly si? stajnie oficerskie, a raczej 
upadaly amatorskie cywilne. Zlikwidowane 
zostaly stajnie: K. Zychliriskiego, K. Rojow- 
skiego, J. Lewandowskiego, H. Zajgczkow- 
skiego, Jaworskiego, Lubelskiej Spolki Ho- 

dowlanej, R. Kruszewskiego, H. Pomernackie- 
go i innych.

Najwi?kszymi gonitwami przeszkodowymi 
w omawianym czasie byly: Wielki Lodzki 
Steeple Chase im. Fryderyka Jurjewicza — 
5200 m z nagrodg 15000 zl, Handicap Wiel- 
kopolski — 6400 m z nagrodg 10000 zl i Han
dicap Piotrkowski — 6000 m z nagrody 
15000 zl. Wysokosc nagrod i dystans nie- 
kiedy ulegaly zmianom.

Struktura Towarzystwa Zachgty 
do Hodowli Koni w Polsce

Towarzystwo to powstalo moc^ uchwaly 
Rady Administracyjnej Krolestwa Polskiego 
z dnia 23 marca 1841 r. pod nazwg To
warzystwa Wyscigow Konnych i Wystawy 
Zwierzqt Gospodarskich w Krolestwie Pol- 
skim. Okolicznosci, wjakich zostalo utworzo- 
ne, oraz jego dzialalnosc na przestrzeni lat 
1841 — 1918 opisalem w ksigzce Dzieje wysci
gow i hodowli koni petnej krwi w Polsce. Kro- 
lestwo Polskie 1815—1918 (Warszawa 1970, 
s. 455) z 246 ilustracjami.

Podczas pierwszej wojny swiatowej, w lecie 
1915 r., Towarzystwo zostalo ewakuowane do 
Odessy, a stajnie wyscigowe rozproszyly si? 
po torach w Petersburgu, Moskwie i Odessie. 
Na ewakuacji w Rosji prezes F. Jurjewicz 
zorganizowal wyscigi w Odessie i tam skupil 
wi?kszosc pracownikow i koni polskich. W 
czerwcu 1919 r. przyprowadzil ocalal^ cz?sc 
koni do Warszawy i we wrzesniu wznowil 
wyscigi na Polu Mokotowskim. Piastowal tez 
nadal stanowisko prezesa przemianowanego 
obecnie zrzeszenia na Towarzystwo Zach?ty 
do Hodowli Koni w Polsce. Prezes opracowal 
nowy statut Towarzystwa i zostal on zalega- 
lizowany przez wladze w 1919 r. Potem ule- 
gal kilkakrotnym zmianom.

Towarzystwo warszawskie, jako stoleczne 
i najwi?ksze w kraju, jako tez dysponujgce 
najzasobniejszymi wlasnymi funduszami, 

uzyskalo szereg przywilejow, jakimi nie dys- 
ponowaly towarzystwa prowincjonalne. A 
wi?c minister rolnictwa powierzyl mu pro- 
wadzenie i wydawanie drukiem oficjalnej Pol
skiej ksifgi stadnej koni pelnej krwi angielskiej 
i takiejze koni wysokiej polkrwi. Towarzystwo 
stoleczne redagowalo i wydawalo drukiem 
organ urz?dowy do spraw wyscigow konnych 
,,Wiadomosci Wyscigowe”, o ktorym b?dzie 
szerzej mowa nieco dalej. Towarzystwo war
szawskie z racji duzych dochodow osigganych 
z gry w totalizatorze subwencjonowalo defi- 
cytowe towarzystwa prowincjonalne i udzie- 
lalo zasilkow na rozne cele sportowe i hodow
lane, jako tez materialnej pomocy na wyda
wanie czasopisma , Jezdziec i Hodowca”, kto
re ukazywalo si? w latach 1922—1939.

Stanowisko prezesa Towarzystwa piasto
wal od 26 pazdziernika 1910 r. do 4 lutego 
1923 r. Frydervk Jurjewicz (1871 — 1929) 
z Berszady na Podolu. Po zrzeczeniu si? tej 
godnosci z racji mianowania go dyrektorem 
Stadnin Pahstwowych wybrano na prezesa 
w dniu 4 lutego 1923 r. Alberta Wielopol- 
skiego (1884—19 ), bylego dowodc? 14.
Pulku Ulanow Jazlowieckich. Pozostawal on 
na tym stanowisku do dnia 13 czerwca 1930 r., 
a zrzekl si? go ze wzgl?dow rodzinnych, gdy 
wyjechal do Czechoslowacji. Po nim wybrany 
zostal prezesem dnia 13 czerwca 1930 r. Mi-
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89. Albert Wielopolski, prezes Towarzystwa 
^achfty do Hodowli Koni w Polsce 
w latach 1923-1930 oraz prezes Lodzkiego 
Towarzystwa yPchfty do Wyscigow Konnych.

90. -Stanislaw Haman, sekrelarz generalny 
Towarzystwa gjachfty do Hodowli Koni 
w Polsce w latach 1927 —1936.

chai Komorowski (1875— 1950) z Siedlisk pod 
Szczekocinami i pelnil t? funkcj? do okupacji 
hitlerowskiej.

W 1926 r. zarz^d Towarzystwa skladal 
si? z 12 osob, komisja rewizyjna z 6 osob, 
a komisarzami byli: Andrzej Morstin, Michal 
Ord?ga i Aleksander Wielopolski. Towa
rzystwo posiadalo w 1923 r. 7 honorowych 
i 186 rzeczywistych czlonkow.

Sekretarzem Towarzystwa byl Ignacy 
Oszmanowicz (1866— 1935), ktory zaczql pra- 
cowac w Towarzystwie w 1900 r., najpierw 
w totalizatorze, a pozniej od 1911 r. w biurze. 
Wyjechawszy w 1915 r. na ewakuacj? do 
Odessy, objql tam stanowisko sekretarza i pia- 
stowal je do powrotu w 1919 r. do War
szawy, po czym pelnil je nadal w Warszawie 
do 1 maja 1932 r., kiedy poszedl na emery- 

tur?. Jednoczesnie w latach 1910— 1933 pelnil 
funkcje managera w stajni M. Bersona.

W 1927 r. ustanowiono w Towarzystwie 
etat sekretarza generainego i powolano na to 
stanowisko inz. Stanislawa Hamana (1895 — 
—1936), a Ignacy Oszmanowicz pozostal 
pierwszym sekretarzem. Drugim sekretarzem 
zostal Florian Kwasieborski. Biuralistami byli: 
Maria Jewniewiczowna, Michal Wilinski, 
Adolf Schuch i Maria Barcikowska. Funkcje 
skarbnika pelnil Adolf Wolinski, a buchaltera 
Romuald Gniazdowski. Inspektorem toru po- 
zostawal Ludwik Andrycz, dyrektorem totali- 
zatora Marian Wisniewski, lekarzem wetery
narii dr Anastazy Koskowski, starterami: 
w latach 1922- 1926 Mieczyslaw Radwan, 
w 1927—1930 Mieczyslaw Kozicki, a w 
1930— 1939 Kazimierz Zaleski.



Zarz^d i kancelaria Towarzystwa miescily 
si? w latach 1919—1928 w oficynie palacu 
Potockich na Krakowskim Przedmiesciu nr 32, 
a w 1928 r. przeniesione zostaly do wynaj?- 
tego obszernego lokalu przy ul. Mazowieckiej 
nr 16 na rogu ul. Traugutta. W sali posie- 
dzeri wisialy na scianach portrety kolejnych 
prezesow Towarzystwa z lat 1841 — 1930, kto

re spalily si? wraz z calym lokalem od bomby [ Q9 
lotniczj, rzuconej przez hitlerowcow we wrzes- 
niu 1939 r. W siedzibie Towarzystwa miesci- 
la si? rowniez redakcja subwencjonowanego 
przez nie pisma sportowo-hodowlanego ,Jez- 
dziec i Hodowca”. W jednej z sal miescila 
si? duza biblioteka hipologiczna.

Polityka hodowlana i ekonomiczna 
w ukladaniu programow wyscigow

W polityce programow wyscigowych stoso- 
wano przez caly okres mi?dzywojenny system 
grupowy, wprowadzony w Warszawie w 
1911 r. Podstawowym jego zadaniem bylo 
zapewnienie moznosci wygrywania slabszymi 
konmi takich sum, aby oplacalo si? utrzymy- 
wac nie tylko stajnie zlozone z dobrych koni, 
ale i znacznej liczby miernych i slabych, 
ktore stanowily „mi?so armatnie” dla totali- 
zatora. W programie umieszczano wi?c pewng 
liczb? wysoko uposazonych gonitw pozagru- 
powych, dost?pnych w zasadzie dla wszystkich 
koni, a wi?c tzw. gonitwy klasyczne o cha- 
rakterze selekcji hodowlanej, przeznaczone dla 
koni najlepszych, oraz pewnq liczb? gonitw 
otwartych sredniego znaczenia, w ktorych ko
nie slabe nie mialy szans wygrywania. Dalej 
ustanawiano gonitwy grupowe dla poparcia 
koni slabszych i zapewnienia duzych obrotow 
w totalizatorze. Ustanowiono w Warszawie 
poczgtkowo 4, a potem 6 grup. W warunkach 
kazdej gonitwy grupowej okreslano, ze mogg 
w niej uczestniczyc konie, ktore nie wygraly 
w danym sezonie wi?cej anizeli limit ozna- 
czony dla danej grupy. A wi?c np. w 1930 r. 
istnialy 4 grupy dla koni 3-letnich i starszych: 
w gonitwach dla I grupy mogly uczestniczyc 
konie, ktore nie wygraly 8000 zl, dla II gru
py — ktore nie wygraly 5500 zl, dla III gru
py — ktore nie wygraly 3400 zl i dla IV 
grupy — ktore nie wygraly 1600 zl. Koh po- 
zostawal w danej grupie dopoty, dopoki nie 

wygral przeznaczonego dla danej grupy limitu 
zlotych. Pozos taj 4c w danej grupie mial 
prawo uczestniczyc w wielu gonitwach swojej 
grupy. Gdy przekroczyl limit wygranych,

91. Pracownicy Towarzystwa Zflthfty do Hodowli 
Koni w Polsce w karykaturze G. Mucharskiego: 
u gory 1. Oszmanowicz i lek. wet. A. T. Koskowski, 
u dolu handicaper T. Jaworski.



110 przechodzil do nast?pnej grupy lub wreszcie 
do rz?du pozagrupowych. Nie istnial jednak 
obowiqzek przejscia konia kolejno przez wszy- 
stkie 4 grupy i jesli wlasciciel uwazal, ze jest 
na tyle dobry, ze moze wygrac nagrody poza- 
grupow^ lub nawet klasyczn^, to mogl zglosic 
go od razu do gonitw wyzszego rz?du, o ile 
pod innymi wzgl?dami odpowiadal warunkom 
gonitwy.

W panuj^cych w owych czasach warun- 
kach bardzo duza cz?sc koni nie wychodzila 
z grup i przez cal^ swg kariery wyscigow^ 
uczestniczyla tylko w gonitwach grupowych. 
Rzadkie natomiast bywaly wypadki, aby kon 
nie uczestniczyl w gonitwach grupowych, lecz 
od razu si?gal po laury w pozagrupowych, 
a zwlaszcza klasycznych.

Wyplata nagrod byla uregulowana w ten 
sposob, ze wlasciciel zwyci?skiego konia otrzy- 
mywal nagrody oznaczon^ w programie, 

wlasciciel drugiego na mecie konia otrzymy- 
wal 30% tego, co pierwszy, a trzeciego — 
10%. Hodowcy tych koni, ktore zaj?ly platne 
miejsca, uzyskiwali 10% tego, co wlasciciele 
trzech pierwszych koni.

W polityce programowej wyscigow przez 
caly okres mi?dzywojenny panowala tenden- 
cja podwyzszania liczby gonitw na dluzszych 
dystansach i stopniowego powi?kszania wagi 
jezdzcow. W 1921 r. olbrzymia wi?kszosc 
gonitw plaskich dzokejskich dla 3-letnich 
i starszych ogierow oraz klaczy byla rozgry- 
wana na dystansach 1600 i 2100 m, a istnialy 
tez 33 gonitwy na dystansie 1300 m. Potem 
stopniowo wydluzano dystanse, a zwlaszcza 
powi?kszano liczby gonitw na dystansach 
nieco dluzszych. Przed wojng 1939 r. naj- 
krotszy dystans w gonitwach dla koni 3-letnich 
i starszych wynosil 1400 m, a najdluzszy 
w gonitwie im. Lubomirskich — 4800 m.

Flyery, stayery i konie klasowe

Na torach wyscigowych ucz?szczajq.ca na 
nie publicznosc, jako tez i zatrudniony per- 
sonel trenerski, dzokejski i innego rz?du, dzielil 
konie pod wzgl?dem uzdolnien wyscigowych 
na flyery, stayery i konie klasowe. O tych 
terminach i kryj^cych si? za nimi wlasci- 
wosciach ustrojowych koni nalezy powiedziec 
kilka slow.

Fly er ami nazywane sq. konie odznaczajq- 
ce si? duzg. szybkosciq., czyli tzw. speedem, 
ktore biegaj^ lepiej na dystansach krotkich 
1000— 1600 m. Krancowe flyery, dla ktorych 
najstosowniejszy jest dystans 1200 m lub 
krotszy, nazywane sg. z angielska „sprinte- . 
rami”. Stayerami zas zwane sg konie zdolne 
do mniejszej szybkosci, ale za to wytrzymale 
na dlugich dystansach, czyli obdarzone „sta- 
min^”.

Dwustuletnia praktyka w urzqdzaniu wys
cigow wykazala, ze najbardziej miarodajne 
do okreslenia uzdolnien i wartosci hodow- 

lanej koni sg. gonitwy plaskie, to znaczy bez 
przeszkod, urzqdzane na dystansach od 1200 
do 3200 m. Na tych dystansach kon moze 
w pelni wykazac swe uzdolnienia i wlasci- 
wosci organizmu. Natomiast dystanse krotsze 
i dluzsze mniej naclajq. si? do prob selek- 
cyjnych, gdyz zaczynaj^ tam odgrywac rol? 
czynniki uboczne, jak „wyrywanie startu”, 
niepelne na calym dystansie „wyjechanie ko
ni” i przeobrazenie wyscigu w pocztpkowy 
wolny galop i pozniejsz^ szybkq. koncowk? 
na mecie. Totez na calym swiecie glowne 
gonitwy rozgrywane sq na dystansach 1200 — 
— 3200 m, a gonitwy krotsze lub dluzsze, 
aczkolwiek s^ urz^dzane, to jednak nie maj^ 
decyd ujqcego znaczenia dla oceny wartosci 
koni. Oczywiscie gdyby chodzilo o proby 
innych zwierzip szybkobieznych, np. chartow, 
wielblqdow, strusi itp., sprawa dystansow 
przedstawialaby si? inaczej, stosownie do wlas- 
ciwosci ich organizmu, ale dla koni ta skala,



Illjak to wykazala wieloletnia praktyka, jest naj- 
bardziej miarodajna i w najwiykszej mierze 
ujawnia wlasciwosci organizmu i uzdolnie- 
nia koni.

Kazdy kon, zaleznie od swego ustroju 
i stopnia przygotowania do wyscigu, moze 
przejsc okreslony dystans w okreslonym cza
sie. Aby wygrac wyscig z korimi nie slabszy- 
mi od niego, musi biec na poszczegolnych 
odcinkach trasy, przypuscmy 500-metrowych, 
zwanych na torach „cwiartkami”, z takq 
maksymalnq dla jego organizmu szybkosci^, 
aby starczylo mu jeszcze sil do stoczenia 
walki z rywalami przed metq. Ty sredni^ 
szybkosc na poszczegolnych odcinkach trasy 
nazwac mozna indywidualnq. szybkosci^ ko
nia. Indywidualna szybkosc musi, rzecz pro- 
sta, malec w miary wydluzania siy dystansu 
wyscigu lub gdy teren jest bardziej grz^ski. 
Otoz u flyerow indywidualna szybkosc w mia
ry wydluzania dystansu lub gdy teren staje 
siy grzqski, spada o wiele gwaltowniej niz 
u stayerow. Konie szybkie nie mogq isc na 
dluzszym dystansie z tak^ szybkosci^ na posz
czegolnych cwiartkach, jak stayery. Natomiast 
stayery nie mogq wykazac na krotkim dy
stansie tej szybkosci, co flyery.

Jezeli wiyc wezmiemy dla przykladu wys
cig na dlugim dystansie, przypuscmy 3200 m, 
wowczas stayery przechodzq w nim cwiartki 
w tempie szybszym niz flyery, a ze cwiartek 
tych jest duzo, wiyc tez w sumie stayery 
zyskupi przewagy czasu nad flyerami i zwyciy- 
zaj;p Zdarzaj^ siy wszakze wypadki, ze zaden 
z dzokejow, ze wzglydow taktycznych czy 
innych, nie chce jechac tak szybko, jak to 
pozwala ustroj .konia, i wyscig odbvwa siy 
w wolnym tempie. W takim wypadku dzokeje 
nie wyzyskujq na poszczegolnych cwiartkach 
pelni mozliwosci swych koni i jadq wolniej, 
niz na to pozwala zasob sil koni. Flyery 
w podobnym wyscigu nie sq zmyczone dluz
szym dystansem przebytym w wolnym tempie, 
a gdy dochodzi do walki na finiszu, jako 
konie szybkie potrafiq czystokroc pokonac 
stayery, ktore nie sq. w stanie osi^gnqc wiel- 

kiej szybkosci na kilkudziesiyciu ostatnich 
metrach. W gonitwie tak rozegranej pomimo 
dlugiego dystansu moze zwyciyzyc zdecydo- 
wany flyer.

Jeszcze bardziej paradoksalnie przedstawia 
siy sprawa na wyscigach z przeszkodami. Po
niewaz dystanse tych gonitw s^ dlugie, 4000 — 
— 8000 m i wiycej, a tempo z powodu nie- 
rownego najczysciej terenu oraz koniecznosci 
skakania przez przeszkody jest wolne, stayery 
idq. w tego rodzaju wyscigach w tempie po- 
wolniejszym, anizeli pozwalajq na to ich sily. 
Po ostatniej przeszkodzie nastypuje finisz na 
nieduzym stosunkowo dystansie 300 i mniej 
metrow, na ktorym stayery, nie posiadajqce 
duzej szybkosci, nie maj^ wielkich szans. 
Flyery, idqc caly czas w tempie wzglydnie 
powolnym, w jakim sq. rozgrywane tego ro
dzaju wyscigi, nie myczq. siy, a gdy docho
dzi do rozgrywki na mecie, maja jeszcze

92. zjiakomicie oddane podobiehstwo slalych 
bywalcow wyscigow warszawskich: S. Drojeckiego, 
M. Radwana i A. Morstina, przez artyste malarza 
G. Mucharskiego. A. Morstin (z prawej strony) 
niech^tnie spoziera na M. Radwana, gdyZ jego 
klacz Eskorta II pobila konia A. Morstina.



112 cz^stokroc zasob sil pozwalajqcy im na roz- 
wini^cie duzej szybkosci na krotkim dystansie 
dzieUcym ostatni^ przeszkod^ od mety i dose 
czQsto zwyciQzajq. Wiadomo tez powszechnie, 
ze dobre konie przeszkodowe rekrutujq. siy 
czystokroc z flyerow, ktore nie zdolne wy- 
grywac gonitw plaskich na dystansach dluz- 
szych niz 1600—1800 m.

Tak przedstawia siy sprawa od strony 
teoretyeznej. Natomiast w praktyce slusznosc 
dawania poszczegolnym koniom miana flyera 
i stayera jest bardzo wzglydna i w duzej 
mierze zalezna od warunkow, w jakich wyscigi 
sq. rozgrywane. Zasada wyzej wyluszczona 
mialaby w pelni zastosowanie na idealnie 
rownym i poziomym torze, gdyby wyscig 
odbywal siy przez caly czas po trasie prostej, 
bez zakrytow. W praktyce jednakze tory majq 
najczysciej bieznie w ksztalcie mniej lub bar- 
dziej foremnej elipsy, z koricowq. prostq. przed 
met4 dlugosci 300 — 600 m. Otoz im wiycej jest 
na trasie ostrych zakrytow lub innych przy- 
czyn zmuszaj^cych jezdzeow do zwolnienia 
tempa, tym dla stayerow sytuaeja jest mniej 
dogodna, natomiast pomyslna dla flyerow. To- 
tez kon, ktory uchodzi za stayera na jednym 
torze, nie bydzie uwazany za takiego na 
innym, o konfiguraeji odmiennej, na ktorym 
nie bydzie mial moznosci wyzyskania wiykszej 
od flyera szybkosci na licznych cwiartkach 
duzego dystansu gonitwy. To samo dotyczy 
flyera. Przewieziony na tor z lieznymi i ostry- 
mi zakrytami, na ktorych srednie tempo musi 
bye sil^ rzeczy powolne, moze on pokonywac 
na dluzszych dystansach renomowane stayery 
i tym samym zacznie uchodzic za konia po- 
siadaj^cego wytrzymalosc, czyli stayera.

Flyery i stayery sq. to konie jednostron- 
nie uzdolnione. Pierwsze odznaczajq siy wielkq 
szybkosciq na krotkich dystansach, lecz nie 
majq. wytrzymalosci, drugie przeciwnie — ob- 
darzone sq znaeznq wytrzymalosci^, lecz nie 
majq. wiykszej szybkosci. Natomiast najwiykszq. 
wartosc przedstawiajq konie tzw. klasowe, 
Iqczqce uzdolnienia zarowno do szybkosci, jak 
i wytrzymalosci. Te wszechstronne uzdolnie

nia ujawniajq siy najpelniej na dystansie 
2400 m i z tej raeji dystans ten otrzymal 
na wyscigach miano ,,klasycznego”. Kon, kto
ry pokonuje na tym dystansie przeciwnikow 
wysokiej klasy i jest zdolny wykazac na ostat- 
niej ewiartee przed metq wiyksz^ szybkosc niz 
ta, z jakq przebywal ewiartki poprzednie, 
np. w czasie 25 — 32 — 32 — 32 — 29 sek.6, czyli 
razem 2 min. i 30 sek., jest niewqtpliwie 
dobrym koniem, o uzdolnieniach zarowno do 
szybkosci, jak i wytrzymalosci, i jest w ho
dowli najbardziej ceniony.

Flyery sq zazwyczaj korimi wczesnie doj- 
rzewajqcymi i najlepiej biegajq w wieku 2 — 3 
lat. Odznaczajq siy wiykszym wzrostem i du- 
zymi ramami, czyli dzwigniami ciala. Typowe 
natomiast stayery sq. przewaznie konmi mniej- 
szymi, o krotszych liniach.

W hodowi koni pelnej krwi najbardziej 
cenione sq sztuki klasowe, I4cz3.ce uzdolnie
nia do szybkosci i wytrzymalosci. Na drugim 
miejscu stawiane sq dobre flyery, a najmniej- 
szym uznaniem cieszq siy jednostronne staye
ry. W hodowli dose czysto zdarzajq siy wsrod 
flyerow znakomite reproduktory, jak Sund
ridge 1898, Commando 1898 USA, Orby 
1904, The Tetrarch 1911, Tetratema 1918 
i inne; jednostronne stayery natomiast na 
ogol w hodowli zawodzily.

Typowymi przedstawicielami flyerow u 
nas w okresie miydzywojennym byly: Azamat 
1917 (Bernbo — Ksiyzna Litewska) i Lanoli- 
ne 1920 (Aphothecary — Louisianne), ktore 
zwyciyzaly przewaznie na dystansie 1300 m, 
jako tez kasztanowaty Egmont 1924 
(Oszczep — Roli Poli II), ktory wygral nagro
dy: A. Wotowskiego 1100 m, Kruszyny 
1100 m, grupowq 2500 zl na dystansie 1300 m, 
1500 zl na dystansie 1600 m, K. Sosnkow- 
skiego 1600 m, Handicap Malopolski 2100 m 
i grupowq 3000 zl na dystansie 2100 m. 
Typowym flyerem byl tez kary Wagram

6 Pierwsza z podanych liczb (25) oznacza 
czas przebycia dystansu 400 m, reszta po 
500 m.



113

93. Placyk przed try bun czlonkowskci 
na torze mokotowskim — widok po rozegraniu 
gonitwy w 1927 r.

(Man ton — Ewa), ktory wygral nagrody: 
A. Potockiego 1200 m, Widzowa 1200 m, 
J. Fanshawe 1300 m, Borowna 1600 m, Ru
lera 1600 m i- Krasne 2100 m.

Natomiast do stayerow nalezaly: Ten 1921 
(Blue Danube — Kalaena), ktory wygral go
nitwy: im. J. Zamoyskiego 2400 m, Wielk^ 
Warszawskq 2800 m, Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej 3000 m i im. Lubomirskich 4800 m; 
Colombo 1926 (Fils du Vent — Poinsettia), 
ktory wygral nagrody: Kozienic 2100 m, 
Krasinskiego 2200 m, trzykrotnie A. Wotow- 
skiego 2800 m, dwukrotnie Prezydenta Rze- 
czypospolitej 3000 m i Sac a Papier 3200 m; 
Casanova 1927 (Balthazar — Crescentic), kto
ry wygral nagrody: Produce 2100 m, Krasne 
2100 m, Janowski 2400 m, St. Leger 3000 m, 
Sac a Papier 3200 m i im. Lubomirskich 
4800 m, a byl drugi w Jubileuszowej 2400 m, 
Wielkiej Warszawskiej 2800 m i Prezydenta 
Rzeczypospolitej 3200 m.

Czasopisma sportowo-hodowlane
Wydawnictwa periodyczne z zakresu ho

dowli koni, wyscigow i sportow konnych da- 
tujq siy na swiecie od czasow stosunkowo 
dawnych i wyprzedzily znacznie pisma do- 
tycz^'ce innych odlamow hodowli i sportow. 

Pomimo jednak blisko dwustuletniego istnie- 
nia tej prasy w zadnym kraju nie jest dotqd 
opracowanajej historia, jak rowniez nie istnie- 
je zadna ogolna monografia obrazujqca calo- 
ksztalt dziejow tego odlamu czasopismien-

8 - WyScigi i hodowla koni...



nictwa na swiecie.
Pierwsze czasopismo sportowo-hodowlane 

ukazalo si? w klasycznej ojczyznie sportu 
konnego i racjonalnej hodowli — w Anglii. 
Byl to ,,The Sporting Magazine”, jaki zaczjJ 
wychodzic w Londynie w 1793 r. Drugim 
krajem, w ktorym pojawila si? prasa hodow- 
lona, byly Niemcy. Ukazywac si? tutaj zacz?ly 
w 1823 r. pisma: ,Jahrbuch fur Pferde- 
zucht” oraz ,,Archiv'fur Pferdekenntnis”, wy- 
dawane przez Ch. von Tenneckera. Rowno- 
czesnie ukazalo si? w 1823 r. w Moskwie 
pierwsze rosyjskie czasopismo hodowlane ,Je- 
zeniedielnik dla ochotnikow do loszadiej” pod 
redakcj^ gen. Pawla Zorna. Wydawane bylo 
w latach 1823- 1827. We Francji prasa hipo- 
logiczna datuje si? od 1828 r., kiedy to 
zaczql wychodzic w Paryzu , Journal des 
Haras”. Ukazywal si? w latach 1828—1888.

W Polsce czasopisma specjalne dotycz^ce 
hodowli koni i sportow konnych powstaly 
o wiele pozniej niz w krajach zachodnio- 
europejskich. Poczqtkowo sprawy te omawia- 
ne byly w prasie codziennej i pismach rol
niczych, a wsrod organow, ktore poswi?caly 
tym sprawom wi?cej uwagi, nalezy wymienic: 
„Roczniki Gospodarstwa Krajowego” (War
szawa 1842- 1862), „Gazet? Rolniczq” (War
szawa 1861 — 1939), ,,Ziemianina” (Poznan 
1850-1914), „Rozprawy c. k. Galicyjskiego 
Towarzystwa Gospodarskiego” (Lwow 1845 — 
— 1866), ,,Rolnika” (Lwow 1867 — 1939) itp.

W 1877 r. zaczq.1 wydawac w Warszawie 
Jozef Naimski czasopismo salonowe „G'oniec 
Teatralny”. Miesi?cznik ten byl poswi?cony 
zyciu towarzyskiemu i teatrowi, lecz zawieral 
ponadto specjalny dzial hodowli koni i wysci
gow. Jest tam kilka cennych artykulow z tego 
zakresu. W charakterze ilustracji redaktor 
uzywal zdj?c fotograficznych naklejanych na 
odpowiednie stronice. Pismo przetrwalo jed
nak bardzo krotko — zaledwie pol roku — 
i zbankrutowalo. Egzemplarze jego sq. dzis 
niezmiernie rzadkie.

Nast?pnym pismem, ktore poswi?calo wi?- 
cej uwagi hodowli koni, byl ,,Hodowca”, 

redagowany przez znanego dzialacza rolnicze- 
go lekarza weterynaryjnego Henryka Kotlu- 
baja. Pismo to wychodzilo w Warszawie po- 
cz^wszy od 1884 r. i zajmowalo si? hodowl^ 
wszelkiego rodzaju zwierzqt domowych. Po 
kilku latach, a mianowicie w 1887 r., prze- 
ksztalcone zostalo na pismo ogolnorolnicze 
i otrzymalo tytul ,,Rolnik i Hodowca”. Cie- 
szylo si? szczegolnym wzi?ciem na Bialej Rusi 
oraz Litwie i redagowane bylo ze specjalnym 
uwzgl?dnieniem tamtych okolic. Artykulow 
i wiadomosci o koniach bylo wi?cej w pierw- 
szych latach istnienia pisma, pozniej prze- 
ksztalcalo si? ono coraz bardziej w organ 
rolniczy i sprawy hodowli zeszly na dalszy 
plan. Pisywal tam duzo Stanislaw Wotowski, 
zanim zalozyl wlasny organ, poswi?cony spec- 
jalnie hodowli koni. ,,Rolnik i Hodowca” 
przetrwal do pierwszej wojny swiatowej i od- 
dal krajowemu rolnictwu niewqtpliwe uslugi.

W 1888 r. w listopadzie ukazal si? w 
Warszawie miesi?cznik pt. „Sport”, redago
wany przez Michala Romiszowskiego. Mial 
on za zadanie omawianie spraw wszelkich 
odlamow sportu, a uwzgl?dnial takze zycie 
towarzyskie, a nawet heraldyk?. Hodowla ko
ni i wyscigi zajmowaly w nim jednak na- 
czelnq pozycj?. Pismo walczyio wci^z z trud- 
nosciami materialnymi, ukazywalo si? z cz?- 
stymi i nieregularnymi przerwami, a zresztq. 
prowadzone bylo slabo i nic godniejszego 
uwagi nie zawieralo. Jak si?’zdaje, upadlo 
ostatecznie w 1891 r.

Rok 1891 byl przelomowy w historii na- 
szego periodycznego pismiennictwa hipolo- 
gicznego, dnia 15 kwietnia bowiem powstal 
pierwszy w Polsce specjalny organ poswi?co- 
ny sprawom hodowli koni i sportoln konnym 
i odtqd, z wyjqtkiem przerw wywolanych 
pierwszy i drugq wojnq swiatowq, jako tez 
odbudow^ gospodarczq kraju po zniszczeniach 
dokonanych przez hitlerowcow, mamy stale 
ukazuj^ce si? pisma fachowe z tego zakresu. 
Czasopismem tym byl dwutygodnik ,Jez
dziec i Mysliwy”, redagowany przez zna
nego sportsmena i dzialacza na polu hodowli
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94. Tytulowa karta pierwszego numeric „Jezdzca 
i Mysliwego” z dnia 3/15 kwietnia 1891 r.

koni — Stanislawa Wotowskiego.
, Jezdziec i Mysliwy” przetrwal bez zad- 

nych przerw az do okupacji Warszawy przez 
Niemcow w lecie 1915 r., ukazywat si? wi?c 
w ciqgu 25 lat. Redagowai go stale Stanislaw 
Wotowski.

Pismo prowadzone bylo umiej?tnie, za- 
wiera wiele ciekawych i cennych artykulow, 
a dla historii naszej hodowli i wyscigow sta- 
nowi nieocenione wprost zrodlo. Najwiycej 
uwagi poswi?cal redaktor hodowli koni pelnej 
krwi i wyscigom, lecz niemniej i inne dzialy 
byly szeroko omawiane. Znajdujemy duzo 
artykulow o stanie hodowli uzytkowej w te
renie, jej potrzebach i sposobach podnosze- 
niajej poziomu. Bardzo wiele miejsca poswi?- 
cono kwestii hodowli remontowej, jej oplacal- 

nosci, organizacji zakupow, zabiegom o pod- 
niesienie cen, rozmieszczeniu terytorialnemu 
tego odlamu produkcji w kraju itp. Staran- 
nie prowadzony byl dzial sprawozdawczy 
z wystaw, pokazow i wszelkich imprez sporto- 
wych. Redaktor S. Wotowski byl zapalonym 
dzialaczem na polu podniesienia krajowej ho
dowli, bral udzial prawie we wszystkich 
akcjach, jakie podejmowano wowczas na polu 
organizacji hodowli, i zamieszczal w swym 
organie dluzsze lub krotsze o nich opraco- 
wania i wzmianki. Dlatego tez ,Jezdziec 
i Mysliwy” tak wyczerpuj^co odzwierciedlal 
owczesne zycie hodowlane Krolestwa. Na la- 
mach tego pisma staral si? S. Wotowski 
uwzgl?dniac interesy ogolu hodowcow i wszy- 
stkim mniej wi?cej dzialom poswi?cal baczn^ 
uwag?. Procz stalego omawiania wyscigow 
konnych i zycia toru warszawskiego i pro- 
wincjonalnych, jak Plawno, Cmielow, L?cz- 
na, Lublin, Piotrkow, Radom, Lodz itp., jak 
rowniez i wazniejszych torow w Rosji, duzo 
miejsca poswi?cal hodowli koni polkrwi i spra
wom organizacyjnym. Bardzo powaznie 
przedstawial si? dzial artykulow historycz- 
nych najrozmaitszych odcieni i tematow. Bylo 
rowniez drukowanych wiele doskonalych mo- 
nografii opisowych znakomitych naszych stad
nin. Jazda konkursowa, trening, rajdy dlugo- 
dystansowe oraz szereg innych tematow znaj- 
dowalo szczegolowe i fachowe oswietlenie.

Totez dzi?ki umiej?tnemu redagowaniu 
,Jezdziec i Mysliwy” zaspokajal potrzeby 
szerokich kr?gow milosnikow koni i sportow, 
pozyskal sobie znacznq poczytnosc i przetrwal 
jako wydawnictwo prywatne 25 lat, co — jak 
na nasze stosunki — jest okresem bardzo dlu- 
gim, a w zakresie hodowli koni stanowi rekord 
dotqd nie pobity.

Cala praca redakcyjna spoczywala na bar- 
kach Stanislawa Wotowskiego. Pisywal sam 
bardzo duzo i bez przesady mozna powie- 
dziec, ze duzo wi^cej niz polowa tekstu wszyst
kich 25 rocznikow wyszla spod piora samego 
redaktora, reszta zas zdobyta byla jego tru- 
dem i inwencjq.
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116 D° najpowazniejszych artykulow wlasnych
redaktora nalezaly: PrzeobraZenia w jezdzie 
konnej (drukowane w latach 1894— 1904), Rzut 
oka na przeszlosc naszych wyscigow (1891), Ko
nie sanguszkowskie (1891 i 1898), Stado janow- 
skie (1896), Hodowla koni w Krolestwie (1897), 
Kruszyna — Widzow (1902) i Konie w wojennych 
pamiftnikach (1905). Jako autor Stanislaw Wo
towski mial lekkie pioro i artykuly jego czyta 
si? bez najmniejszego znuzenia.

Jesli porownamy ,Jezdzca i Mysliwego” 
z innymi europejskimi czasppismami sporto- 
wo-hodowlanymi, to przyznac trzeba bez- 
stronnie, ze — jesli nie wezmiemy pod uwag? 
periodykow specjalnych, naukowych lub pos- 
wiyconych wylqcznie pelnej krwi — stal on na 
poziomie zupelnie dobrym i dodatnio wyroz- 
nial si? wsrod szeregu pobratymczych pism 
europejskich. Zwlaszcza gdy uwzgl?dnimy 
okolicznosc, ze b?dgc wydawany w Krolestwie 
obejmowal ograniczony zast?p czytelnikow 
i prenumeratorow, to tym bardziej przyznac 
nalezy, ze redakcja wywiqzywala si? ze swoich 
zadan nader pozytywnie. W stosunku do pism 
europejskich ust?powal ,Jezdziec i Mysliwy” 
tylko szatq zewn?trznq, drukowany byl bo
wiem skromnie, na papierze sredniego gatun- 
ku i ilustracje zamieszczal rzadko, a technika 
ilustracyjna byla zdecydowanie slaba.

Obecnie, po dwoch wojnach swiatowych 
i zniszczeniach, jakich doznal kraj, komplet 
25 rocznikow , Jezdzca i Mysliwego” stanowi 
ogromnq rzadkosc bibliograficznq i nie maj^ 
kompletow nawet najzasobniejsze w kraju 
biblioteki, jak Jagielloriska i Biblioteka Na- 
rodowa.

Z poczqtkiem 1895 r. zaczql wydawac 
w Rymanowie znany galicyjski hodowca koni 
Kazimierz Ostoia-Ostaszewski miesi?cznik 
„H odowca Koni”, ktory byl organem 
oficjalnym Towarzystwa Zach?ty i Wzajemnej 
Pomocy w Chowie Koni w Rymanowie. Pismo 
wychodzilo w formie zeszytow sredniego for- 
matu, bez ilustracji. Rocznie ukazywalo si? 
12 numerow o Iqcznej pojemnosci 98—162 
stron.

95. Kazimierz Ostoia-Ostaszewski (1864 —1948), 
znany hodowca koni i publicysta hipologiczny 
w podeszlym juZ wieku.

Pismo przeznaczone bylo dla ziemian oraz 
milosnikow hodowli i sportow konnych. Oma- 
wialo prawie wyl^cznie sprawy galicyjskie 
i czasem tylko podawane byly szczuple wia- 
domosci z Krolestwa. Olbrzymiq wi?kszosc 
artykulow pisal sam redaktor oraz pewng licz- 
b? nadeslal Jozef Krzysztofowicz, hodowca 
z Mondzielowki kolo Podhajec. Inni autorzy 
pojawiali si? tylko sporadycznie, a wi?c Ste
fan Bojanowski, Karol Malsburg, Marian 
J?drzejowicz, Witold Czartoryski, M. Siemigi- 
nowski, Artur Cielecki, Jan Jodko i kilku 
innych.

Pismo mialo swoisty „wojujqcy” charak
ter, co wynikalo z usposobienia redaktora, 
pasjonujgcego si? krytykg i walkg literackq. 
Dostalo si? tu niejednemu, i to zapewne bylo 
przyczynq, ze nie utrzymalo si? dlugo. W 5 
nieduzych rocznikach znalezc mozna szereg



117rzeczy ciekawych i szkoda, ze pismo nie 
mogio rozwinqc siy szerzej i przetrwac dluzej. 
Procz artykulow redakcja zamieszczala sporo 
sprawozdari z wyscigow i wystaw, statystyk, 
wiadomosci o stadach i reproduktorach oraz 
innych pozytecznych danych. Z koricem 
1899 r. pismo upadlo. Poniewaz rozchodzilo 
siy w niewielkiej liczbie egzemplarzy, wiyc 
obecnie stanowi wyppkowq rzadkosc biblio- 
graficznq i nie posiadaj^ go nie tylko naj
bardziej zapaleni zbieracze, ale rowniez i naj- 
zasobniejsze biblioteki publiczne.

W 1895 r. ukazalo siy w Warszawie nowe 
czasopismo sportowe ,,Cyklista”. Poczqwszy 
od nr 8 organ ten zaczql zamieszczac nieco 
wiadomosci o wyscigach i koniach, a w kwiet- 
niu 1898 r. zmienil nazwy na „Sport” 
i odtqd stal siy pismem przede wszystkim 
hipicznym, udzielajgc jednak nadal sporo 
uwagi i innym sportom, a wiyc cyklistyce, 
wioslarstwu, lyzwiarstwu, atletyce i wteszcie 
automobilizmowi.

Redaktorem „Sportu” byl pocz^tkowo 
Franciszek Karpinski, a od dnia 7 pazdzier
nika 1899 r. az do korica — Waclaw Orlow
ski. Pismo prowadzone bylo o wiele gorzej 
niz ,Jezdziec i Mysliwy”, lecz niemniej i tu 
znalezc mozna szereg rzeczy interesujqcych, 
majqcych znaczenie dla historii naszej ho
dowli koni.

,,Sport” byl tygodnikiem ilustrowanym, 
wydawanym w oryginalnym dlugim, a w^skim 
formacie. Ukazywal siy do korica 1906 r., 
po czym zbankrutowal, gdyz zadnych zasil- 
kow nie otrzymywal. Komplet jego jest takze 
rzadki i bardzo nieliczne zbiory go posiadaj^.

Mniej wiycej od 1908 r. datowac siy za- 
czynajg w Warszawie czasopisma brukowe 
poswiycone wyscigom konnym, a przezna- 
czone dla publicznosci grajqcej w totalizato- 
rze. Do najdawniejszych wsrod znanych mi 
nalezal „Przegl4d Sportowy”, redagowa- 
ny od 1908 r. przez Stanislawa Mory Listo- 
pada. W sezonie jesiennym tegoz roku zmienil 
on nazwy na ,,Wyscigowy Przeglqd 
Sportowy” i podpisywany byl przez Wacla- 

wa Pabudziriskiego. Od maja 1911 r. prze- 
ksztalcil siy na „Wiadomosci Wyscigowe” 
i znow redagowany byl przez S. Mory 
Listopada.

Po wybuchu pierwszej wojny swiatowej 
w lecie 1915 r. wyscigi konne zostaly w War
szawie zamkniyte i wznowiono je dopiero 
z dniem 7 wrzesnia 1919 r. Wraz z wzno- 
wieniem wyscigow zaczyly ukazywac siy efe- 
meryczne i brukowe pisma wyscigowe dla 
graczy, podaj^ce ,,typy”, na ktore zalecaly 
stawiac. Na czele ich standi ,,Przegl4d 
Wyscigowy” S. Mory Listopada. Pisma te 
pojawialy siy, istnialy niekiedy przez krotki 
czas i upadaly. Organ S. Mory Listopada 
nazywano pospolicie „czerwoniakiem”, po
niewaz byl drukowany na blado czerwonym 
papierze.

Pierwszym po wojnie 1914—1918 r. po- 
wazniejszym czasopismem poswiyconym ho
dowli koni i sportom konnym okazal siy 
zalozony przez Mieczyslawa Radwana w 
1922 r. w Warszawie ,Jezdziec i Hodow
ca”. Powstanie tego organu stalo siy powaz- 
nym wydarzeniem w naszym zyciu hodowla- 
nym, pismo to bowiem w historii organi
zacji i podniesienia poziomu krajowej hodowli 
odegralo powaznq. roly.

Pierwszy numer ,Jezdzca i Hodowcy” 
ukazal siy dnia 1 stycznia 1922 r. Byl to 
tygodnik ilustrowany, poswiycony wszystkim 
galyziom hodowli koni i sportow konnych. 
W pierwszym dziesiycioleciu pismo najwiycej 
uwagi poswiycalo sprawom wyscigow i ho
dowli koni pelnej krwi angielskiej. Niemniej 
uwzglydnialo i inne dziedziny, a wiyc kon
kursy hipiczne, sztuky jazdy konnej i sciera- 
nie siy nowych pogl^dow na tym polu, ho- 
dowly arabow i uzytkowej polkrwi, sprawy 
remontowe, zycie zwi^zkow hodowlanych, 
organizacjy stadnin paristwowych, wystawy 
i pokazy, a poza tym podawalo kroniky kra- 
jowg i zagranicznq., sprawozdania, statystyki, 
informacje itp.

Pierwszym redaktorem pisma byl Mie
czyslaw Radwan — wlasciciel znanej stajni



118 wyscigowej. Czasopismo bylo jego prywatng 
wlasnosci^, lecz otrzymywalo zasilek od To
warzystwa Zachyty do Hodowli Koni w Pol
sce w postaci monopolu na drukowanie i kol- 
portaz oficjalnych programow wyscigowych, 
co przynosilo pokazne zyski. Z biegiem lat 
system ten zostal zaniechany i wydawanie 

tygodnika przej^lo calkowicie na swoj rachu- 
nek Towarzystwo Zachyty, wyznaczajqc re- 
daktorowi okreslone pobory. Z koncem listo
pada 1930 r. redakcj^ objzj dawny pracownik 
pisma — Janusz Wlodzimirski. O dalszych 
dziejach czasopisma bydzie mowa nieco poz
niej.

Rozmaitosci wyscigowe
Poniewaz niektore stajnie wyscigowe osi;p 

galy duze rozmiary, a wlasciciele ich z roz
nych powodow nie mogli czy nie potrzebowali 
zajmowac si? nimi w szczegolach osobiscie, 
gdyz zaj?ci byli czyms innym, angazowali 
wi?c do tego platnych kierownikow stajni, 
a czasami i stadnin. Kierownikow takich na- 
zywanoz angielska managerami. Zalatwiali 
oni wszelkie sprawy zwiqzane z prowadze- 
niem stajni, a w szczegolnosci zajmowali si? 
strategic i taktykq co do udzialu koni w posz- 
czegolnych gonitwach sezonow, mianowaniem 
koni do gonitw, wszelkimi formalnosciami 
z tym zwi^zanymi, rachunkowosciq itp.

Wlasciciele stajen angazowali managerow 
wedlug swego uznania i oplacali ich z wlas- 
nych funduszow, lecz do pelnienia tej funkcji 
nalezalo uzyskac licencje od towarzystwa wys
cigow, na ktorego torze stajnia miala biegac. 
Licencje towarzystwo w kazdej chwili moglo 
cofnqc, jezeli istnialy ku temu uzasadnione 
powody. Do znanych managerow na torze 
w Warszawie nalezeli: Ignacy Wadomski 
uj. Czarneckiego, Tadeusz Jaworski u F. Jur
jewicza i A. Wielopolskiego, Czeslaw Gr^b- 
czewski w stajni ,,Ktery-Szepietow”, Jozef 
Szemplinski u Stanislawa Ulaszyna i Zbignie- 
wa Dobieckiego, Ignacy Oszmanowicz u Mi- 
chala Bersona, Florian Kwasieborski u Kon- 
stantego Zamoyskiego, Feliks Przetakiewicz 
w stajni „Ktery-Szepietow”, Edward Hanto
wer u Stanislawa Mroczkowskiego, Zygmunt 
Narewski u Jerzego Zolkiewskiego, Wladyslaw 
Hofman u Eryka Kurnatowskiego, Ksawery 

Kozminski u Romana Rogowskiego i Stefana 
Endera i szereg innych.

Wlasciciele stajen wyscigowych, ktorzy nie 
posiadali wlasnych stadnin, kupowali konie 
w kraju i za granicip ale podstawq w tym 
wzgl?dzie bylo nabywanie w jesieni 1 1/2- 
-rocznych zrebi^t w stadninach panstwowych 
lub prywatnych. Za dawnych czasow hodow
cy, nie prowadz^cy wlasnych stajen wysci
gowych, sprzedawali przychowek przewaznie 
jesieni^, gdy zrebi?ta osi^galy 1 1/2 roku,
o sprzedazy oglaszali w pismach, a takze 
przysylali wykazy b^dqcego na sprzedaz ma- 
terialu wraz z jego pochodzeniem ze strony 
ojca i matki do Towarzystwa Wyscigow 
z prosbg o podanie do wiadomosci wlascicie- 

'lom stajen. Niektorzy przysylali konie do 
tatersalu, zwlaszcza Konrada Wodziriskiego 
przy Okolniku nr 9 lub W. Cybulskiego 
i M. Konopnickiego przy ul. Tr?backiej nr 11, 
ktore urzqdzaly licytacje. Bardziej przedsi?- 
biorczy wlasciciele stajen wyscigowych infor- 
mowali si? zawczasu u hodowcow, jaki ma
terial b?dq. posiadali na zbycie, i starali si? 
zakupic konie mozliwie wczesnie, aby uprze- 
dzic konkurentow.

Po wojnie spraw? zaopatrywania stajni 
w konie wzi?lo na siebie w duzym stopniu 
Towarzystwo Zachyty do Hodowli Koni i za- 
cz?lo chyba od jesieni 1921 r. urzqdzac na 
torze licytacje roczniakow, koni pozo- 
stajqcych jeszcze w treningu i schodzqcych 
z toru, aby wcielic je do stadnin i chowac 
ich potomstwo. W 1923 r., kiedy po raz
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96. Licytacja roczniakow na torze mokotowskim 
w 1929 r. Prowadzi jq M. Radwan.

pierwszy ogloszono sprawozdanie z tego ro
dzaju licytacji7, zgloszono na sprzedaz 56 ko
ni, a sprzedano 39. Najwyzszq. cen? osi4gn?la 
kozienicka roczniaczka Dulcynea 1922 (Mor
ganatic — Chryzothemis), sprzedana M. Ber- 
sonowi za 200 milionow marek. Na tej licy
tacji Eugeniusz Grzybowski kupil slawnego 
z czasem Forwarda, zaplaciwszy za niego 180 
milionow marek.

7 ,Jezdziec i Hodowca”, 1923, s. 328 — 
-330.

Odtqd licytacje warszawskie nabraly du- 
zego znaczenia w obrocie korimi pelnej krwi 
i najlepsz^ mlodziez sprzedawano zwykle na 
nich. Odbywaly si? one na placyku przed 
trybunq czlonkowsk^, a w 1938 r. po raz 
pierwszy urzqdzono licytacje na budujqcym 
si? jeszcze nowym torze na Sluzewcu. Pro- 
wadzil je zwykle starter Mieczyslaw Radwan, 

a pozniej Stanislaw Schuch. Licytacje te sciq- 
galy duze rzesze nie tylko zainteresowanych 
w kupnie czy sprzedazy, ale i milosnikow 
koni i sportu. Po licytacji udawano si? do 
restauracji na trybunie czlonkowskiej, dosko- 
nale prowadzonej przez pana K?dzierskiego 
i urodziwq. jego cork?. Tu nast?powaly ozy- 
wione debaty na temat dostarczonych koni 
oraz szans, jakie b?dq rokowaly w przyszlych 
wyscigach.

W omawianym okresie najwyzszg cen? 
osi^gn^l na licytacji w 1929 r. kozienicki Ja
rema III 1928 (Fils du Vent — Dryada), 
nabyty przez J. Strzemiriskiego za 22000 zl. 
Potem, w 1937 r,, rekord ten pobil kozie
nicki Skarb 1936 (Bafur — Fortuna II), na
byty przez Eryka Kurnatoivskiego za 26000 zl. 
Na licytacjach zawsze najwyzsze ceny osizp 
galy roczniaki kozienickie z duzym odchyle- 
riiem od cen placonych za produkty stadnin 
prywatnych.

Od 1930 r. Towarzystwo Zach?ty do Ho
dowli Koni w Polsce wprowadzilo doroczne 
premiowanie ogierow pelnej krwi, ktore



97. Premiowanie ogierow schodzqcych z toru, 
ktore mialy bye uZyte do hodowli.
Nafroncie ogier Faust odznaczony pierwszn nagrod q.

mialy zejsc z toru i bye wcielone do stadnin 
na reproduktory. Chodzilo tu glownie o ogiery 
mapice pojsc do stadnin polkrwi, totez pre- 
miowano takie, ktore odznaczaly si? dobr^ 
budowq, duzymi ramami, posuwistymi cho- 
dami w st?pie i klusie oraz mocnq konsty- 
tuejq. Inicjatorem tej akeji byl czlonek To
warzystwa, a jednoezesnie hodowca koni re- 
montowych i sportowych Stanislaw Czacki 
z Porycka na Wolyniu. Premiowano ogiery 
w wieku 3 — 8 lat. Oceny dokonywala Ko- 
misja, zlozona z przedstawicieli Ministerstwa 
Rolnictwa, Towarzystwa Zach?ty do Hodowli 
Koni i Warszawskiego Zwiqzku Hodowcow 
Koni Polkrwi.

Do pierwszego premiowania w dniu 10 
pazdziernika 1930 r. zgloszono 32 ogiery, 
a Komisja przyznala I nagrod? Bronislawowi 
Szwejcerowi za pi?knie zbudowanego gnia- 
dego Fausta, ktory zakupiony zostal nast?pnie 
do stad pahstwowych i otrzymal przydzial 
do stadniny w Racocie, gdzie dal duzo i do- 

brego potomstwa. Premiowanie ogierow kon- 
tynuowano corocznie az do wybuchu wojny 
w 1939 r.

Po smierci Fryderyka Jurjewicza, ktora 
nast^pila w dniu 12 lutego 1929 r., Towa
rzystwo Zach?ty do Hodowli Koni w Polsce 
postanowilo uczcic jego pami?c i zaslugi wy-

98. Poswigcenie w dniu 14 pazdziernika 1929 r. 
popiersia F. Jurjewicza dluta G. Chmielew skiego 
przy trybunie czlonkowskiej na torze 
mokotowskim. Przemawia ks. Niemyski, a obok 
stoi prezes Albert Wielopolski.
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99. Ogier S. Grzybowskiego Chum, za ktorego 
po wygraniu przezeft w dniu 19 czerwca 1927 r. 
Nagrody Jubileuszowej totalizator placil 
wygrywajq.cym 1304 zl za 10.

stawieniem na torze wyscigow stosownego 
pomnika. Zostalo wiyc zamowione u arty- 
sty rzezbiarza Gracjana Chmielewskiego po- 
piersie zmarlego i po wykonczeniu pomnika 
ustawiono go na dose wysokim cokole w parcz- 
ku toru w poblizu trybuny czlonkowskiej. 
Dnia 14 pazdziernika 1929 r. nast^pilo uro- 
czyste odsloniycie pomnika, ktorego dokonal 
prezes Towarzystwa Albert Wielopolski, wy- 
glosiwszy stosowne przemowienie do lieznie 
zgromadzonych przyjaciol zmarlego, jego 
wspolpracownikow, personelu toru i bywal- 
cow wyscigow.

Gdy w 1939 r. wyscigi przeniesione zosta

ly na nowo zbudowany tor na Sluzewcu, 
przeniesiono tam takze pomnik i ustawiono 
go nad wodotryskiem za trybunami, obok 
zburzonej pozniej przez hitlerowcow wiezy 
cisnien, gdzie stoi do dzis. Nalezy stwierdzic, 
ze artysta G. Chmielewski znakomicie oddal 
podobienstwo zmarlego, a zwlaszcza po mi- 
strzowsku odtworzyl wyraz jego twarzy i wej- 
rzenie.

Wielkq sensaejq wyscigow okresu miydzy- 
wojennego stala siy ogromna wygrana 
w totalizatorze w dniu 19 czerwca 1927 r., 
kiedy to prawie przez nikogo nie brany 
w rachuby kasztanowaty Chum 1924 (Har- 
sona — Csacsi) ze stajni S. Grzybowskiego 
wygral Nagrody Jubileuszowq w stawce 13 
koni majq.c takich przeciwnikow, jak Forward, 
Granat, Ten, Dollar, Eskorta II, Pan Prezes 
itp. Totalizator uczcil to zwyciystwo wyplatq 
1304 zl za 10. Na Chuma postawione zosta
ly 54 bilety, a szczysliwym posiadaczem jedne- 
go z nich okazal siy znany aktor warszaw- 
ski Jerzy Leszczynski. Byla to rekordowa 
wyplata dla calego okresu miydzywojennego.

Wysoce popularnymi postaciami na torze 
w Warszawie byli dwaj dostawey owsa, siana 
i slomy dla stajen wyscigowych — Flamm 
i Kieferbaum. Zawsze chytni do uslug, uzy- 
czali czystokroc kredytu wlascicielom koni, 
ktorzy znalezli siy z racji niepowodzenia stajni 
w klopotach finansowych, a potem miewali 
trudnosci z odzyskaniem naleznosci. Za oku- 
paeji obydwaj zostali bestialsko pomordowani 
nie w getcie, ale we wlasnych mieszkaniach.



122 Hodowla koni pelnej krwi 
w latach 1925-1932

Poczgwszy od 1925 r. nasza hodowla 
otrz4sn?la si? z nienormalnosci stanu powo- 
jennego i zacz?la rozwijac si? calkiem nie- 
zle, ksztaltujqc si? wedlug warunkow, jakie 
nastaly w kraju. Warunki te jednak ogromnie 
odbiegaly od stanu sprzed wojny 1914 r., 
a szczegolnie okresu najwi?kszego rozwoju ho
dowli na przelomie XIX i XX stulecia. Zmie- 
nilo si? od owych czasow bardzo wiele.

Przede wszystkim znacznie zbiednieli daw
ni wlasciciele wielkich dobr ziemskich i ich 
sukcesorzy, jako tez cz?sc finansjery, ktora 
dla wejscia w wyzsze sfery towarzyskie utrzy- 
mywala stajnie wyscigowe i stadniny, nie 
liczqc si? z kosztem ich prowadzenia. Znikly 
stadniny prowadzone w tym stylu, co Ludwi
ka Krasinskiego w Krasnem, Ludwika Gra- 
bowskiego w Sernikach, Jana Reszkego w 
Skrzydlowie, Wladyslawa Mysyrowicza w Fa- 
lencicach, braci Lubomirskich w Widzowie, 
a te, ktore si? ostaly, jak Brzezie Leopolda 
Jana Kronenberga, Krasne Adama Czarto- 
ryskiego, Widzow braci Lubomirskich, popro- 
wadzone zostaly na znacznie skromniejszq 
skal?. Stadniny powojenne przybraly calkiem 
inne oblicze. Nastawione byly wyraznie ko- 
mercyjnie, z kalkulacj^ na krotkq. met?, bez 
wi?kszego kapitalu nakladowego i obrotowe- 
go, bez wi?kszych inwestycji w obiektach rol- 
nych, majgcych sluzyc za siedlisko stadnin. 
Mowy juz nie bylo o sprowadzaniu przez 
prywatnych wlascicieli ogierow tej klasy, co 
Kaiser, Carlton, Reverend, Espoire, Perdiccas 
itp., jako tez ustal zwyczaj wysylania klaczy 
za granic? dla pokrycia ich tam czolowymi 
ogierami zachodnioeuropejskimi. Czynila to 
sporadycznie i na bardzo mal^ skal? zalozo- 
na w 1927 r. przez prezesa Wilenskiego To
warzystwa Hodowli Koni i Popierania Sportu 
Konnego, Wladyslawa L?skiego, Kresowa

Spolka Hodowlana, lecz poczynania te nie 
byly nasladowane.

W latach 1925—1932 stadniny byly mon- 
towane z materialu z reguly taniego, naby- 
wanego najcz?sciej okazyjnie na roznych wy- 
przedazach, rzadziej juz na grudniowych 
przetargach w Newmarket w Anglii, a w tym 
ostatnim wypadku jedynie za niedrogie pie- 
ni^dze. Zdarzalo si? wprawdzie pozyskac nie- 
kiedy tq drogQ klacz, ktora stala si? z czasem 
wartosciowq. matkq, lecz byl to zazwyczaj los 
na loterii, a nie swiadomy zakup rzeczywiscie 
pierwszorz?dnego materialu. W tym czasie 
znaczna juz liczba matek pochodzila z wlas- 
nego chowu krajowego. Najbardziej wi?c cha- 
rakterystyczng cechq. naszych powojennych 
stadnin pelnej krwi byla ich skromnosc, jesli 
chodzi o zaangazowanie kapitalu, tendencja 
do szybkiego obrotu nieduzymi wkladami 
i maly rozmach w prowadzeniu.

Obnizenie stopy w hodowli koni pelnej 
krwi po wojnie nast^pilo nie tylko z tej racji,

100. Wysoce zasluZona w polskiej hodowli 
klacz Kresowej Spolki Hodowlanej Gaff 1916 
(Javelin — Clovelly), matka Forwarda, 
Dziwo II, Genovy i Gaffeura.



z.e prowadzili jq obecnie ludzie o wide mniej 
zamozni niz dawniej, ale przede wszystkim 
dlatego, ze na zasilanie polskiej hodowli szty 
w czasach dawniejszych dochody z wygranych 
nie tylko w Warszawie, ale nadto ze znacz
nie bogatszych torow w Moskwie i Petersbur- 
gu, na ktorych biegaly i duzo wygrywaly 
stajnie polskie. Po wojnie zas zarobkow do- 
starczal glownie tor warszawski: Wygrane czo- 
lowych stajen wahaly si? dawniej od 50000 do 
390000 rubli rocznie, co w przerachowaniu 
na walut? angielskq wynosilo od 5263 do 
41 053 funtow sterlingow, w latach zas 1925 —
— 1932 wygrane najlepszych osiqgaly od 
75000 do 443000 zl, co rownalo si? mniej 
wi?cej wedlug owczesnego kursu 1744 do 
11 075 funtow. Zarobki lepszych stajen spadly 
wi?c prawie czterokrotnie. W pewnej pro- 
porcji do tego ksztaltowac si? musiala rowniez 
skala prowadzenia i naklady czynione na 
stada.

Odmienne warunki ekonomiczne i spolecz- 
ne popchnyly hodowl? w kierunku nie tyle 
osiqgania szczytowych wynikow, jesli chodzi 
o wybitne jednostki, ile stopniowego rozbu- 
dowywania liczebnego i rozrostu stajni, przy 
miernej przeciytnej i nieczynieniu specjalnych 
wysilkow, a w szczegolnosci nakladow mate- 
rialnych na proby osiqgania wynikow celujq- 
cych. Praca hodowlana zszarzala, stracila na 
polocie i subtelnosci wykonania; przeistoczyla 
si? w masowky, produkcj? seryjnq, w ktorej 
zarobek nieduzy, ale staly i pewny, wyparl 
dqzenia do uzyskiwania wynikow szczyto
wych.

Mniej wi?cej okolo 1929 r. wyrownalismy 
w pelnej krwi liczebne straty wojenne i od- 
tqd liczba posiadanych matek przewyzszac 
zaczyla liczby sprzed wojny. W 1933 r. ukazal 
siy III tom Polskiej ksi^gi stadnej koni pelnej 
krwi angielskiej', wpisano do niego 904 matki 
stadne, czynne w hodowli w latach 1925 —
— 1933. Wsrod tego poglowia bylo 476 klaczy 
urodzonych w kraju i 428 za granicq. Wsrod 
cudzoziemskich mielismy urodzonych: w 
Niemczech 109, Austro-Wygrzech 84, Anglii

i Irlandii 80, Francji 62, Rosji 36, na Wyg- 123 
rzech 23, w Belgii 21, Czechosiowacji 6, 
Austrii 3, Rumunii 2, Wloszech 1 i Danii 1. 
Sposrod 476 matek krajowych 359 bylo po 
ogierach zagranicznych i 117 po krajowych, 
co stanowilo w stosunku do ogolnej liczby 
904 matek niecale 13%. Przychowku wpisano 
2453 sztuki, srednio wiyc najednq klacz stadnq 
wypadalo 2,7 zrebiycia.

Najwiykszq liczby matek wedlug III tomu 
PSB rnieli nastypujqcy hodowcy: Stadniny 
Panstwowe 37, W. Daszewski 30, J. Czar
necki 29, I. Mielzynski 28, A. Czartoryski 23, 
H. Wozniakowski 20, L. J. Kronenberg 19, 
J. Alvensleben Schonborn 17, M. Rog 17, 
W. Wysocki 17, M. Berson 15, A. Olszowski 
15, A. Potocki 14, S. Karlowski 14, bracia 
Mencel 14, J. Broszkiewicz 14, S. Korzbok 
Lqcki 13, A. Budny 12, Z. Dobiecki 12, 
L. Dydynski 12, K. Zamoyski 12, E. Grzy
bowski 11, Z. Mycielska 11, L. Orpiszewski 
10, A. Ostoia-Ostaszewska 10. Inni hodowcy 
mieli mniej niz po 10 matek stadnych.

Dla porownania przytoczy liczby z XIV 
tomu rosyjskiej ksiygi stadnej, ktory ukazal 
siy w samym koncu 1916 r. i zawieral dane 
konczq.ce siy na 1913 r. Przedstawial on na
sty pujqcy stan posiadania matek przez pol
skich hodowcow: A. Czartoryski w Krasnem 
106, K. Grabowska w Sernikach 60, Jan 
Reszke 60, Jan Ursyn Niemcewicz 41, E. My- 
syrowicz 24, M. Zamoyski 21. W calej Rosji, 
Iqcznie z Krolestwem Polskim, przed wybu- 
chem wojny 1914 r. liczono nieco wiycej niz 
1500 matek pelnej krwi.

Przejdzmy obecnie do ogierow. Jak wy- 
nika z III tomu PSB, w okresie lat 1925 — 
— 1932 wlqcznie sprowadzono do Polski 102 
ogiery pelnej krwi. Wedlug krajow ich uro- 
dzenia podzial wypada, jak nastypuje: Niem- 
cy 57, Francja 15, Anglia 13, Wygry 9, 
Austria 4, Rosja 2, Belgia 1 i Rumunia 1.

Zestawienia reproduktorow, po ktorych 
pochodzily matki stadne i przychowek, wy- 
kazujq nam, ze najwiycej matek stadnych 
daly: Fils du Vent 33, Manton 20, Mosci



124 Ksiqz? 20, Morganatic 17, Blue Danube 15, 
Bob 15, Oszczep 14, Carabas 13, King’s 
Idler 11, Parachute 10, Talion 10, inne nato
miast ogiery daly juz mniej. W zestawieniu 
powyzszym wysokie stosunkowo pozycje uzys- 
kaly dwa ogiery krajowe: Mosci Ksi^z? 
i Oszczep, oraz wzgl?dnie krajowe: Bob i Pa
rachute.

Najwi?ksze liczby przychowka daly: Man
ton 143, Fils du Vent 110, Harlekin 77, 
King’s Idler 73, Balthazar 67, Illuminator 64, 
Villars 64, Parachute 57, Alaric Victor 51, 
Bob 50, Mosci Ksiqz? 50, Oszczep 50, a po- 
zostale juz mniej.

W zestawieniach dzialalnosci ogierow re- 
produktorow uderza niezwykle szczupla liez
ba ogierow prywatnych, ktore odegraly pewnq 
rol? w hodowli owego czasu. Wymienic ich 
mozna zaledwie kilka: Parachute, Bob, Albula 
i Alaric Victor, przy czym ten ostatni zostal 
niebawem sprzedany do stad pahstwowych.

Cech^ znamiennq hodowli powojennej byl 
brak klasowych reproduktorow, a sprawa pod 
tym wzgl?dem przedstawiala si? w porowna- 
niu do dawnych czasow o tyle gorzej, ze na 
skutek zmienionych warunkow ekonomicz- 
nych oraz innych zupelnie nastrojow i poj?c 
ustal szeroko dawniej rozpowszechniony zwy- 
czaj wysylania klaczy za granic? do krycia 
ich tam czolowymi ogierami w skali europej- 
skiej. Dawniej, aezkolwiek takze odezuwano 
niedostatek ogierow prawdziwie czolowych, 
to jednak rokroeznie wplywalo do naszych 
stadnin wiele najeenniejszej krwi zachodnio- 
europejskiej przez stalliony tej miary, co: 
Flying Fox, Gouvernant, Florizel II, Radium, 
Cicero, Bona Vista, Donovan, Le San?y, Ken
dal, Melton, Buccaneer, Cambuscan, Match
box, Dunure, Craig Millar, Daniel o Rourke, 
Doncaster, The Bard, Master Kildare, Gou- 
verneur, Saphir, Galaor, Gaga, Gunnersbury, 
Blue Gown, Kettledrum, Breadalbane, Ver- 
neuil, Flageolet, Fazzoletto i wiele innych, do 
ktorych posylali swe klacze nie tylko wi?ksi, 
ale i mniejsi hodowey. Obecnie ta wielka 
pozyeja w bilansie zyskow odpadla i nie tylko 

nie zostala skompensowana przez polepszenie 
si? poziomu ogierow stacjonowanych w kraju, 
lecz przeciwnie — poziom ich obnizyl si? wy- 
raznie. Przed wojnq hodowey w Krolestwie 
Polskim, gdzie glownie koncentrowala si? ho
dowla koni pelnej krwi, korzystali z takich 
ogierow rzqdowych i prywatnych, jak: „troj- 
koronowany” Galtee More, derbista angielski 
i zwyci?zca w‘ 2000 gwinei Minoru, derbista

101. Ryszard Joppi (1877—1954),
wysoce zasluzony
hodowca koni pelnej krwi w Janowie
Podlaskim, Poluzierii na Ukrainie i w Kozienicach, 
w mundurze kierownika PSK w Kozienicach.



125Aboyeur, zwyci?zca w Newmarket Stakes 
i Coventry Stakes Louviers, derbisci fran- 
cuscy — Palmiste, Clover, Salvator i Consul, 
zwyci?zcy w Grand Prix de Paris — Quo 
Vadis, Arreau i Salvator, derbista niemiecki 
Espoir, derbisci austriaccy — Intrygant, Capo 
Gallo, Magus i Drum Major, zwyci?zcy w 
wielkich gonitwach angielskich i fran- 
cuskich — Bendigo, Althorp, Carlton, -Kai
ser, Earl of Dartrey, Tom Cringle, Le Nord, 
Braconnier, Gouverneur, Reverend, zwyci?z- 
cy w wi?kszych gonitwach niemieckich — 
Ziitzen, Horizont II i wiele innych.

Po wojnie poziom ogierow obnizyl si? 
ogromnie. Mowy juz nie bylo o derbistach 
angielskich i francuskich; najwyzsz^ klasg. wy- 
kazan^ na torach staly si? ogiery tej miary, 
co: Villars, ktory wygral Prince of VYales 
Stakes, Torelore, zdobywca Jockey Club Sta
kes, Ballyheron, zwyci?zca w Derby irlandz- 
kim, Illuminator, ktory wygral Royal Hunt 
Cup w Ascot i Chesterfield Cup w Good
wood, Admiral Hawke, zwyci?zca w Coventry 
Stakes w Ascot i Criterion Stakes w New
market, oraz King’s Idler, dwukrotny zdo
bywca Newbury Summer Cup. Z koni fran
cuskich do najlepszych nalezal Fils du Vent, 
zwyci?zca w Prix Robert Papin, z niemiec
kich — derbisci Mah Jong, Ariel i Chilperic 
oraz tego rodzaju ogiery, co Patrizier, Abgott, 
Barde, Palii i Theocrit. Austriackq najwyzszq 
klas? reprezentowaly: derbista wiedenski Dea
ler, zwyci?zca w Trial Stakes Schalk i dwu
krotny zwyci?zca w Jubilaums Preis — Hu- 
szar II. Widzimy wi?c z tego, jak obnizyl 
si? poziom ogierow uzywanych do reproduk- 
cji, a jesli odejmiemy jeszcze pozycj?, jak^ 
wnosily do hodowli w postaci najcenniejszej 
krwi zachodnioeuropejskiej stanowki za gram
eq, to wynika z tego jasny obraz, jak pod- 
upasc musiala klasa naszej hodowli w po- 
rownaniu ze stanem na przelomie XIX i XX 
stulecia. Pocieszac si? mozna bylo tylko tym, 
ze w pelnej krwi angielskiej sam czas robi 
wiele i czolowe konie sprzed 50 laty posta- 
wione obok wspolczesnych ustqpilyby im z 

pewnosci^ pod wzgl?dem szybkosci i klasy. 
Taki Ruler czy Kordian bylyby dzis co naj- 
wyzej szermierzami zdolnymi zwyci?zac w go
nitwach sredniej klasy.

W omawianym okresie podniosl si? nato
miast wyraznie wplyw ogierow pelnej krwi 
na ogolny poziom hodowli uzytkowej i re- 
montowej w kraju, a zwlaszcza na produkcj? 
ogierow polkrwi zakupywanych do panstwo
wych stad ogierow oraz licencjonowanych 
prywatnych. W panstwowych stadach ogie
row utrzymywano w 1925 r. 195 ogierow 
pelnej krwi i 682 polkrwi, a w 1932 r. — 
203 ogiery pelnej krwi i 685 polkrwi angiel
skiej. Wsrod prywatnych licencjonowanych 
bylo w 1926 r. 106 sztuk pelnej krwi i 1333 
polkrwi, a w 1932 r. — 146 pelnej krwi i 683 
polkrwi angielskiej. Lepsze konie w calym 
kraju pozostawaly w wyraznym typie polkrwi 
angielskiej lub anglo-arabskiej.

W celu podnoszenia w kraju jakosci uzy
wanych ogierow do produkeji koni polkrwi 
i remontow dla wojska Ministerstwo Rol
nictwa kupowalo co roku na torach wysci
gowych po ukonczeniu jesiennego sezonu 
wyscigow najlepsze wycofywane z treningu 
ogiery i wcielalo je do panstwowych stad 
ogierow, a nast?pnie oddawalo w dzierzawy 
lepszym hodowcom. Dla popierania hodowli 
placono za nie wysokie ceny. A wi?c za 
Casanov? uiszczono w 1932 r. 30000 zl, 
Faust zostal wymieniony za roczniaki z Ko- 
zienic w szacunku 30000 zl, za Bramina za- 
placono w 1929 r. 23000 zl, za Wulkana 
w 1930 r. 20000 zl, inne sprzedawano w ce- 
nie od 6000 do 16000 zl. Rekordow^ cen? 
w okresie mi?dzywojennym uzyskal Leb w leb 
1931 (Villars — Rossadana), sprzedany w 
1938 r. przez E. Kurnatowskiego do Lancuta 
za 70000 zl.

Plag^ hodowli koni pelnej krwi w okre
sie mi?dzywojennym bylo zakazne ronie- 
nie klaczy w stadninach, na co w owym 
czasie medycyna weterynaryjna nie znalazla 
jeszcze skutecznych srodkow zapobiegaw- 
czych. Szczegolnie dotkliwie odczuwala t?



126 plag? panstwowa stadnina w Kozienicach, a to 
z tej racji, ze corocznie przysylano do niej 
duzo prywatnych klaczy z roznych okolic 
kraju do ozrebienia i nastypnie pokrycia czo- 
lowymi ogierami, ktore staly w Kozienicach. 
Z tego powodu w niektorych latach ronila 
wiykszosc klaczy i np. w 1932 r. od 32 matek 
uzyskano zaledwie 8 zywych i zdrowo uro
dzonych zrebiqt. W 1929 r. od 29 klaczy 
uzyskano 12, a w 1930 r. od 35 klaczy tylko 
15 zrebi^t. Wreszcie Ministerstwo Rolnictwa 
zmuszone zostalo zabrac z Kozienic dwa

najlepsze wowczas w kraju ogiery, Bafura 
i Villarsa, i ulokowac je na torze wyscigo- 
wym w Piotrkowie, aby tam korzystali z nich 
hodowcy prywatni, a do Kozienic obcych 
klaczy juz nie przyjmowano. Poprawilo to 
nieco sytuacjy, ale — ogolnie rzecz bior^c — 
przez caly okres miydzywojenny zakazne ro- 
nienie coraz to wybuchalo w rozmaitych 
stadninach pelnej krwi i powodowalo znaczne 
straty. Natdmiast w stadninach arabskich 
i polkrwi plaga ta zdarzala siy wowczas 
rzadko i na rnakt skaly.

Tablice genealogiczne koni
Od czasu utworzenia w Anglii z koricem 

XVIII stulecia rasy koni pelnej krwi wciqz 
j^ doskonalono, poczqtkowo metodami dosyc 
prostymi, a w miary uplywu czasu coraz 
precyzyjniejszymi. W drugiej polowie XIX w. 
zaczyto przykladac coraz wiycej uwagi do 
starannego doboru rozrodczego ogierow do 
klaczy w celu uzyskiwania najdzielniejszego 
przychowku. Spostrzezono przy tym, ze pewne 
pr^dy krwi pasujq do siebie i z pol^czenia 
ich powstaj^ dzielne konie, inne natomiast nie 
harmonizujq ze sobq. i nie dajq pozytywnych 
wynikow. Glosny stal siy fakt, ze znakomity 
reproduktor Bend Or dawal doskonale po- 
tomstwo specjalnie z corkami Macaroni, a 
duzo slabsze przy innych kombinacjach rodo- 
wodowych. Tak samo slawny Phalaris pozo- 
stawil swietne potomstwo przy l^czeniu z cor
kami lub wnuczkami Chaucera, a duzo gorsze 
przy l^czeniu z klaczami o innych preach 
krwi.

Juz poczqwszy od polowy XIX stulecia 
hodowcy angielscy badali skrupulatnie przed 
sezonem rozplodowym rodowody swych kla
czy i czynili rozumowe dociekania, jakimi 
ogierami najlepiej bydzie pokryc poszczegolne 
z nich. Nie ograniczano siy przy tym do 
wlasnych ogierow lub stojqcych w poblizu, 
lecz posylano klacze do odleglych miejsco- 

wosci, a nawet ekspediowano morzem na 
kontynent, jesli uznano, ze gdzies daleko znaj- 
duje siy ogier szczegolnie pasujqcy pod wzgly- 
dem rodowodowym do danej klaczy.

W celu ulatwienia studiowania rodowo
dow i czynienia rozumowego doboru rozrod
czego zaczyto ukladac tablice genealogiczne, 
pozwalajqce z jednej strony na szybkie wypi- 
sywanie rodowodow koni w dowolnej liczbie 
pokolen, a z drugiej na studiowanie zywot- 
nosci i dzielnosci poszczegolnych linii krwi 
w rodach myskich i rodzinach zenskich.

Znany angielski lekarz weterynaryjny Jo
seph Goodwin opracowal i wydal ksiqzky pt. 
Pedigrees of Thoroughbred Horses from the Original 
Sources (London 1853), w ktorej zamiescil 
tablice obrazujqce pochodzenie znakomitych 
koni. W trzy lata pozniej popularny angielski 
sportsmen i autor hipologiczny, doktor medy- 
cyny John Henry Walsh, wydal ksi^zky Ma
nuel of British Rural Sports (London 1856), 
w ktorej dal takze, w innym nieco ukladzie, 
tablice genealogiczne koni pelnej krwi. Odt^d 
zainteresowanie tego rodzaju publikacjami 
wci^z siy wzmagalo i hodowcy przy doborze 
ogierow do klaczy coraz skrupulatniej badali 
ich rodowody i czynili coraz wiyksze wysilki, 
aby dokonac doboru w sposob najbardziej 
trafny.
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102. Klomb przy wejsciu na tor mokotowski 
przez glownq. bramg od placu przy Politechnice.

Oglaszane tablice byly jednak na razie 
dose prymitywne, obejmowaly mal;| liczby 
koni i nie zawieraty pomocniczych danych 
bardzo istotnego znaczenia, jak chociazby 
wiadomosci o przebiegu kariery wyscigowej 
koni, co zostalo wprowadzone znacznie poz
niej.

Ciekawe, ze Anglia, w ktorej powstala 
rasa pelnej krwi i w ktorej stale stosowano 
najbardziej post?powe metody prowadzenia 
hodowli, po opublikowaniu pierwszych tablic 
genealogicznych koni nast?pnie zaniedbala 
tworczosc w tym zakresie i zacz?la poslugi- 
wac si? raczej obcym dorobkiem. Natomiast 
poczqwszy od lat osiemdziesiqtych ub. st. spra- 
w'4 genealogii koni zaczql mocno interesowac 

si? Hamburski Klub Wyscigow i popieral 
finansowo tworczosc w tym zakresie. Za jego 
pomoc^ niemiecki hipolog Herman Goos 
opracowal i wydal w 1885 r. bardziej dosko- 
nale tablice, ktore staly si? pierwowzorem dla 
innych wydawnictw tego rodzaju. Zatytulowal 
je Die Stamm Mutter des Englischen Vollblutp- 
ferdes (Hamburg 1885). Tablice ulozyl liniami 
zenskimi, sprowadzajqc calq ras? koni pelnej 
krwi do 61 matek protoplastek. Dzielo to, 
aczkolwiek zawieralo szereg mankamentow, 
a nawet i bl?dow, to jednak spotkalo si? 
z duzym powodzeniem jako pozyteczne zrodlo 
do badari genealogicznych. Wobec pokup- 
nosci tablic H. Goos wypuscil w 1891 r. ich 
drugie, poszerzone, wydanie.

Tymczasem w 1885 r. ukazala si? w Lon- 
dynie ksiqzka australijskiego hodowcy Bruce 
Lowe’a pt. Breeding Racehorses by the Figure 
System. Ksi^zka ta wywolala sensacj? w kr?gu



hodowcow i sportsmendw. Zachwycano si? niq 
na calym swiecie, przetlumaczono niezwlocz- 
nie w wielu krajach na ojczyste j?zyki i przez 
szereg lat roztrzqsano w publikacjach hipolo- 
gicznych i przyrodniczych znaczenie nowej 
teorii dla postepowej hodowli. W j?zyku pol- 
skim dzielo Bruce Lowe’a wydane zostalo 
staraniem i nakladem W. Lubomirskiego pt. 
Hodowla koni wyscigowych podlug systemu liczbo- 
wego (Krakow 1898, s. 262). Odtqd, a nawet 
do dzis dnia, w rodowodach koni pelnej krwi 
podawane sq zwyczajowo obok nazw koni 
arabskie cyfry oznaczajqce przynaleznosc ko
nia do jednej z 43 rodzin klaczy proto- 
plastek, od ktorych wywiodl Bruce Lowe calq 
ras? koni pelnej krwi angielskiej. Z czasem 
genetyczne podstawy teorii Bruce Lowe’a zo
staly obalone, lecz niemniej zaslugq autora 
pozostalo na zawsze zaszczepienie hodowcom 
przeswiadczenia o koniecznosci studiowania 
rodowodow i kojarzenia ze sobq jednostek 
o pasujqcych wzajemnie pod wzglydem fizjo- 
logicznym i genetycznym prqdach krwi.

Po ukazaniu si? ksiqzki Bruce Lowe’a 
H. Goos przyszedl do przekonania, ze po-

103. Ogolny widok Irybun na torze mokotowskim 
w dniu Derby w 1931 r. 

pelnil blqd, sprowadzajqc calq ras? koni pelnej 
krwi do 61 matek protoplastek i ze spraw? 
t? nalezy skrupulatnie przestudiowac. Uczynil 
to niebawem i w ostatecznosci stwierdzil, ze 
nalezy zachowac podzial rasy na 43 rodziny 
zenskie, wyposrodkowane przez Bruce Lowe’a, 
ale poza tym dodac jeszcze nalezy 7 rodzin 
zenskich, ktorych Bruce Lowe nie znal, jako 
zamieszkaly w Australii. Poprawki te wniosl 
do trzeciego wydania tablic z 1897 r. Po 
smierci H. Goosa dr A. Chapeaurouge oglo- 
sil w 1907 r. czwarte, jeszcze bardziej po- 
szerzone, wydanie tych tablic. W pierwszym 
wydaniu tablic H. Goosa zamieszczonych zo
stalo 5458 koni, w drugim — 8563, w trze
cim — 11618 i w czwartym — 18989.

Jednoczesnie z H: Goosem duzo pracowal 
nad genealogiq koni redaktor trakenskiej ksi?- 
gi stadnej J. P. Frentzel, ktory pod koniec 
swego zycia opracowal rowniez tablice genea- 
logiczne koni pelnej krwi angielskiej. Tablice 
te wydal juz po jego smierci zaprzyjazniony 
z nim porucznik von Bonin pt. Familientafeln 
des Englischen Vollbluts (Berlin 1889). Rodziny 
zestawione tu zostaly w porzqdku chronolo- 
gicznym dat urodzenia matek protoplastek.

W Rosji pierwsze tablice genealogiczne 
koni pelnej krwi angielskiej opracowal K. A. 
Petion i wydal je pt. Gieniealogiczeskija tablicy



129anglijskich czistokrownych loszadiej po Zenskim 
linijam (Moskwa 1899). Byly one typu H. 
Goosa i zawieraly sporo koni polskich. Potem 
Moskiewskie Towarzystwo Wyscigow poru- 
czylo dwom Polakom — Tadeuszowi Doro- 
zynskiemu i Waleremu Krzymuskiemu — 
uriowoczesnienie ich oraz poszerzenie i uka- 
zaly si? one drukiem w Moskwie pod tym 
samym tytulem, lecz jako drugie poszerzone 
wydanie w 1913 r. Tablice wydrukowane 
zostaly na duzych luznych arkuszach wklada- 
nych do pojemnej teki duzego formatu. Z cza- 
sem staly si? one substratem dla opracowa- 
nych i wydanych w 1932 r. pierwszych pol
skich tablic, o ktorych b?dzie mowa nizej.

Po pierwszej wojnie swiatowej opracowal 
przy poparciu Hamburskiego Towarzystwa 
Wyscigow nowe, znacznie poszerzone tablice 
Friedrich Becker pt. Die erfolgreichen Mutter- 
linien in der Vollblulzucht (Hamburg 1922). 
Jako pozyteczn^ innowacj? wprowadzil on 
oznaczanie masci koni za pomocq. umownych 
znaczkow umieszczanych obok nazw koni. 
Z czasem F. Becker wydal jeszcze dwa suple- 
menty do tych tablic.

Zupelnie odr?bny charakter mialy tablice 
opracowane przez handicapera W?gierskiego 
Jockey Clubu w Budapeszcie Karola Wacke- 
rowa. Wydane one zostaly w postaci duzej 
ksi^zki pt. Tables of Thoroughbred Horses (Wien 
1900). Nast?pne jej trzy tomy ukazaly si? 
w latach 1904, 1911 i 1918. Dzielo to po- 
myslane zostalo jako podr?cznik do szybkiego 
ukladania rodowodow koni. W ukladzie autor 
nie trzymal si? wi?c rodzin zeriskich wedlug 
Bruce Lowe’a, jako tez nie zamiescil przy 
koniach ich kariery wyscigowej. Tablice nie 
pozwalajq wi?c na snucie rozwazari na temat 
doboru najstosowniejszych prqdow krwi przy 
kojarzeniu rozrodczym.

Wszystkie wyzej omowione tablice, z wy- 
jqtkiem K. Wackerowa, konstruowane byly 
tylko w liniach zenskich. Technika ich ukla- 
du byla nast?puj4ca. Arkusz papieru duzego 
formatu dzielono biegnqcymi poziomo od gory 
do dolu liniami. Rubryki zawarte pomi?dzy 

tymi liniami numerowano od lewej do prawej 
strony kolejnymi cyframi arabskimi. W pierw
szej rubryce od lewej strony zamieszczano 
nazw? najstarszej znanej w danej rodzinie 
matki protoplastki, ktora stala si? zalozycielkq 
rodziny. W nast?pnej rubryce, oznaczonej 
cyfr^ 2, wpisywano nazwy jej corek i synow 
w kolejnosci lat urodzenia. W trzeciej rubry
ce zamieszczano nazwy wnuczek i wnukow 
itd., coraz pozniejsze pokolenia. Od kazdej 
zamieszczonej w tablicy klaczy wiodla punkto- 
wana linia lub klamra w lewo do jej matki, 
a w prawo do nast?pnych pokoleri. Linie te 
wytyczaly calq. progenitur? od matki proto
plastki do najpozniej urodzonych koni w posz
czegolnych liniach tej zeriskiej rodziny.

Jezeli jakas klacz wydala liczny przycho
wek, ktory nie miescil si? na jednym arkuszu, 
wowczas imi? jej przenoszono jeszcze raz na 
nast?pny arkusz oznaczony numerem 1-a lub 
jeszcze dalej: 1-d itd. Na tym arkuszu umiesz- 
czano jej progenitur?. Do tablic dodawano 
skorowidz nazw wpisanych koni. W skoro- 
widzu obok nazwy konia figurowal wskaznik, 
np. 10-d 16, oznaczalo to, ze konia nalezy 
szukac na arkuszu 10-d w rubryce 16, czyli 
w 16 pokoleniu danej rodziny.

Arkusze z zamieszczonymi na nich korimi 
bqdz oprawiano w duzy album, b^dz wkla- 
dano w kolejnosci numeracjami do kartono- 
wtj teki duzego formatu.

Na podstawie tablic genealogicznych moz- 
na dose szybko ulozyc rodowod interesujqcego 
nas konia o dowolnej liezbie pokoleri bez 
zmudnego wyszukiwania przodkow w licz- 
nych tomach ksi^g stadnych niekiedy kilku 
krajow.

Z czasem tablice zacz?to doskonalic 
i wprowadzac do nich coraz to nowe elemen- 
ty, ulatwiajqce ocen? poszczegolnych koni 
i czynienie racjonalnego doboru ogierow do 
klaczy. Przy nazwie kazdego konia zamiesz
czano rok jego urodzenia i masc umownym 
znaezkiem, w skrocie wykaz gonitw, jakie 
wygral, a pod tym wszystkim, nieco z boku, 
nazw? ojea i rodzin? zeriskq, do jakiej na-

9 — Wyscigi i hodowla koni...



130 lezal. Szczegolnie doniosle znaczenie dla racjo- 
nalnego doboru mialo wprowadzenie do ta
blic oznaczenia wazniejszych gonitw, jakie 
poszczegolne konie wygraly w swym zyciu. 
Zapewnialo to nowy, niezmiernie wazny czyn- 
nik przy szacowaniu konia i ustalaniu nie 
tylko jego osobistej dzielnosci, ale i moznosci 
ocenienia wartosci jego prostej linii zenskiej 
i niQskiej, jako tez wartosci najblizszych jego 
krewnych czy calosci gniazda.

Z czasem tablice zaczyto ukladac nie tylko 
w zenskich liniach, ale i w m^skich, a pierw- 
sza uczynila to Polska w 1932 r. Ulatwilo 
to ogromnie roznego rodzaju dociekania gene- 
tyczne przy opracowywaniu doboru.

Hodowca, czyni^cy dobor, wypisuje z tab
lic rodowod klaczy, ktorzy zamierza poslac do 
ogiera, kladzie obok rodowod domniemanego 
kandydata do skojarzenia i rozwaza, jakie 
szanse ma tego rodzaju polqczenie. Jezeli

104. Widok na tor mokotowski z dachu gtdumej 
trybuny platnej.

rodowod klaczy oraz jej organizm wykazujq 
niedostatek szybkosci, to dobrac do niej na- 
lezy ogiera odznaczajqcego si? szybkosciq 
i majqcego w rodowodzie konie szybkie. Jezeli 
natomiast przeciwnie — klacz wymaga 
wzmocnienia staminy, to dobiera si? ogiera 
z uzdolnieniami stayerskimi. Gdy z uprzed- 
niej praktyki wiadomo, ze pewne ogiery dajq 
szczegolnie dzielne potomstwo w pewnej kom- 
binacji prqdow krwi, to powtarza si? mozli- 
wie dokladnie taki uklad rodowodu przyszle- 
go przychowka.

Tablice genealogiczne rzucajq. swiatlo na 
wartosc hodowlane najblizszych krewnych 
posiadanej przez nas klaczy, wykazuj^c, czy 
dana lima zeriska ma tendencje rozwojowe 
w dawaniu dzielnych koni, czy tez raczej 
wykazuje przygasanie sil zywotnych. To samo 
dotyczy ogierow. Tablice wykazuje rowniez, 
jakich pr^dow krwi Iqczenie dawalo pomyslne 
lub wr?cz fascynuj^ce wyniki, a jakie zawo- 
dzily i po jakiej linii nalezy typowac dobor 
rozrodczy.

r



131W okresie pomiydzy pierwszy a drug4 
wojnq. swiatowq. bardzo aktywnie wl^czyla siy 
w dzielo doskonalenia tablic genealogicznych 
koni Polska. Prace i naklady podjyte w tym 
zakresie przewyzszaly znacznie wewnytrzne 
potrzeby kraju, a zakrojone zostaly poniekqd 
na miary miydzynarodow^ i przyniosly z cza
sem Polsce, jak to zobaczymy nizej, rozglos 
na szerokim swiecie.

Na walnym zebraniu Towarzystwa Za
chyty do Hodowli Koni w Polsce w dniu 
30 wrzesnia 1927 r. owczesny dyrektor De- 
partamentu Chowu Koni w Ministerstwie 
Rolnictwa F. Jurjewicz zreferowal potrzeby 
opracowania nowoczesnych tablic genealo
gicznych koni pelnej krwi. Zebranie projekt 
zaaprobowalo i wyloniona zostala komisja, 
ktora miala zajq.c siy zrealizowaniem zamie- 
rzenia. Do opracowania tablic zaangazo'wani 
zostali: Walery Krzymuski, Jan Ursyn Niem
cewicz i Bronislaw Komierowski. Gdy w kon
cu 1928 r. W. Krzymuski zmarl, przewodnic- 
two nad zespolem pracowniczym objq.1 J. U. 
Niemcewicz oraz doangazowano Jana Lasz- 
kiewicza. Ostateczne poprawki w tablicach 
po ich roboczym ulozeniu wprowadzili: Sta
nislaw Schuch, Ryszard Zoppi i Witold 
Pruski.

Po piycioletniej pracy tablice ukazaly siy 
drukiem pt. Tabulated Pedigrees of Thoroughbred 
Horses (Warszawa 1932). Wydane zostaly na- 
kladem Towarzystwa Zachyty do Hodowli 
Koni w Polsce, a wydrukowane byly bardzo 
starannie w drukarni braci Kowalewskich. 
Wyszly w postaci duzego oprawionego albumu 
formatu 62x54 cm.

Tablice objyly 33744 konie pelnej i wyso- 
kiej polkrwi biegaj^ce na wyscigach w krajach 
Europy, Ameryki, Australii i Nowej Zelandii. 
Tablice polskie ulozone zostaly po raz pierw
szy na swiecie w liniach nie tylko zenskich, 
ale i myskich, co stalo siy duzym ich walo- 
rem. Przy zaznaczaniu kariery wyscigowej 
koni uwzglydnione zostaly 182 wazniejsze go
nitwy rozgrywane na bardziej znanych to
rach swiata. Zaznaczyc warto, ze tablice

105. Jan Ursyn Niemcewicz junior ze Skokow 
pod Brzesciem Litewskim, znany hodowca koni 
i naczelny redaktor polskich tablic genealogicznych 
koni pelnej krwi, wydanych w Warszawie w 1932 r.

H. Goosa uwzglydnialy zaledwie 81 nagrod, 
a F. Beckera 136. Dla uwypuklenia znacze- 
nia poszczegolnych koni w swiatowej hodowli 
drukowano je czterema co do wielkgsci ro- 
dzajami czcionek: najwiykszymi oznaczano 
konie najslawniejsze, a namniejszymi naj- 
mniej zasluzone. Zastosowano tez skroty nazw 
gonitw, ktore poszczegolne konie wygraly.

Na poczqtku tablic zamieszczony zostal 
skorowidz nazw koni, potem chronologiczne 
spisy zwyciyzcow w wiykszych gonitwach 
w 10 krajach od roku ich zalozenia do 1929 r. 
wl^cznie z podaniem dystansu gonitwy i gdzie



132 byla rozgrywana. Dalej zamieszczono tablice 
50 rodzin zenskich koni pelnej krwi i dwie 
tablice „zerowe” koni polkrwi. Na koncu 
znalazlo siy 29 tablic rodow myskich. Tablice 
rodowodowe doprowadzone zostaly do gene- 
racji urodzonej w 1928 r.

Po wydrukowaniu tablic rozeslane one 
zostaly grzecznosciowo powazniejszym euro- 
pejskim towarzystwom wyscigowym i od razu 
wzbudzily duze zainteresowanie za granic^. 
Byly jednak drogie, kosztowaly bowiem 400 zl, 
a za granicq kilkanascie funtow. Gdy wy- 
buchla druga wojna swiatowa zaraz na jej 
poczqtku bomba lotnicza spadla na kamienicy 
na rogu przy ul. Traugutta i Mazowieckiej, 
w ktorej miescilo siy biuro Towarzystwa Za
chyty do Hodowli Koni w Polsce, i caly 
naklad splonql doszczytnie. Z tego powodu 
tablice staly siy rzadkosci^ bibliograficzn^.

Polskie tablice z 1932 r. gorowaly ogrom- 
nie zasobami danych genealogicznych oraz 
wiadomosciami pomocniczymi nad wszyst- 
kimi innymi wydanymi w roznych krajach 
wczesniej i chlubnie swiadczyly o znajomosci 
przedmiotu i starannosci pracownikow, ktorzy 
je ulozyli. Z racji wysokiej swej wartosci 
staly siy z czasem wzorem, wedlug ktorego 
inny zespol polski opracowal w Anglii nowe 
tablice, wydane w Londynie w 1953 r., o czym 
bydzie jeszcze mowa.

Na kilka lat przed drug^ wojnq swiato- 
w^ znany polski dzialacz na polu organizacji 
i podniesienia hodowli koni arabskich dr 
Edward Skorkowski powziql mygl opracowa- 
nia tablic genealogicznych polskich koni 
arabskich. Poniewaz byl uprzednio redakto- 
rem pplskich ksi<yg stadnych koni tej rasy, 
wiyc posiadal stosownq erudycjy i dostyp do 
archiwalnych materialow. Wziql siy do pracy 
starannie i niebawem ulozyl tablice w zen- 
skich i myskich liniach. Tablice te wydane 
zostaly nakladem Towarzystwa Hodowli Ko
nia Arabskiego pt. Tablice genealogiczne polskich 
koni arabskich czystej krwi (Warszawa 1938).

Byly to pierwsze na swiecie tablice genea
logiczne koni arabskich. Wstyp i objasnienia 

zamieszczone zostaly w jyzykach polskim, nie- 
mieckim, angielskim i francuskim.

Konie sprowadzone zostaly do 24 rodzin 
zenskich, pochodzqcych ze stadnin: Sangusz- 
kow w Slawucie i Gumniskach, Dzieduszyc- 
kich w Jarczowcach, Jezupolu i Jablonowie, 
Branickich w Bialej Cerkwi i Potockich w 
Antoninach. Najstarsza rodzina zenska, klaczy 
imieniem Szwejkowska, siygala pierwszych lat 
XIX w., urodzila siy bowiem przed 1810 r., 
kilka innych rodzin swoj poczqtek mialo w 
pierwszej cwierci XIX w., a juz pokazna 
liezba — w polowie XIX w. Warto tu zazna- 
czyc, ze w zadnym innym kraju na swiecie 
konie czystej krwi arabskiej nie posiadaj^ tak 
glyboko udokumentowanego pochodzenia, jak 
polskie.

Poniewaz tablice dra E. Skorkowskiego 
w duzej mierze zostaly zniszczone podezas 
drugiej wojny swiatowej i spalenia Warszawy 
w 1944 r., Instytut Zootechniki w Krakowie 
zdecydowal wydac je ponownie bez zadnych 
zmian. Ukazaly siy one w 1960 r. pod swym 
pierwotnym tytulem, lecz tym razem w znacz- 
nie gorszej szacie grafieznej.

Po drugiej wojnie swiatowej rozpocz^l siy 
wzmozony eksport polskich arabow do licz- 
nych krajow Europy, jako tez do USA i Ka- 
nady. Hodowla arabow w Ameryce zostala 
w ci^gu ostatnich 25 lat mocno przesycona 
krwiq polskich arabow i dlatego powstala 
potrzeba ponownego wydania tablic dla za- 
granicznych odbiorcow naszych koni. Wobec 
plytkich na ogol rodowodow arabow europej- 
skich, amerykanskich i egipskich polskim ho- 
dowcom chodzi o unaoeznienie zagranieznym 
nabywcom, jak glybokie rodowody posiadajq 
nasze araby i o ile goruj^ one starq kulturq 
hodowlane nad pochodzqcymi z innych kra
jow. W tym celu w latach szescdziesiqtych 
zajql siy opracowaniem w innym ukladzie 
tablic genealogicznych koni arabskich oraz 
ich kariery wyscigowej rtm. Zdzislaw Roz- 
wadowski, dawny inspektor chowu koni. 
Opracowal on ksiqzky pt. 50 lat hodowli koni 
czystej krwi arabskiej w Polsce w ich liniach
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106. Paddock do oprowadzania koni przed 
gonitwq na torze mokotowskim, poloZony 
naprzeciwko Politechniki Warszawskiej.

genealogicznych 1918-1968. Glownq tresc ksi^z- 
ki stanowi^ tablice genealogiczne koni arab
skich w liniach zenskich i m?skich od zapo- 
czqtkowania tej hodowli w Polsce z koncem 
XVIII w. az do r. 1968. Wszystkie hodo- 
wane w kraju konie czystej krwi arabskiej 
w latach 1918— 1968 wywiodl autor w liniach 
zenskich od 56 klaczy protoplastek, a w liniach 
myskich od 29 ogierow.

Opracowuj^c swoje tablice Z. Rozwadow- 
ski przyjql wlasny system zobrazowania w nich 
nie tylko pochodzenia koni, ale ponadto 
przedstawienia ich wartosci jako materialu 
zarodowego. Wlqczyl wi?c do tablic oznacza- 
nie kariery wyscigowej tych koni, ktore uczest- 
niczyly w gonitwach, przy czym podal w 
umownych znakach nie tylko wazniejsze go
nitwy, jakie poszczegolne konie wygraly, lecz 

ponadto oznaczyl liczbami, przez ile lat kon 
biegal, w ilu gonitwach uczestniczyl, w ilu 
zwyci?zyl, ile razy przyszedl drugi i trzeci 
oraz ile zdobyl nagrod imiennych. Z. Rozwa- 
dowski wprowadzil nast?pnie ,,indeks war
tosci hodowlanej konia”, notowany za po- 
mocq. trzech liczb, np. 15 — 2—5. Oznacza 
to, ze kon pozostawil 15 sztuk potomstwa, 
z ktorych 2 ogiery i 5 klaczy uzyto do ho
dowli czystej krwi arabskiej. Autor wprowa
dzil poza tym do tablic szereg danych po- 
mocniczych, poslugujqc si? skrotami litero- 
wymi i liczbami, a wi?c jak dlugo kon byl 
uzywany w hodowli, dokqd zostal eksporto- 
wany itp.

Dzi?ki tym licznym danym pomocniczym, 
obrazujqcym wartosc konia pod wzglydem 
dzielnosci osobistej, liczebnosci wydanego po
tomstwa, liczby potomstwa wcielonego do ho
dowli oraz jego wartosci, tablice Z. Rozwa- 
dowskiego korzystnie wyrozniaj^ si? od innych 
obfitoscig danych, pozwalajqcych na kom-



134 pleksowq ocen? wartosci hodowlanej poszcze- 
golnych koni i linii krwi.

W ukladzie tablic autor przyjqi tzw. 
system schodowy, to znaczy ze protoplastka 
linii zenskiej zamieszczana jest u samej gory 
stronicy w lewym jej rogu, corka podpisy- 
wana jest pod matkq w drugim wierszu stro
nicy, bardziej na prawo, wnuczka w trzecim 
wierszu, jeszcze bardziej na prawo. Na stro
nicy powstajq wi?c graficzne schody, ktore 
wskazujq, do jakiej generacji poszczegolny 
kon nalezy. To samo dotyczy rodow m?skich 
w rozdziale im poswiyconym.

Dodatniq strong systemu schodowego jest 
duza oszcz?dnosc miejsSa i tablice ulozone 
tym sposobem z latwosciq mieszczq si? w 
ksiqzce zwyklego formatu, natomiast tablice 
systemu H. Goosa muszq bye drukowane na 
duzych arkuszach i oprawiane w formacie 
duzych albumow; sq. tez kosztowne w wyko- 
naniu i sprzedazy. Ujemnq natomiast stronq

107. Stajnia wyscigowa M. Bersona w JulinkU 
pod Lesznem, gdzit konie przebywaly w okresie 
zimoivym.

tablic schodowych jest ich mala przejrzystosc 
i latwosc pomylenia generacji, do ktorej kon 
nalezy.

Procz tablic genealogicznych ksiqzka Z. 
Rozwadowskiego zawiera: przedmow?, szcze- 
golowe omowienie, co tablice zawierajq i jak 
z nich korzystac, wykaz uzytych skrotow 
i oznaczeri, obszerny rys historyezny hodowli 
koni czystej krwi arabskiej w Polsce z opisem 
poszczegolnych stadnin oraz generalnq kon- 
kluzj?, co zdzialali polscy hodowcy w tej 
dziedzinie.

Ksiqzka Z. Rozwadowskiego jest dzielem 
oryginalnym, nie majqcym odpowiednika w 
naszej oraz obcej literaturze, i stanowi cenne 
zrodlo poznawcze. Pomimo duzych jej walo- 
row autor przez dluzszy czas nie mogl znalezc 
nakladcy, ktory podjqlby koszt wydawnictwa. 
Wowczas zniech?cony zwrocil si? do milosnika 
koni arabskich, Amerykanina Leona Rubina, 
ktory cz?stokroc bywa w Polsce i zakupuje 
tu araby dla swej stadniny, czy nie bylby 
sklonny wydac tej ksiqzki. L. Rubin natych- 
miast wyrazil zgod?, z tym ze ksiqzka wydana 
zostanie w Polsce, lecz w j?zyku angielskim,



i ze caly naklad zabierze do USA, pozosta- 
wiwszy na uzytek polskich hodowcow 100 
egzemplarzy.

Do zaj?cia si? sprawq. wydania ksi^zki 
i jej zredagowania upowazniony zostal re- 
daktor ,,Konia Polskiego” mgr Antoni Swi?c- 
ki, ktory wywiqzal si? z poruczonego zadania 
doskonale. Ksi^zk? wydalo Panstwowe Wy- 
dawnictwo Rolnicze i Lesne pt. 50 Years of 
Breeding Pure Blood Arabian Horses in Poland 
in Their Genealogical Charts 1918—1968. 
Zdzislaw Rozwadowski, Warszawa, Poland 
1972, s. 77 i 246. Pod wzgl?dem graficznym 
ksi^zka wypadla znakomicie — papier kredo- 
wy, ladne czcionki i duzo pi?knych foto- 
grafii koni oraz zdj?c rodzajowych. Jest to 
najladniejsza ksiqzka hipologiczna, jaka dotqd 
ukazala si? w Polsce. Potem, w latach 1973 
i 1975, wydane zostaly dwa suplementy 'do 
ksiqzki.

. Poza omowionymi wyzej polskimi tablica- 
mi genealogicznymi koni najwi?kszym roz- 
glosem na forum mi?dzynarodowym cieszyly 
si? tablice koni pelnej krwi angielskiej, opra- 
cowane i wydane w Londynie w latach 1948 — 
— 1963 przez emigrantow polskich: Kazimie
rza Bobinskiego i Stefana Zamoyskiego, Do- 
ceniaj^c dawne polskie tablice, wydane w 
Warszawie w 1932 r., Stefan Zamoyski zde- 
cydowal si? po wojnie wydac nowe tablice, 
znacznie poszerzone, ktore by obj?ly hodowl? 
swiatowq. Za substrat roboczy dla nowych 
tablic posluzyly dawne polskie, wydane w 
Warszawie w 1932 r.

Akcja zakrojona zostala tym razem na 
jeszcze wi?kszq skal?. Do tablic mialy wejsc 
rodziny zenskie i rody m?skie z calego swiata, 
ktorych przedstawiciele wydali co najmniej 
jednego zwyci?zc? w 296 wytypowanych naj- 
powazniejszych gonitwach, rozgrywanych na 
wszystkich pi?ciu kontynentach swiata, od 
roku ich powstania az do 1952 r. wl^cznie.

Opracowanie tablic powierzone zostalo 
Kazimierzowi Bobinskiemu, a sprawq. wydaw- 
niczq. zajql si? Stefan Zamoyski. Praca trwala 
okolo 5 lat i w 1953 r. ukazaly si? Tab lice 

rodowe koni wyscigowych. Opracowal Kazimierz 135 
Bobihski. Wydal Stefan Zamoyski (London 1953).

Ze wzgl?dow patriotycznych S. Zamoyski 
zredagowal tablice w ten sposob, ze pierwsza 
karta tytulowa, jako tez wst?p i rozdzialy 
objasniajqce sposob korzystania z nich wydru- 
kowane zostaly w j?zyku polskim, a nast?p- 
nie dopiero podano w j?zykach: angielskim, 
francuskim, wloskim i niemieckim. Autorzy 
chcieli tym podkreslic polski charakter wy- 
dawnictwa.

Tablice ukazaly si? w formie oprawionego 
albumu o wymiarze 62 x 50 cm, na wspa- 
nialym papierze i w pi?knej szacie graficz- 
nej.

W tomie I uwzgl?dnione zostaly w rodzi- 
nach zenskich 40334 konie, a w rodach 
m?skich 2435 koni. Wszystkie one sprowa- 
dzone zostaly do 124 rodzin zenskich oraz 
trzech „klasycznych” rodow m?skich: Byerley 
Turka, Darley Arabiana i Godolphin Ara- 
biana, oraz licznych ogierow z innych rodow 
m?skich, ktorych wykaz podany zostal na koh- 
cu tomu. Podczas pracy stwierdzono, ze daw- 
na 50 rodzina zenska nie jest bynajmniej 
samodzielna, lecz stanowi nie odkryte uprzed- 
nio odgal?zienie rodziny 3, totez wlqczono j^ 
do niej.

Uklad tablic pozostal taki sam, jak daw- 
nych polskich z 1932 r., lecz dodano tym 
razem wiele rzeczy nowych, zwiqzanych prze
de wszystkim z rozszerzeniem dziela. Po- 
niewaz te nowe tablice mialy na wzgl?dzie 
hodowl? swiatow^, wi?c sil^ rzeczy musiala 
w nich ulec redukcji skala hodowli polskiej 
i rosyjskiej, jakq uwzgl?d-niono w dawnych 
tablicach polskich. Dla badaczy wi?c historii 
hodowli polskiej bqdz rosyjskiej stare nasze 
tablice s^ przydatniejsze, lecz koricz^ si? one 
na roczniku 1928.

Cennym dodatkiem w nowych tablicach 
s^ liczne odnosniki wyjasniajqce rozne nie- 
pewnosci w pochodzeniu koni oraz wl^czenie 
szeregu nowych rodzin, ktorych w dawniej- 
szych tablicach nie bylo. Pozyteczn^ inno- 
wacj^ stalo si? rowniez podawanie w liniach



108. Sportsmeni na paddocku
na torze mokotowskim w dniu Derby w 1930 r.

m?skich przy ogierach, w jakich latach one 
zyly i w jakich krajach byly uzywane do 
rozplodu. Na koricu tomu zamieszczona zo- 
stala swiatowa bibliografia z zakresu genea- 
logii koni.

Bardzo natomiast powaznym mankamen- 
tem tablic londyriskich bylo zaniechanie po- 
dawania w liniach m?skich wygranych przez 
poszczegolne konie wazniejszych gonitw w 
roznych krajach. Wysoce ujetnnq konsekwen- 
cjq. tego stal si? fakt, ze badacz nie moze 
na podstawie tych tablic przesledzic, czy 
interesuj^ca go linia m?ska wykazuje tenden- 
cj? do dalszego utrzymania wysokiej swej zy- 
wotnosci i dzielnosci lub nawet je pot?guje, 
bqdz tez czy odwrotnie — wykazuje oslabie- 
nie t?zyzny i chyli si? jak gdyby do upadku. 
Aby przekonac si? o tym niezmiernie waz- 

nym czynniku, badacz musi wypisac na karcie 
interesujqcy go odcinek linii m?skiej i zmud- 
nie wyszukiwac w tablicach zenskich kazdego 
wypisanego konia, aby wynotowac, jakie na
grody on wygral. Dopiero wtedy moze zorien- 
towacsi?, czy tez raczej znajduje si? w regresji 
i chyli ku upadkowi. Zabiera to duzo czasu 
i trudu, gdy tymczasem posluguj^c si? daw- 
nymi polskimi tablicami z 1932 r. mial to 
wszystko gotowe, gdyz przy kazdym koniu 
w liniach m?skich podane byly nagrody, jakie 
poszczegolne konie wygr^ly.

Drugq. ujemnq strong zaniechania poda- 
wania w liniach m?skich wygranych przez 
konie nagrod staje si? zjawisko, ze badacz, 
chc^cy ocenic, z jakiego „gniazda” pochodzi 
interesuj^cy go ogier, nie znajduje przy nim 
samym, jako tez przy jego ojcu, dziadku itp. 
oraz przy najblizszych jego krewnych po 
mieczu adnotacji, co wygraly wszystkie te 
konie. Ocena wi?c ,,gniazda”, z jakiego po- 



137chodzi interesuj^cy badacza ogier, jest utrud- 
niona.

W latach 1954— 1957 wydane byly cztery 
suplementy do I tomu, a w 1960 r. ukazal 
si$ II tom, zawieraj^cy dane z lat 1953 — 
— 1959. W tomie tym uwzgl^dniono szereg 
dodatkowych gonitw w Europie, USA i Ja- 
ponii, ktorych zwyci^zcy wci^gni^ci zostali do 
tablic, tak ze pocz^wszy od 1953 r. liezba 
uwzgl^dnionych gonitw wzrosla z 296 do 313. 
Na s. 125 — 266 zamieszczono alfabetycznie 
uj^te zestawienie reproduktorow z calego swia- 
ta, pod ktorymi wymieniono ich przychowek, 
ktory zwyci^zal na wyscigach, z wyszczegol- 
nieniem wygranych gonitw. Zestawienie to 
jest nader pomocne do roznego rodzaju ba- 
dan. W 1964 r. ukazal si^ dodatek za lata 
1962 i 1963, a w mi^dzyczasie S. Zamoyski 
odst^pil wydawnictwo Jockey Clubowi USA.

Tablice K. Bobinskiego i S. Zamoyskiego 
rozeszly si^ szeroko po swiecie i zostaly wszq- 
dzie wysoko ocenione. Zadne inne wydaw

nictwo na kuli ziemskiej nie dorownuje temu 
polskiemu opracowaniu zasobami wiadomo- 
sci, glqjbokosciq uj^cia i starannosci^ wyko- 
nania.

Tablice te ze wzgl^du na wysoki koszt 
wykonania sq drogie — pierwszy ich tom 
kosztuje w Londynie 50 funtow. S. Zamoyski 
ofiarowal pewriq liczby egzemplarzy polskim 
panstwowym stadninom koni pelnej krwi, za- 
rzqdowi wyscigow konnych na Sluzewcu, Bi- 
bliotece Narodowej i kilku osobom prywat- 
nym.

Z powyzszego szkicu jasno wynika, ze 
Polska, chociaz jest krajem niezbyt bogatym, 
jednakze w produkeji koni elitarnych wyka
zuje duzo inweneji, a w zakresie konstruowa- 
nia tablic genealogicznych wysun^la si^ nawet 
na pozycje przoduj^cq. na swiecie. Z naszego 
dorobku korzysta obecnie wiele krajow, co 
czyni na tym odcinku dobr^ propaganda pol
skiej tworczosci wsrod licznych narodow 
swiata.



Stan ogolnokrajowej hodowli koni 
Polsce

w latach 1933-1939
W omawianym okresie pomimo panujq.ce- 

go w latach 1925— 1935 kryzysu w rolnictwie, 
wywolanego wysokimi podatkami, a od 1929 r. 
znacznym spadkiem cen na plody rolne, ho
dowla koni rozwijala si? pomyslnie. Glownq 
tego przyczynq byly stosunkowo niskie ceny 
na pasze oraz silne popieranie hodowli przez 
rzqd ze wzgl?du na duze zapotrzebowanie 
koni dla armii oraz trosk? o rezerwy mobili- 
zacyjne. Poglowie koni w kraju szybko 
przyrastalo i gdy w 1921 r. we'lug powszech- 
nego spisu zwierzqt gospodarskich notowano 
3290000 koni, to w 1927 r. osiqgn?lo ono 
szczyt liczebny 4126936 koni. W nast?pnych 
latach na skutek rozwijajqcej si? w transpor- 
cie trakcji samochodowej, a w rolnictwie me- 
chanizacji liczba koni zacz?la stopniowo ma- 
lec, natomiast podnosil si? nieco ich poziom 
jakosciowy. W 1938 r. poglowie wyrazilo si? 
liczby 3916173 koni. Pod wzgl?dem liczeb- 
nosci koni zajmowalismy drugie miejsce w 
Europie po Zwiqzku Radzieckim. Dla naszego 
poglowia charakterystyczna byla natomiast 
ogromna dysproporcja pomi?dzy lepszq cz?s- 
ciq hodowli a szarq jej masq. Co najwyzej 
1 /4 cz?sc ogolu koni stanowila cenniejszy ma
terial zarodowy i kadr? pelnowartosciowych 
koni roboczych, a 3/4 poglowia skladalo si? 
z malych, lichych, zabiedzonych i zdegene- 
rowanych koni chlopskich i malomiasteczko- 
wych, ktore odznaczaly si? slabq silq roboczq 
i niskq cenq rynkowq. Wedlug statystyki 
sporzqdzonej na podstawie powszechnego spi
su inwentarza zywego w Polsce, dokonanego 
w dniu .30 listopada 1927 r., w kraju istnialo 
4126936 koni, a wsrod nich w wieku od 
4 lat wzwyz znajdowlo si? zaledwie 36,1% 
koni o wzroscie powyzej 148 cm. Reszt? sta- 

nowily male zabiedzone koniki, nieprzydatne 
do ci?zszej pracy i nie nadajqce si? do mo- 
bilizacji na wypadek wojny1.

Hodowla rozwin?la si? jednak tak, ze 
w pelni zaspokajala potrzeby rolnictwa i trans- 
portu, a wojsko otrzymywalo poczqwszy od 
1928 r. calkiem juz niezle, a potem nawet 
bardzo dobre konie remontowe. Rezerwy mo- 
bilizacyjne takze podnosily z roku na rok 
swq jakosc.

Duzym bodzcem do ulepszania hodowli 
stalo si? regularne zakupywanie od 1923 r. 
przez wojsko koni remontowych i placenie 
za nie dobrych cen. Komisje remontowe za- 
kupywaly rocznie okolo 6000 koni w wieku 
od 3 do 6 lat, z czego 2/3 pochodzily z ho
dowli dworskiej i 1/3 z chlopskiej. Przy re- 
montowaniu armii ustalono zasad?, ze konie 
kupowane byly bezposrednio od producen- 
tow — rolnikow i hodowcow — z wyklucze- 
niem handlarzy. Ceny ksztaltowaly si? od 
650 do 3000 zl, a z dodatkiem za udowod- 
nione pochodzenie i wpisanie konia do ksi?gi 
stadnej dochodzily do 3450 zl. Zaznaczyc 
przy tym nalezy, ze wartosc nabywcza zwykle- 
go konia roboczego wynosila wowczas 200 — 
— 400 zl, a 100 kg zyta kosztowalo od 14,8 zl 
do 24,8 zl. Od 1934 r. hodowla tak si? 
podniosla, ze Polska zacz?la eksportowac ko
nie remontowe dla wojska do kilku sqsiednich 
krajow. Wywozono oczywiscie i konie robo- 
cze, jako tez rzezne.

W omawianym okresie Ministerstwo Rol
nictwa i organizacje rolnicze dokladaly starari, 
aby mozliwie lepiej zorganizowac hodowl?

1 E. Szturm de Sztrem, Inwentarz Zywy 
w Polsce, Warszawa 1928.
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109. Manet i stajnia ogierow czolowych 
w Racocie.

w terenie i udzielac jej coraz wi?kszego wspar- 
cia materialnego. Zasilki w budzecie Mini- 
sterstwa Rolnictwa na popieranie hodowli 
wzrastaly: w 1933/34 r. wynosily one 
2 788600 zl i z odliczen w totalizatorze
1375348 zl, a w 1938/39 r. osiqgn?ly 
3750000 zl i z odliczen w totalizatorze
1 542 124 zl. Procz tego na wyscigach konnych 
wyplacono nagrod i premii hodowlanych w

110. Plk Stefan Dembinski (1887 —1972), 
szef remontu w Min. Spr. Wojsk.
w latach 1932 —1939,
ktory zabiegami swoimi przyczynil si? wysoce 
do podniesienia hodowli koni w kraju.

1933 r. 5016364 zl, a w 1938 r. 3964790 zl. 
Wreszcie w budzecie Min. Spr. Wojsk. prze- 
widziana byla corocznie suma okolo 7000000 
zl na zakupy koni remontowych. Nie byla to 
oczywiscie subwencja na popieranie hodowli, 
gdyz za te pieniqdze wojsko kupowalo konie, 
lecz niemniej tak pokazny fundusz na zakupy 
koni oddzialywal dodatnio na zainteresowanie 
hodowl^ i wplywal na jej rozwoj.

Lozenie tak wielkich sum na popieranie 
hodowli spelnilo swoje zadanie i poziom jej 
w latach 1933— 1939 podnosil si? szybko.

Naczeln^ wladz? panstwowe w zakre
sie hodowli koni stanowilo nadal Ministerstwo 
Rolnictwa i Reform Rolnych, w ktorego lonie 
istnial Wydzial Chowu Koni. Naczelnikami 
tego Wydzialu byli w latach: 1932— 1933 
Witold Poklewski Koziell, w 1933—1935 Ta
deusz Filipowicz i w 1935—1939 Witold 
Pruski.

Wydzialowi Chowu Koni podlegaly 3 pari- 
stwowe stadniny w Janowie Podlaskim, Ko
zienicach i Racocie oraz 10 stad ogierow w: 
Bialce w pow. krasnystawskim, Berdowce w 
pow. lidzkim, Boguslawicach w pow. piotr- 
kowskim, Drogomyslu w pow. cieszynskim, 
Janowie Podlaskim, Gnieznie, L^cku w pow. 
plockim, Sqdowej Wiszni w pow. moscickim, 
Sierakowie i Starogardzie, 2 zaklady wycho- 
wawczo-treningowe dla mlodych ogierow w 
Kozienicach i Janowie Podlaskim oraz 10 
gospodarstw rolnych o ogolnym areale 6558 
ha. W stadninach znajdowalo si? w dniu 
1 kwietnia 1939 r. 26 reproduktorow i 205 
matek, w stadach ogierow 1486 reprodukto
row, ktore kryly rocznie po stacjach i dzier- 
zawach okolo 87000 klaczy, i w zakladach 
wychowawczo-treningowych 75 mlodych ogie- 
r6vv.

Poziom jakosciowy materialu zarodowego 
utrzymywanego w stadninach i stadach ogie
row podnosil si? z roku na rok i przed wy- 
buchem drugiej wojny swiatowej osiqgn^l 
wysokq. wartosc.

Powaznym bodzcem do zach?cenia posia- 
daczy wi?kszych dobr ziemskich do zaj?cia
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111. Witold Pruski, naczelnik Wydzialu 
Chowu Koni w Ministerstwie Rolnictwa 
w latach 1935 —1939.

si? hodowlg koni stalo si? postanowienie rzgdu 
wylgczania na rzecz hodowli koni spod przy- 
musowej parcelacji dobr w mysl ustawy z dnia 
28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy 
rolnej (DzURP, 1926, nr 1, poz. 1). Zgodnie 
z postanowieniem tej ustawy prywatne dobra 
ziemskie o obszarze wi?kszym niz 180 ha 
mogly ulegac na zlecenie wladz przymusowej 
parcelacji na rzecz bezrolnych i malorolnych 
chlopow. Jednakze dla utrzymania w kraju 
osrodkow wysokiej kultury rolnej i duzej pro- 
dukcji rzgd specjalnym Rozporzgdzeniem 
Rady Ministrow z dnia 1 kwietnia 1927 r. 
(DzURP, 1927, nr 38, poz. 340) zezwolil na 
wylgczanie spod przymusowej parcelacji grun- 
tow liczgcych ponad 180 ha w majgtkach 
ziemskich na prowadzenie przemyslu rolni- 
czego, nasiennictwa, uprawy burakow cukro- 
wych oraz zarodowej hodowli koni, bydla, 

owiec i trzody chlewnej. Wylgczen dokony- 
waly specjalne komisje badajgce stan rzeczy 
na miejscu w gospodarstwach i skladajgce 
stosowne wnioski Ministerstwu Rolnictwa 
i Reform Rolnych.

Wlasciciele ziemscy, aby unikngc parce
lacji, zakladali stadniny i produkowali mate
rial zarodowy oraz konie remontowe dla 
wojska, co oczywiscie wplywalo na ogolne 
podnoszenie si? hodowli w kraju, ale opoz- 
nialo dokonanie tak koniecznej reformy.

W omawianym okresie Wydzial Chowu 
Koni w Ministerstwie Rolnictwa podjgl kilka 
nowych akcji duzego znaczenia dla rozwoju 
hodowli. W celu podniesienia jakosci prywat
nych licencjonowanych ogierow wprowadzone 
zostalo w 1928 r. premiowanie ogierow, kto
rych wlasciciele zobowigzg si? pokrywac nimi 
rocznie co najmniej 25 obcych klaczy po 
cenie ustalonej przez Ministerstwo. Akcja ta 
rozwijala si? pomyslnie i coraz wi?cej rolni- 
kow zglaszalo swe ogiery do premiowania, 
jako tez pokrywalo nimi coraz wi?cej obcych 
klaczy. W 1931 r. znajdowalo si? w kraju 
327 ogierow premiowanych, ktorymi pokryto 
11080 klaczy. Lecz gdy w 1932 r. nastgpil 
ostry kryzys gospodarczy, poczyniono dra- 
styczne ci?cia w budzecie Ministerstwa Rol
nictwa i na akcj? premiowania zredukowano 
kredyty z 271700 zl w 1930 r. do 6500 zl 
w 1932 r. Ujemng strong w tej sprawie bylo 
traktowanie jej przez slabo obeznanych z isto- 
tg rzeczy planistow jako akcji malo waznej. 
Sarno brzmienie slowa ,,premiowanie” powo- 
dowalo, ze w latach trudnosci finansowych 
redukowano w budzecie Ministerstwa wy- 
datki nie pierwszej potrzeby, do jakich zali- 
czano wszelkie premiowania. Nalezalo wi?c 
ochronic t? akcj? przed nieporozumieniami 
i zabezpieczyc jej cigglosc i stabilnosc. W 
tym celu po przeczekaniu najwi?kszego kry
zysu Wydzial Chowu Koni wniosl w 1936 r. 
do wladz projekt zmiany Rozporzgdzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 
1927 r. o pahstwowych zakladach chowu koni 
i o premiowaniu ogierow w tym sensie, aby



141odtqd nalozono na Ministerstwo Rolnictwa 
obowi^zek zakontraktowywania co ro
ku okreslonej liczby prywatnych ogierow do 
uzytku powszechnego, a mianowicie wynosz^- 
cej nie mniej niz polow? liczby ogierow pah
stwowych. Jednolity tekst znowelizowanego 
rozporz^dzenia ogtoszony zostal w DzURP 
w 1938, nr 27, poz. 246. Odttyd zapewniono 
coroczne kontraktowanie okolo 750 prywat
nych licencjonowanych ogierow. Rolnicy wi- 
dzieli w tej akcji wyrazn^ i zapewniontt na 
dluzszy czas korzysc dla siebie i zaopatrywali 
si? w coraz lepsze ogiery. Za ogiery I ka-

112. Zjazd w dniu 27 kwielnia 1936 r. 
kierownikow Panstwowych ^akladow Chowu Koni 
w Racocie. Siedzq od lewej: Poklewski
Kozietl, K. Kajetanowicz, J- Rudnicki, W. Pyuski, 
T. Korbel, S. Sigmunt; stojq: S. Hay, .S'. Goscicki, 
I. Prqdzyhski, T. Nosarzewski, S. Pohoski, 
W. Siemiehski, K. Sosnowski, K. Kulakowski, 

zyihoklicki i S. Peszyhski. 

tegorii placono roczny czynsz w wysokosci 
500 zl, II - 400 zl i III - 250 zl. W 1938 r. 
byly w Polsce 773 zakontraktowane prywatne 
ogiery, ktore pokryly 34492 klacze. Suma 
wyplaconych czynszow wyniosla 192 750 zl. 
Akcja ta wydala pomyslne wyniki i zaliczyc 
jq nalezy do nader pozytecznych dla hodowli.

Niezaleznie od corocznego premiowania 
ogierow prywatnych zakontraktowanych do 
uzytku powszechnego Ministerstwo Rolnictwa 
oraz Izby Rolnicze i okr?gowe zwiqzki przy- 
chodzily z pomocq ludnosci rolniczej przy za- 
kupywaniu ogierow na wlasnosc. Akcja po- 
wyzsza zorganizowana byla, jak nast?puje.

Jesli prywatny hodowca, czy tez powiato- 
we kolo hodowcow koni, pragn^I zakupic 
ogiera w celach rozplodowych, mogl zwrocic 
si? do Izby Rolniczej z prosb^ o zasilek. 
Pomocy materialnej udzielano w wysokosci 
25% ceny ogiera od Ministerstwa Rolnictwa 
i 25% od Izby Rolniczej lub zwiqzku; po- 
zostale 50% placil nabywca z wlasnych fun-
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113. £akup ogierow do stad panstwowych 
w Poznaniu w dniu 4 maja 1938 r. Stojq 
od lewej: W. Pruski, T. Korbel, S. Hay, 
J. Pszczolkowski, zj. Studzihski, pplk ^agroyski 
i plk. Z- Brochwicz Lewihski.

114. Wladyslaw Siemiehski kierownik PSK 
(z prawej strony)
w Racocie w latach 1928—1939. 

duszow. Pobieraj^cy zasilek zobowi^zywal si? 
uzywac ogiera do hodowli i nie sprzedawac 
go bez zezwolenia Izby Rolniczej co najmniej 
w ci^gu trzech lat. Ogier pozostawal pod 
kontrol^ okr?gowego zwi^zku hodowcow, mu- 
sial bye odpowiednio zywiony i piel?gnowany. 
Zakupu dokonywano przewaznie z udzialem 
kierownika odnosnego panstwowego stada 
ogierow i inspektora zwi^zku.

Za zakupionego w ten sposob ogiera moz
na bylo ubiegac si? poza tym o premi?, 
o czym byla mowa uprzednio. Premiami tymi 
splacany bywal zwykle kapital wlozony w kup- 
no ogiera.

Ministerstwo Rolnictwa udzielalo na po- 
wyzszq akcj? zasilkow Izbom Rolniczym 
tylko wowczas, jezeli izba lub tez zwiqzek 
zobowiqzaly si? dac od siebie kredyty w tej 
samej wysokosci, to znaczy rowniez 25% ceny 
kupna. Zmuszalo to rowniez i samorzqd do 
czynienia nakladow na hodowl?.

Niezaleznie od tego Ministerstwo Rolnic
twa udzielalo jeszcze pewnych kwot Pan- 
stwowemu Bankowi Rolnemu na obnizenie



oprocentowania pozyczek, udzielanych rolni- 
kom przez bank na cele zakupu ogierow. 
W 1938 r. przy udziale 25-procentowych za- 
silkow od Ministerstwa Rolnictwa oraz izb 
rolniczych nabytych zostalo w kraju 200 ogie
row za ogoln^ sum? 304970 zl. Akcja ta 
prowadzona byla dopiero w ostatnich trzech 
latach przed wojntp a rozwijala si? bardzo 
pomyslnie i rokowala najlepsze nadzieje. Roz- 
szerzala ona znakomicie rynek zbytu ogierow, 
a poniewaz zakup odbywal si? przy udziale 
fachowcow, zapobiegala takze tak cz?stym 
niefortunnym nabytkom, gdy mniej wyrobie- 
ni w tych sprawach rolnicy pozostawieni by
wali sami sobie.

Ujemnq strong w organizacji naszej ho
dowli koni do 1937 r. bylo wcielanie do

I

115. Delegaei Glownego Zarzqdu Hodowli Koni 
w £SRR zwiedzajqcy w dniu 3 lipca 1939 r. 
wystawf koni w Lublinie. Stojq. od lewej: 
S. Chodnikiewicz, W. Pruski, M. Emilianow, 
A. Wasilijew i radca ambasady ^SRR. 

stadnin i do panstwowych stad ogierow mlo- 143 
dych reproduktorow polkrwi bez uprzed- 
niego odbycia przez nie stosownego 
treningu i zdania proby dzielnosci. Na 
skutek tego do rozplodu wchodzily ogiery bez 
zahartowania w pracy i wyrobienia mi?sni, 
pluc, serca, ukladu krqzenia krwi i ukladu 
wydzielniczego. Totez w 1936 r. owczesny 
naczelnik Wydzialu Chowu Koni inz. Witold 
Pruski zdecydowal si? zaradzic temu zlu. 
Udal si? do znakomitej niemieckiej stadniny 
w Trakenach, aby zapoznac si? tam z zakla- 
dem wychowawczo-treningowym w Zwion. 
Po dokladnym przestudiowaniu jego zalozen 
i organizacji, jako tez metod zaprawiania 
mlodych ogierow do pracy, a nast?pnie pod- 
dawania ich egzaminowi dzielnosci zalozyl 
podobny zaklad przy panstwowej stadninie 
w Kozienicach. Pozn^ jesieni^ 1936 r. przys- 
lano do Kozienic stawk? 37 mlodych ogierow 
polkrwi, pochodz^cych ze stadnin w Racocie 
i Janowie oraz z zakupu od prywatnych ho
dowcow. Mialy one bye zaprawiane do pracy



144 wedlug szczegolowej instrukcji opracowanej 
przez Wydzial Chowu Koni pod nadzorem 
znanego jezdzca i bardzo rozsgdnego czlo- 
wieka, majora w stanie spoczynku Mariana 
Fabrycego, zaangazowanego na kierownika 
Zakladu.

Po rocznej systematycznej zaprawie odbyl 
si? w xlniach 2 — 4 listopada 1937 r. osta- 
teczny egzamin dzielnosci koni, na ktory przy- 
bylo wielu hodowcow i sportsmenow. Oce- 
niano pokroj koni, chody w st?pie, klusie 
i galopie oraz wyniki w trzydniowych bie- 
gach na przelaj z przeszkodami na dystansie 
10 i 13 km, a trzeciego dnia ponadto w biegu 
mysliwskim za mastrem na dystansie 5 km z 10 
przeszkodami i finiszem na torze treningowym. 
Po odbytych probach dla kazdego ogiera wy- 
stawiony zostal ,,Arkusz oceny ogiera”, w kto
rym zamieszczono w 12 rubrykach charakte- 
rvstyk? i ocen? ogiera2. Ogiery, ktore egza- 
minu nie zdaly, byly eliminowane z hodowli.

2 Opis pierwszych prob dzielnosci w Ko
zienicach zamieszczony zostal w ,Jezdzcu 
i Hodowey”, 1937, nr 35, s. 662 — 667.

W 1938 r. uruchomiony zostal drugi za- 
klad treningowy w Janowie Podlaskim i od- 
tqd przyj?ta zostala generalna zasada, ze 
mlode ogiery polkrwi, maj^ce bye wcielone 
jako reproduktory, czy to do stadnin pah
stwowych, czy tez do stad ogierow, powinny 
bye poddane treningowi i egzaminowi na 
dzielnosc, co tez w nast?pnych latach wy- 
pelniano. Innowacja ta stala si? jednq z waz- 
niejszych w systemie prowadzenia Panstwo
wych Zakladow Chowu Koni w okresie mi?- 
dzywojennym, a nast?pnie, juz w Polsce Lu- 
dowej, zostala poszerzona i udoskonalona.

Nast?pnym powaznym krokiem naprzod 
w dziedzinie uporzqdkowania naszego zycia 
hodowlanego i nadania mu trwalych podstaw 
organizacyjnych bylo zakonczenie opracowy- 
wania zasad prowadzenia i wydawania dru
kiem ksiqg stadnych koni wszystkich ras 
i typow, jakie odgrywaly w Polsce powaz- 
niejszq rol?. Tuz po wydaniu stosownych roz- 

porz^dzen i przepisow ukazywac si? zacz?ly 
w druku kolejne tomy ksi^g stadnych dla 
koni pelnej krwi angielskiej, czystej krwi arab
skiej, wysokiej polkrwi obu tych ras, anglo- 
arabskich i wreszeie koni polkrwi. Polska stala 
si? krajem o najbardziej uporz^dkowanym 
w Europie, a nawet na swiecie, systemie pro
wadzenia ksi^g stadnych koni zarowno co 
do strony legislacyjnej, jak i praktyeznej, zy- 
ciowej, pod wzgl?dem racjonalnosci uj?cia 
sprawy i regularnosci ich publikowania. Z 
czasem i inne kraje zacz?ly zapozyczac nasze 
przepisy i wzorowac swe ksi?gi na naszych.

Dalszym etapem uj?cia szerokiej hodowli 
w planowe ramy bylo ustawowe wprowa- 
dzenie rejonizaeji hodowli pod wzgl?dem 
ras i typow koni najodpowiedniejszych dla 
poszczegolnych okr?gow kraju. Na mocy art. 2 
ustawy z dnia 13 marca 1934 r. o nadzorze 
nad hodowl^ koni (DzURP, 1934, nr 32, 
poz. 284) oraz Rozporzgdzenia Ministra Rol
nictwa z dnia 20 lipca 1936 r. o uznaniu 
pewnych ras i typow koni za nieodpowiednie 
pod wzgl?dem hodowlanym dla niektorych 
obszarow panstwa (DzURP, 1936, nr 66, poz. 
449) caly kraj zostal podzielony na 5 okr?- 
gow i okreslono, jakie rasy i typy koni s^ 
odpowiednie do chowania w poszczegolnych 
okr?gach, a jakie nie, i ze te ostatnie maj^ 
bye eliminowane.

Rozporzqdzenie to dalo podstaw? prawnq 
do konsolidowania ras i typow koni uznanych 
za wlasciwe w poszczegolnych rejonach i prze- 
ciwnie — do usuwania z nich ras i typow 
nieodpowiednich. Oczywiscie rozporzqdzenie 
nie przewidywalo przymusowego usuwania 
koni nieodpowiednich, lecz wzbranialo ich 
licencjonowania i popierania materialnego, 
a tym samym skazywalo z czasem na zanik.

Wreszeie w zakresie legislacji hodowla- 
nej w omawianym okresie nastqpila noweli- 
zaeja ustawy z dnia 22 czerwca 1925 r. o 
wyscigach konnych i opracowanie nowych 
Prawidet wyscigowych, o czym b?dzie jednak 
mowa w rozdziale o wyscigach.

Po omowieniu poezynan Ministerstwa
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116. Hodowey i sportsmeni przybyli w dniu 4 
listopada 1937 r. do Kozienic na pierwsze 
proby dzielnosci mlodych ogierow z Za^a(^u 
Treningowego.

Rolnictwa w zakresie ustawodawczym, pro
wadzenia panstwowych zakladow chowu koni 
i subwenejonowania hodowli z budzetu pari- 
stwowego i odliczen od wzajemnych zakladow 
w totalizatorze przejd? obecnie do zobrazo- 
wania pracy organizacyjno-spolecznej, 
ktora w omawianym okresie rozwin?la si? cal
kiem powaznie i oddala krajowi znaezne 
uslugi.

Zarowno Wydzial Chowu Koni, jak i tere- 
nowe organizaeje rolnicze zaj?ly si? w tym 
czasie intensywnie masowq hodowl;} i jej orga- 
nizowaniem. Juz w latach 1920—1932 pow- 
stalo w kraju 8 regionalnych zwiqzkow ho
dowcow koni, ale az do 1935 r. nie bylo 
jeszcze jednolitego systemu w ich funkejono- 
waniu i metodach dzialania. W poszczegol
nych dzielnicach powstawaly zwiqzki w za- 
leznosci od ukladu lokalnych stosunkow oraz 
przygodnej nieraz iniejatywy dzialaczy na tym 

polu. Byly one wi?ksze i mniejsze, skupialy 
w swym lonie b^dz tylko wi?ksze stadniny, 
bqdz odwrotnie — tylko drobnych hodowcow, 
a wreszeie byly i mieszane. Istnialy zwi^zki, 
ktore obejmowaly swq dzialalnosciq tak do 5 
wojwodztw, jak i po kilka zaledwie powia- 
tow. Na tym samym terenie dzialalo niekiedy 
kilka roznych organizacji. Oczywiscie taki 
stan pozostawiai wiele do zyczenia. Instytucje 
wchodzily sobie wzajemnie w kompeteneje, 
przelicytowywaly si? niekiedy w obietnicach 
w stosunku do hodowcow, powstawaly za- 
targi i wasnie, nadzor ze strony rzqdu byl 
bardzo utrudniony, jednym slowem, panuj^cy 
stan rzeczy nalezalo zmienic. Jednakze nie 
bylo to latwe. Dopiero powolanie do zycia 
w 1928 r. Izb Rolniczych w calym kraju dalo 
klucz do rozwiqzania tego trudnego zadania.

Na poczqtku 1936 r. Ministerstwo Rol
nictwa wydalo zarz^dzenie, iz tylko tym 
zwi^zkom b?dzie powierzac czynnosci w za
kresie podniesienia hodowli koni oraz udzielac 
zasilkow materialnych, ktore podporz^dkujq 
si? wladzy nadzorczej wlasciwej terytorialnie 
Izby Rolniczej oraz przeksztalcq si? ze zwi^z-

10 - WyScigi i hodowla koni...



146 kow o charakterze czysto ekonomicznych w 
instytucje zawodowo-spoleczne, skupiajqce w 
swym lonie wszystkie hodowcow na danym 
terenie bez roznicy stanu ich posiadania.

Relorma ta dla dalszego rozwoj u naszego 
zycia hodowlanego i pracy w terenie miala 
bardzo powazne znaczenie. Usuni?ty zostal 
chaos organizacyjny i stworzony wyrazny jed- 
nolity system. Przy kazdej Izbie Rolniczej 
zostal powolany okr?gowy zwi^zek hodowcow 
koni, ktoremu Izba powierzala akcj? organi
zacji i podnoszenia hodowli na danym tere
nie, zastrzegaj^c oczywiscie sobie zwierzehni 
nadzor nad pracq zwi^zku i zuzywaniem fun- 
duszow na cele hodowlane. Symbioza taka 
dala w calym kraju doskonale wyniki. Ucichly 
zatargi i spory, zwi^zki zacz?ly rozwijac si? 
bardzo pomyslnie, zakladaly coraz to nowe 
powiatowe kola hodowcow, liczba czlonkow 
i wpisanych klaczy rosla w tempie dawniej 
nie notowanym. Oczywiscie poczqtkowo tu 
i owdzie pozostawaly jeszcze pewne niedo- 
ciqgni?cia i pozostalosci dawnego stanu rze
czy, lecz ogolnie rzecz biorqc reforma na 
tym polu uzdrowila stosunki, a przede wszyst
kim dala wyrazny i prosty system organi
zacyjny, jednolity w calym panstwie, latwy do 
prowadzenia kontroli oraz do kierowania po- 
litykq hodowlanq kraju.

Jak zareagowal na t? reform? teren, 
uzmyslawia ponizsze zestawienie, w ktorym 
uwidoezniony jest rozwoj zwiqzkow i powiato- 
wych koi hodowlanych w ci^gu lat 10. Patrz 
tabela 18.

Praca na terenie zwiqzkow i koi hodowla
nych spowodowala ogromne powi?kszenie si? 
liczby warsztatow rolnych duzych i malych, 
zajmuj^cych si? hodowla koni. Zaznaczyc 
przy tym nalezy, ze w owym czasie rozsze- 
rzenie si? hodowli po dworach bylo uzalez- 
nione przede wszystkim od cen placonych za 
produkowane konie, natomiast w hodowli 
chlopskiej ogromn^ roi? odgrywal czynnik za- 
ch?ty i wciqgania drobnych rolnikow do koi 
hodowlanych i kierowanie ich poezynaniami. 
Totez od czasu, gdy zwiqzki zaj?ly si? kolami

Liczba

18. Rozwoj zwiqzkow hodowcow koni 
oraz powiatowych koi hodowcow 
w latach 1929 1938

Rok zwi^z- 
kow

koi 
powia
towych

czlon
kow

klaczy
matek

1929 8 5 1268 7643
1930 8 7 1795 7240
1931 8 8 1884 7235
1932 8 16 2392 8778
1933 9 51 3899 11634
1934 9 117 9835 19726
1935 10 152 12280 25947
1936 13 172 20401 39756
1937 13 182 24 379 40528
1938 13 197 27 334 48046

hodowlanymi, akeja ta zdzialala wide. Pow
staly takie rejony, jak Krakowskie, blqsk, 
Kieleckie, Wilenszczyzna, Nowogrodczvzna, 
gdzie hodowla chlopska czynila duze post?py, 
dostarczala znaeznej liczby koni remonto-. 
wych dla wojska i sprzedawala duzo koni na 
eksport. W ostatnich latach przed wojn^ po- 
mimo znaeznego rozwoju hodowli dworskiej, 
a wi?c silnej konkureneji na rynku remonto- 
wym, wzrastal wciqz procent koni zakupy- 
wanych dla wojska od drobnych rolnikow: 
w 1931 r. wynosil on 22,5%, a w 1938 r. 
doszedl do 35%. Hodowla chlopska brala 
coraz czynniejszy udzial w produkcji koni 
wszelkich typow, zwlaszcza ci?zkich pociqgo- 
wych do miast i osrodkow przemyslowvch, 
i coraz cz?sciej si? zdarzalo, ze chlopi pro- 
dukowali na sprzedaz ogiery reproduktory, 
zakupywane dla koi hodowcow malorolnych, 
a nawet dla stad panstwowych.

Rozwoj zwiqzkow hodowcow powodowal, 
ze powi?kszaly si? wciqz kadry fachowych 
pracownikow, zatrudnionych jako inspektorzy 
hodowli koni, i stopniowo wyrabiac si? zaczql 
swoisty typ inspektorow-koniarzy, fanatyeznie 
rozmilowanych w swej pracy oswiatowej i or- 
ganizacvjnej. Niektorzy z nich byli znawcami
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117. ^jazd kierownikow Panstwowych ^akladow 
Chowu Koni w dniu 26 czerwca 1938 r. w PSO 
w Bialce. Siedzq od lewej: K. Kulakowski, 
J. PszcZolkowski, R. Prawochehski, W. Pruski, 
H. Malar ski, R. Z°PPl i Kajetanowicz; 
stojn: J. lwanowski, T. Marchowiecki, 
M. Fabrycy, T. Korbel, S. Sigmunt,
Z- Poklewski Koziell, W. Siemiehski, S. Pohoski, 
S. Goscicki, K. Sosnowski, S. Hay 
i Z- Zab°Pdicki.

koni wielkiej miary, a poza tym posiadali 
specjalny talent obcowania z wiesniakami, 
rozumienia ich psychiki oraz byli obdarzeni 
szczegoln^ umiej?tnosci4 zach?cania do pracy 
hodowlanej oraz wciqgania swiatlejszych wlos- 
cian do pracy organizacyjnej w kolach. Do 
szczegolnie zasluzonych wsrod nich nalezeli: 
Jerzy Steckiewicz na kresach polnocno- 
-wschodnich, Zdzislaw Hroboni tamze, Stefan 
Chodnikiewicz w Lubelskiem, Ignacy Mari- 
nowicz w Poznanskiem, Michal Jankowski 
na Wolyniu, Jozef Tyszkowski w Malopolsce, 

Zdzislaw Rozwadowski w Lodzkiem i inni.
Szczegolny post?p dal si? stwierdzic w ho

dowli dworskiej, gdyz dysponowala ona w 
owym czasie dobrymi warunkami gospodar- 
czymi. Ogromnie powi?kszyl si? w ostatnim 
dziesi?cioleciu przed drugq. wjnq swiatowq 
liczebny stan matek w stadninach, jako tez 
bardzo podniosl si? ich stan jakosciowy. Ho
dowla dworska dostarczala rocznie okolo 4000 
dobrych, a cz?sciowo doskonalych koni re- 
montbwych. Zaopatrywala panstwowe stada 
ogierow w cenne i sredniej jakosci ogiery 
w liczbie od 95 do 120 sztuk rocznie, a takze 
produkowala duzo koni roboczych na wlasne 
potrzeby, na sprzedaz wewnqtrz kraju i na 
eksport za granic?. Wreszcie zaopatrywala 
tory wyscigowe w mlode konie brane do tre- 
ningu w liczbie okolo 350 sztuk rocznie pelnej 
krwi angielskiej i okolo 70 sztuk czystej krwi 
arabskiej. Konie te z kazdym rokiem stawaly 
si? coraz lepszej jakosci.

W 1939 r. w Polsce istnialo okolo 250 



148 stadnin hodujqcych konie remontowe i sporto- 
we, nie mowiqc o roboczych, i okolo 100 do- 
starczajqcych, rzadziej lub czysciej, ogiery do 
stad pahstwowych. Najwiykszq i najbardziej 
zasluzonq stadniny prowadzil Stanislaw Korz- 
bok Lqcki w Posadowie w pow. nowoto- 
myskim i okolicznych folwarkach, ktory utrzy- 
mywal okolo 300 klaczy polkrwi i dostarczyl 
w latach 1919—1937 do stad panstwowych 
77 ogierow i 965 koni remontowych.

Dnia 13 czerwca 1931 r. zostala powo- 
lana do zycia Naczelna Organizacja 
Zwigzkow Hodowcow Koni w Polsce 
z siedzibq w Warszawie. Zadaniem tej insty- 
tucji stalo siy reprezentowanie interesow ho
dowcow wobec wladz pahstwowych i samo- 
rz^dowych, ustalanie programu prac zwiqz- 
kow, koordynowanie ich poczynan w stosun- 
ku do programu generainego, podejmowanie 
roznego rodzaju akcji majqcych ozywic i pod- 
niesc produkcjy hodowlanq, jako tez uspraw- 
nic pracy organizacyjnq. Tu omawiano wszel- 
kie wiyksze posuniycia, jakie mialy bye wpro- 
wadzone w zycie w celu dzwigniycia hodowli 
na wyzszy poziom rozwoju. Naczelnej Orga
nizacji zwi^zki przedstawialy swoje potrzeby 
i zyczenia, ktore poddawano dyskusji z przed- 
stawicielami Ministerstwa Rolnictwa oraz 
Min. Spr. Wojsk., a nastypnie wprowadzano 
w zycie. Odwrotnie przedstawiciele rzqdu 
przedstawiali znow swoje dezyderaty w sto- 
sunku do organizacji hodowlanych oraz ogolu 
hodowcow, ktore po przedyskutowaniu z.wiqz- 
ki przyjmowaly do wykonania.

Prezesem Naczelnej Organizacji Zwi^z- 
kow Hodowcow Koni byl w latach 1931 — 
— 1939 znany hodowca i dzialacz gospodar- 
czy Stanislaw Karlowski z Szelejewa w pow. 
gostynskim, rozstrzelany przez hitlerowcow 
w 1939 r. w Gostyniu.

Eksport koni z Polski rozpoczql siy mniej 
wiycej w 1925 r., lecz prowadzony byl 
chaotycznie, przy nadarzajqcych siy sposob- 
nosciach, przez handlarzy konmi nie dyspo- 
nujqcymi wiykszymi kapitalami, ani tez zad- 
114 organizacji. Poniewaz eksportem zajmo- 

wali siy drobni kupey nie zrzeszeni w zwi^zki, 
bez kapitalow i, niestety, bez jakiejkolwiek 
etyki kupieckiej, wiyc niesolidne, a nawet 
czasami wrycz oszukancze obslugiwanie ryn- 
kow zagranicznych zrazalo do kupowania koni 
z Polski. Poza tym kupey szkodzili sami 
sobie, stwarzajic wzajemni konkurenejy, 
obnizajic nadmiernie ceny, a nawet zadowa- 
lajqc siy mali prowizji za posrednictwo. Na- 
lezalo wiyc stworzyc jakies zrzeszenie tych 
kupcow, ktore roztoczyloby z jednej strony 
kontroly nad handiem, a z drugiej opieky, 
rozdzielalo kontyngenty i pilnowalo, aby od- 
biorcy zagraniezni obsluzeni byli solidnie.

118. Stanislaw Karlowski (1879 —1939), 
znany rolnik, hodowca i ekonomista, 
prezes Naczelnej Organizacji jKtqzkdw 
Hodowcow Koni w latach 1931 —1939.
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119. Ladowanie koni na statek w Gdyni, 
wysylanych na eksport do obcych krajow.

Poza tym instytucja taka mialaby za zadanie 
zwalczyc szkodliwe zjawisko polegajqce na 
tym, ze nasi kupey z braku kapitalow nie 
byli czynnymi eksporterami, to znaczy nie 
kupowali na wlasn^ r?k? koni w kraju, wy- 
wozili je za granic? i tam sprzedawali, lecz 
odwrotnie — kupey zagraniezni przyjezdzali 
do Polski i tu za trials oplatq poslugiwali si? 
naszymi handlarzami do zebrania pewnej 
partii koni, ktdr^ ze znaeznym dla siebie za- 
robkiem wywozili. Byl to eksport bierny i malo 
intra tny.

Otoz po kilku niefortunnych probach zor- 
ganizowania takiego zwiqzku udalo si? wresz
eie w 1935 r. zjednoczyc kupcow eksporto- 
wych przy Polskim Zwiqzku Eksporterow Be- 
konu i Artykulow Zwierz?cych, tworz^c spec- 

jaln^ Sekcj? Eksporterow Koni. Ponie
waz instytucja ta dysponowala znaeznymi ka- 
pitalami i duzym doswiadezeniem w prowa- 
dzeniu eksportu innych artykulow zwierz?- 
cych, wi?c i ta dziedzina mogla bye latwiej 
opanowana.

W celu uj?cia kupcow w mocne karby 
dyscypliny handlowej wprowadzone zostalo 
w 1936 r. za staraniem Ministerstwa Rol
nictwa i Min. Spr. Wojsk. specjalne clo wy- 
wozowe na konie w wysokosci 300 zl od 
sztuki. Clo to mialo charakter czysto organi- 
zacyjny, a mianowicie zwalniane byly od 
niego firmy zarejestrowane w Ministerstwie 
Przemyslu i Handlu i musialy w tym celu 
odpowiadac pewnym wymogom. Natomiast 
rozni handlarze, ktorzy chcieliby uprawiac 
eksport na dziko, musieli oplacac clo i oezy- 
wiscie to uniemozliwialo im dzialanie na 
wlasnq r?k? bez zadnej kontroli.
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120. Delegacja armii lotewskiej zakul>ujqca 
w Polsce konie remontowe i ogiery arabskie. 
Stojq od lewej: k/>t. J. Rnllins. />/>/k E. Kluge, 
14’. Pruski i lek. wet. />or. K. Timms.

• Wprowadzenie cla uporz^dkowalo wi?c 
nieco eksport, lecz zalezal on nadal od ioz- 
nych koniunktur handlowych i politycznych 
na Zachodzie i roztyoj jego eharakteryzowaly 
duze wahania liczbv wywozonvch koni. W 

1925.r. eksportowano 33 107 koni, w 19.31 r. 
60778, w 1935 r. 11226 i w 1938 r. 
17607. Przed wybuehem drugiej wojny swia- 
towej wywoz pod wzgl?dem rodzaju koni 
przedstawial si? nast?pujgeo: 36% koni uzyt- 
kowych, 33% rzeznych i 31% bitych.

Od 1929 r. rozpoczgl si? eksport z Pol
ski koni zarodowych czystej krwi arabskiej: 
wywieziono do Czechoslowaeji i W?gier 3 
ogiery i 3 klacze. Potem eksport ten roz- 
szerzal si? stopniowo i objgl Czechoslowacj?, 
Estoni?, Litw?, Niemcy, Rumuni?, W?gry 
i Wlochy. Wreszcie w 1937 r. i w 1938 r. 
nastgpila pierwsza sprzedaz materialu zarodo- 
wego do USA w liczbie 2 ogierow i 14 kla
czy. Potent juz z Polski Ludowej kontynuowa- 
no eksport arabow na duzg skal? do wielu 
krajow Europe, Anteryki i Azji. Polska stala 
si? krajem produkujgcym najlepsze konie 
arabskie na swiecie, osiggajgce najwi?ksze 
trvumfy hodowlane i kasowe, zwlaszcza w 
USA, Kanadzie i zachodniej Europie.



Wyscigi konne 
w latach 1933-1939

Kryzys gospodarczy lat 1930—1935 odbil 
si? niekorzystnie na rozwoj u wyscigow, na
tomiast nie dotknql w bolesniejszym stopniu 
hodowli. Gra na torze w Warszawie zmalala 
i gdy obroty w totalizatorze wyniosly w 
1929 r. rekordowq kwot? 61430820 zl, to 
poczqwszy od 1930 r. zacz?ly spadac i obni- 
zaly si? wciqz, dochodzqc w 1935 r. do naj- 
nizszej sumy 32239280 zl. Potem od 1936 r. 
nieco si? poprawily, a mianowicie w 1936 r. — 
36241385 zl i w 1938 r. - 36564815 zl. 
Z biletow wst?pu Towarzystwo osi^gn?lo 
w 1929 r. 1 116677 zl, w 1933 r. - 817840 zl, 
w 1935 r. - 611615 zl, a w 1938 r. - 
550362 zl.

Na skutek zmniejszonych dochodow To
warzystwo zmuszone zostalo poczqwszy od 
1932 r. obnizac ogolnq sum? nagrod na 
wyscigach, a pozniej zredukowac nawet do- 
tacje w dwoch najglowniejszych gonitwach: 
w Derby i Wielkiej Warszawskiej. Nagrod? 
w Wielkiej Warszawskiej zredukowano w 
1932 r. z dawnej kwoty 75000 zl do 60000 zl, 
a w Derby w 1937 r. z 75000 zl do 65000 zl. 
Gdy w 1932 r. kryzys ogromnie dal si? we 
znaki, Towarzystwo zastrzeglo publicznym 
ogloszeniem, ze przy wyplacaniu nagrod w 
sezonie jesiennym zatrzyma 20% wygranych 
i dopiero po zakoriczeniu sezonu zadecyduje, 
w zaleznosci od sytuacji finansowej, czy wy- 
placi nagrody w pelni nominalnych kwot w 
programie, czy tez cz?sc zatrzyma na inne 
potrzeby. Poniewaz jednak obroty w totali
zatorze wciqz malaly, wi?c w 1932 r. To
warzystwo wyplacilo 90%, w 1933 r. 85%, 
w 1934 r. 81% i w 1935 r. 80%. Potem, 
gdy w 1936 r. zapadla decyzja rz.qdu prze- 
niesienia toru wyscigow na Sluzewiec i To
warzystwo musialo wziqc si? do szybkiej bu- 
dowy nowego toru, ogromnie wzrosly jego 

wydatki i z tej racji wyplacono nagrody w 
1936 i 1937 r. w 77% i w 1938 r. w 70%. 
Odnosnie do roku 1939 danych nie posiadam. 
W tym miejscu nalezy zaznaczyc, ze statystyki 
wyscigow zawsze byly publikowane u nas 
z uwzgl?dnieniem nominalnej sumy nagrod, 
nie biorqc pod uwag? potrqcen, i tak figu- 
rujq stale w „Wiadomosciach Wyscigowych”. 
Totez wsz?dzie w niniejszej ksiqzce, gdzie 
mowa jest o wygranych stajen, stadnin lub 
poszczegolnych koni, sumy podane sq wedlug 
kwot nominalnych, wymienionych w oficjal- 
nych sprawozdaniach oglaszanych w ,,Wiado- 
mosciach Wyscigowych”, a nie faktycznie 
wyplaconych, chyba ze w tekscie zaznaczone 
jest, ze dane odnoszq si? do kwot wyplaco
nych na r?k?. Sumy nominalne pokrywaly 
si? z faktycznie wyplaconymi w latach 1919 — 
— 1931, natomiast potrqcenia stosowano w 
roznym stopniu w latach 1932— 1938. Podsta- 
wowe dochody Towarzystwa w omawianym 
okresie obrazuje tabela 19.

W czasie najlepszej koniunktury na torze 
w Warszawie w 1929 r., gdy wplywy z to- 
talizatora byly najwi?ksze, przeci?tna wygra-

19. Podstawowe dochody Towarzystwa Zachyty 
do Hodowli Koni w Polsce
w latach 1933-1938

Ogolna 
suma 

stawek 
w totalizatorze

Dochody 
Towarzystwa 
z totalizatora

\V plywy 
z biletow
wstfpu

Rok

1933 38899490 3849511 817840
1934 34716150 3440 770 660683
1935 32239280 3268 721 611615
1936 36241385 3587184 624751
1937 36018150 3588732 576565
1938 36564815 3584847 550362



152 na przypadajqca na konia na torze mokotow
skim wyniosla 7800 zl, natomiast roczny koszt 
utrzymania konia obliczano na 4500 zl. Wlas
ciciele stajen zarabiali wi?c dobrze i stajen 
oraz koni wciqz przybywalo. Na roczniaki 
panowal duzy popyt i placono za nie wysokie 
ceny. W miar? jednak zmniejszania si? obro
tow w totalizatorze wplywy Towarzystwa 
malaly i zmuszone ono zostalo redukowac 
wyplacanie nagrod, tak ze w 1933 r. prze- 
ci?tna wygrana na konia spadla do efektyw- 
nie wyplaconych 5400 zl. Ten spadek za- 
robkow stajen wyscigowych spowodowal stop- 
niowe zmniejszanie si? liczby biegaj^cych 
koni i gdy w 1935 r. osi^gni?ty zostal rekord 
liczby uczestnicz^cych w gonitwach w War
szawie 614 koni, to w 1938 r. biegalo nieco' 
mniej, bo 597. Zaznaczyc tutaj jednak na
lezy, ze koszty utrzymania koni poczqwszy od 
1929 r. malaly, gdyz ceny owsa (gieldowe) 
wynosily: w 1929 r. 25,5 zl, w 1932 r. 20,9 zl, 
w 1934 r. 14,1 zl, w 1936 r. 15,6 zl i w 1938 r. 
18,9 zl, ceny zas siana (placone producen- 
tom) za 100 kg w 1929 r. 12,49 zl, w 1932 r. 
7,22 zl, w 1934 r. 4,25 zl, w 1936 r. 4,45 zl 
i w 1938 r. 6,69 zl. Oczywiscie ceny paszy 
u kupcow na torze w Warszawie byly nieco 
wyzsze.

Spadek obrotow w totalizatorze w War
szawie z 61430820 zl w 1929 r. do 32239280 zl 
w 1935 r. i 36564815 zl w 1938 r. sprawil 
znaczne zmniejszenie si? dochodow Wydzialu 
Chowu Koni z tytulu 3% odliczen na jego 
dobro. Z tego powodu Wydzial nie mogl 
udzielac wi?kszych dotacji na wyscigi prowin
cjonalne i w konsekwencji tego t?tno zycia 
wyscigowego kraju w latach 1933— 1939 wy- 
raznie oslablo. Stan wyscigow w omawianym 
okresie w calym panstwie obrazuje tabela 40 
na koncu ksiqzki.

Liezba torow, na ktorych odbywaly si? 
wyscigi, zmalala z 17 w latach 1927— 1930 
do 7—9 w latach 1933— 1938. Liezba nato
miast biegajqcych w calym kraju koni wzrosla 
z 799 w 1929 r. do 1056 w 1938 r. Tluma- 
czylo si? to wzmiankowanym juz potanie- 
niem paszy, a wi?c i kosztow utrzymania 
stajen. Liezba stajen wyscigowych, wliczaj^c 
w to i drobnych wlascicieli, utrzymuj^cych 
po 1 — 3 konie, nie ulegla wi?kszym zmianom 
i gdy w 1929 r. notowano w calym kraju 
199 wlascicieli, to w 1933 r. bylo ich 183, 
w 1935 r. 189 i w 1938 r. 205.

Ogolna suma stawek w totalizatorze wy
niosla w calym panstwie w 1938 r. 51404160 
zl, a w Warszawie 36564815 zl.

Wyscigi w Warszawie
W omawianym okresie pocztpkowo, w la

tach 1933—1935, mialo miejsce dalsze obni
zanie si? obrotow w totalizatorze na skutek 
kryzysu gospodarczego i tym samym docho
dow Towarzystwa. Nieznaczna poprawa za- 
cz?la zarysowywac si? dopiero od 1936 r. 
i trwala do wybuchu wojny. Maj 4 c coraz 
mniejsze dochody Towarzystwo zmuszone zo
stalo obnizyc efektywne wyplacanie nagrod 
w stosunku do nominalnych ich kwot w pro
gramie, jak to obrazuje tabela 20.

Poczqtkowo obnizanie wyplacanych na
grod bylo lagodne, ale gdy w 1936 r. rz^d 

nakazal Towarzystwu spieszne wyprowadze- 
nie si? na Sluzewiec, sytuaeja materialna stala 
si? grozna. Wprawdzie rzqd przyobiecal wi?k- 
szq dotacj? inwestyeyjn^, lecz to bylo nie- 
wystarczajqce i Towarzystwo musialo coraz 
dotkliwiej okrawywac wyplacanie nagrod. 
Procz tego Towarzystwo ucieklo si? do zmniej
szania uposazenia cz?sci nagrod zarowno 
mniejszego znaczenia, jak i klasycznych. W 
pi?ciu glownych nagrodach obnizanie dotacji 
mialo si?, jak nast?puje. Nagroda dla pierw- 
szego konia w gonitwie im. Rulera w 1931 r. 
wynosila 15000 zl, w 1932 r. - 12000 zl



15320. Nominalne i faktycznie wyplacone sumy nagrod 
i premii hodowlanych na wyscigach w Warszawie 
w latach 1931-1938

Rok Sumy 
nominalne

Sumy faktycznie 
wyplacone

1931 3825635 3825635
1932 3692359 3220217
1933 3497342 3021031
1934 3525733 2877667
1935 3430621 2761542
1936 3590171 2774832
1937 3553029 2809000
1938 3580034 2607408

i w 1939 r. — 10000 zl. Nagroda w Derby 
w 1930 r. wynosila 75000 zl, w 1937 r. — 
65000 zl i w 1939 r. - 50000 zl. Nagroda 
Prezesa Towarzystwa, czyli St. Leger, wyno
sila w 1930 r. 40000 zl i obnizenTu nie 
ulegla. Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej 
wynosila w 1930 r. 40000 zl i tez nie zostala 
zmniejszona. Wreszeie Nagroda Wielka War- 

727. Starter Kazimierz Za^es^ zaprawia 
konie i jezdzcow do startow ze start-maszynq.. 

szawska wynosila w 1930 r. 75000 zl, a od 
1932 r. obnizono do 60000 zl.

Aby chociaz czysciowo zaradzic zlej sy- 
tuaeji finansowej, Towarzystwo zwrocilo siy 
do ministra rolnictwa o zezwolenie na zaloze- 
nie kas totalizatora w miescie, czego dotqd 
nie bylo. Obowi^zuj^ca jednak wowczas usta
wa z dnia 22 czerwca 1925 r. o wyscigach 
konnych przewidywala w art. 5, ze wzajemne 
zaklady mog4 bye prowadzone wylqcznie na 
torach wyscigowych. Zaszla wiyc potrzeba 
zmiany ustawy. Poniewaz jednak rzqdowi 
i miastu zalezalo na szybkim zwolnieniu Pola 
Mokotowskiego, wiyc zgodzono siy na noweli- 
zacjy ustawy i Sejm niebawem uchwalil usta
wy z dnia 14 lipca 1936 r. o zmianie ustawy 
o wyscigach konnych (DzURP, 1936, nr 56, 
poz. 911). Na mocy tej nowej ustawy minister 
rolnictwa zezwolil na zalozenie kas totaliza
tora w miescie. Niebawem urzqdzone zostaly 
kasy na ul. Karowej i Rymarskiej, jako tez 
w Lodzi. Z dniem 7 pazdziernika 1936 r. 
zaczyly one funkcjonowac. Dyrektorem totali
zatora miejskiego zostal Waclaw Schone. 
Obrot w dniu otwarcia wyniosl 17208 zl,
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122. Bronislaw Walicki' (1892 —1969)
Z Krzeslowa w pow. laskim, zasluiony hodowca koni 
i dzialacz na tym polu, hodowca Jona i Teiko Kivy, 
czlonek zarzqdu Towarzystwa fachf’ty do Hodowli 
Koni w Polsce i prezes
Warszawskiego ^wiqzku Hodowcow Koni. 

wadzil w tej mierze negocjacje z Radq Mi- 
nistrow i wreszcie zapadla uchwala Prezy- 
dium Rady Ministrow z dnia 19 pazdziernika 
1922 r., przeznaczaj^ca na tor wyscigowy 
grunty na Rakowcu i Ok?ciu. Sprawa jednak 
przewlekala si?, a Zarzqd Towarzystwa za- 
czjJ czynic poszukiwania celem ewentualnego 
nabycia na wlasnosc stosownego terenu. 
Wreszcie w 1925 r. nadarzyla si? sposobnosc 
zakupienia 140 ha gruntow z dobr wilanow- 
skich przy folwarku Sluzewiec. Po wst?pnych 
negocjacjach prezes Albert Wielopolski nabyl 
w imieniu Towarzystwa w dniu 5 listopada 
1925 r. te grunty i wkrotce podj?to prace 
nad przygotowaniem terenu do budowy na 
nim nowego toru. Utworzono w tym celu 
Komitet Budowy Toru Wyscigow Konnych 
na Sluzewcu, na ktorego czele stan?li prezes 
Towarzystwa Albert Wielopolski, dyrektor 
Departamentu Chowu Koni w Ministerstwie 
Rolnictwa Fryderyk Jurjewicz i architekt Ta
deusz Dachowski.

W 1926 r. wykonano plan sytuacyjny te
renu, skasowano w porozumieniu z wladzami 
przecinajqce teren dwie drogi publiczne i prze- 
suni?to je na inny teren, porobiono nato-

a w ciqgu 2 tygodni doszedl do 45000 zl. 
W nast?pnych latach obroty ogromnie wzros- 
ly, jednakze Towarzystwo nadal walczylo 
z duzymi trudnosciami materialnymi.

Jak wspomnialem w jednym z poprzed- 
nich rozdzialow, juz wkrotce po wojnie 1920 r. 
Towarzystwo zdalo sobie spraw?, ze na dluz- 
sz^ met? nie b?dzie moglo kontynuowac wysci
gow na Polu Mokotowskim wobec rozrastania 
si? miasta i stopniowego otaczania toru przez 
nowo powstajqce dzielnice mieszkalne. Prze- 
swiadczenie to umocnilo si? jeszcze bardziej, 
gdy Magistrat m. Warszawy wszczql wkrotce 
po wojnie pertraktacje z Zarzqdem Towa
rzystwa o wynalezienie nowego miejsca dla 
toru wyscigow i zwolnienie Pola Mokotow- 
skiego pod rozbudow? miasta. Magistrat pro-

123. Poswifcenie w czerwcu 1928 r. kamienia 
wfgieInego pod fundament Zelbetowego plotu 
na zakupionym terenie pod nowy tor 
wyscigow konnych na SluZewcu.
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124. Dwulatki stajni „Golejewko”, 
pozos tajqcej pod kierownictwem redaktora 
J. Grabowskiego, na rannej robocie.

miast wlasne drogi wewn?trzne, wydreno- 
wano cz?sc gruntow, zrobiono studnie oraz 
opracowano projekt zabudowy. W 1928 r. 
oparkaniono caly teren mocnym wysokim 
zelazobetonowym plotem dlugosci prawie 6 
km i wykonano szereg prac przygotowaw- 
czych. W 1929 r. ze szczegolnq starannosciq 
przystqpiono do zabiegow, aby stworzyc dobre 
bieznie na plaskim torze wyscigowym i zie- 
lon^ na torze treningowym. W tym celu 
zniwelowano caly teren torow, zdrenowano 
grunt specjalnymi s^czkami, zdj?to wierzch- 
nig warstw? gleby na gl?bokosc 50 cm, przy- 
gotowano ogromn^ ilosc jednolitej zhumuso- 
wanej ziemi do zasypania calej tej wn?ki, 
a nast?pnie uprawiono grunt i zasiano na 
nim 5 gatunkow traw. Aby dobrze one po- 
wschodzily, rosly i rozkrzewily si?, stale pole- 
wano je za pomocq g?sto rozmieszczonych 

hydrantow. Sprowadzono poza tym z Anglii 
maszyny do strzyzenia trawy i walowania 
darni. Utrzymywano krotki porost trawy, aby 
nie rosla k?pkami i nie strzelala w gor?, 
lecz rozkrzewiala si? przy ziemi i stanowila 
g?stg, nabitg darn. Trzymano tez stado owiec, 
ktore pasly si? na tej trawie, udeptuj^c zie
mi? kopytkami i utrzymujgc porost niezbyt 
wysoki. Taka dlugotrwala piel?gnacja darni 
dala pomyslne wyniki i trawa na Sluzewcu 
utrzymuje si? do dzis w dobrym stanie. Po- 
niewaz tor wyscigowy ma 50 m szerokosci, 
wi?c pozwala to na przesuwanie bandy mniej 
lub wi?cej w gl^b toru. Gdy konie wydepcz^ 
traw? przy bandzie, przesuwa si? j^ na inne 
miejsce, gdzie rosnie swieza trawa, a wydep- 
tany teren stopniowo odrasta.

W 1929 r. uruchomiono studni? artezyjskq 
o gl?bokosci 239 m i postawiono wiez? cisnien, 
zaawansowano budow? drugiej studni i roz- 
pocz?to oibrzymie roboty ziemne. Do ich wy- 
konania sprowadzono z poczqtkiem lata z Po- 
lesia 150 furmanek i 500 chlopow, ktorzy 
rozlozyli si? na terenie taborem cygariskim,



156 a nocowali i jadali w prowizorycznych ba- 
rakach. W ci^gu lata i jesieni ludzie ci wy- 
kopali i przewiezli na inne miejsca 400000 m3 
ziemi, zasypuj^c skarp? i wyrownujgc teren, 
na ktorym znajduje si? obecnie szeroki wjazd 
pod trybuny i parkingi samochodowe. Przed- 
tem poziom tego terenu byl o wiele nizszy. 

W tym czasie wladze naciskaly mocno 
Towarzystwo, aby na jesieni 1932 r. Pole 
Mokotowskie zostalo zwolnione. Odbywaly si? 
wi?c cz?sto konferencje w Ministerstwie Rol
nictwa wraz z przedstawicielami innych re- 
sortow, na ktorych naglono Towarzystwo, 
aby przyspieszylo budow?, ale nie asygnowano 
stosownych kredytow. Tymczasem z zachod- 
niej Europy zaczql nadchodzic kryzys gospo- 
darczy i uzyskanie od rzqdu wi?kszych kre
dytow stalo si? wkrotce nieaktualne. Poczqw-

125. Plan sytuacyjny zabudowy Siu Zewe a w 1937 r.

szy wi?c od 1930 r. tempo robot na Sluzewcu 
znaeznie oslablo. Niemniej Towarzystwo wy- 
dalo do tego czasu na kupno gruntow i bu- 
dow? toru okolo 7 mln zlotych.

Po pi?ciu latach, gdy kryzys minql, rzqd 
wznowil nacisk na Towarzystwo, aby pr?dzej 
zwolnilo Pole Mokotowskie. Od lipca tego 
roku pracowano wi?c usilnie nad planami 
budowy i kosztorysami, a ponadto Towarzy
stwo sporz^dzilo i wydalo drukiem Memorial 
w sprawie przeniesienia stolecznego toru wyscigow 
konnych z Pola Mokotowskiego na SluZewiec (Wwc- 
szawa 1936, s. 39). W tym elaboracie, prze- 
znaczonym dla wladz, Towarzystwo zobrazo- 
walo od strony fachowej, jak powinien bye 
zbudowany nowy tor, jak nalezy rozwiqzac 
komunikacj? z miastem, oraz podalo szcze- 
golowy kosztorys calego przedsi?wzi?cia, ktory 
wynosil 8352405 zl.

Dnia 1 marca 1937 r. udala si? do pre- 
miera gen. F. Slawoj-Skladkowskiego dele-
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126. Ogolny widok toru wyscigow na Slu&wcu 
po wykonaniu robot w 1939 r.

gacja zlozona z przedstawicieli Towarzystwa 
oraz kilku instytucji panstwowych i spoiecz- 
nych zajmuj^cych si? sprawami hodowli koni 
w celu przedstawienia mu calego zagadnienia 
i koniecznosci udzielenia przez rzgd znacz- 
niejszej dotacji na wykonczenie toru na Slu- 
zewcu. W wyniku obrad premier przyrzekl 
pomoc rzqdu. Niebawem minister rolnictwa 
J. Poniatowski powolal specjalny mi?dzymini- 
sterialng komisj? w celu przyspieszenia robot. 
Na wiosn? 1937 r. rzqd wyasygnowal na 
budow? kredyt w wysokosci 2,5 mln zlotych 
i prace zacz?ly si? szybko posuwac. Rozpo- 
cz?to budow? stajen i domow mieszkalnych. 
Do mrozow wykonczono w stanie surowym 
5 wi?kszych i 16 mniejszych stajen, ktore 
mogly pomiescic 500 koni, oraz 13 domow 
mieszkalnych o 311 izbach. W zimie z 1937 
na 1938 r. prowadzono prace nad urzgdze- 
niem wn?trz. Doprowadzono na tor bocznic? 
szerokotorowej kolei zelaznej od stacji Ok?- 
cie, co bardzo ulatwilo dowozenie materialow 

budowlanych. W lecie 1938 r. doci4gni?to 
do Sluzewca lini? tramwajowq z miasta. W 
ciggu wszystkich tych lat zasiewano tory tra- 
wami i piel?gnowano darn, polewajgc j^ wodq 
z wlasnego wodociqgu ze studzien artezyj- 
skich i basenu celem jej nasycania tlenem 
z powietrza. Inspektorem toru i glownym na 
nim gospodarzem z ramienia Towarzystwa 
byl Bronislaw Peretiatkowicz.

Pierwsza transza kredytow udzielonych 
przez rzqd, w wysokosci 2,5 mln zlotych, 
zostala wyczerpana we wrzesniu 1937 r., 
a potem asygnowano dalsze zasilki.

Na jesieni 1937 r. przyst^piono do zakla- 
dania fundamentow pod trybuny, a budow? 
ich wykonczono w 1938 r. Ostatecznie stan?ly 
3 trybuny. czlonkowska i platnych miejsc 
pierwszego rz?du, glowna trybuna platna na 
5400 widzow z wielkg hal^ krytg dla totali
zatora i trybuna tanich miejsc na 7000 osob. 
Poza tym wzniesiono malg trybun? dla tre
nerow, dzokejow i sluzby stajennej, budk? 
s?dziowsk4, duzy budynek z wagq, siodlarniq, 
ubieralnig, rachubtt itp., kasy przy kilku wej- 
sciach i inne urzqdzenia. Przed trybunami 
rozposcieral si? duzy podjazd i parking na



158 samochody, jako tez pi?kna aleja wjazdowa.
Obszar toru z osiedlem mieszkaniowym 

wynosil 140,5 ha, obwod glownej plaskiej 
biezni 2400 m, szerokosc 50 m, koncowa pro- 
sta 500 m. Rownolegle wytyczono tor dla 
gonitw z plotami, a w srodku urzqdzono 
biezni? dla gonitw z przeszkodami.

Glownym architektem toru byl inz. Zyg- 
munt Plater Zyberk, wspolpracowali z nim 
inzynierowie architekci: Juliusz Zurawski, 
Tadeusz Gizycki, Jan Siwek i J. Alchimo- 
wicz. Konstrukcje zelbetowe drugiej i trzeciej 
trybuny opracowali dr B. Bukowski i inz. 
Leszek Suwalski, trybun? pierwszych miejsc, 
wag? i siodlarni? projektowal Z. Kicinski, 
wiez? cisriien Z. Gillewicz, a domy mieszkal- 
ne, stajnie, tunele i mostki inz. Wincenty 
Michniewicz. Kierownikiem budowy byl inz. 
Tadeusz W?drowski.

Otwarcie wyscigow na nowym torze na 
Sluzewcu nast^piio dnia 3 czerwca 1939 r., 
a pierwszy na nim gonitw? wygrala stajnia 
,,Wierzbno” ogierem Felsztynem 1936 (Bu- 
vesz — Gibson Maid) hodowli Cz. Andrycza 
i A. Koskowskiego, dosiadanym przez dzokeja 
Stefana Michalczyka.

127. W dniu otwarcia nowego toru wyscigow 
na Sluzewcu 3 czerwca 1939 r. Stojq. od lewej : 
wiceminister spraw wojskowych
gm. A. Litwinowicz, minister rolnictwa
J. Poniatowski, naczelnik Wydzialu Chowu Koni 
Hz. Pruski i prezes Towarzystwa djachfty 
do Hodowli Koni M. Komorowski.

Tor na Sluzewcu stal si? ci?zszy anizeli 
na Mokotowie — mial dluzszq przeciwlegl^ 
prostq i koricow^ prostQ. wynosz^c^ 500 m, 
gdy na Mokotowie miala ona 400 m. Wiraze 
na zakr?tach byly lagodniejsze, nie zmuszaly 
wi?c do takiego zwalniania tempa biegu, co 
na Mokotowie. Z tego powodu nowy tor 
wymagal od koni wi?kszej sily i wytrzymalosci, 
nie preferowal flyerow, a okazal si? stosow- 
niejszy dla koni klasowych.

Uczyniwszy opis dziejow przeniesienia 
wyscigow z Pola Mokotowskiego na Sluze- 
wiec powrocimy obecnie do zobrazowania 
rozwoj u wyscigow w Warszawie w latach
1933- 1939.

Pomimo drastycznego okrawywania przez 
Towarzystwo nagrod na wyscigach najpierw 
z powodu kryzysu ekonomicznego i spadku 
obrotow w totalizatorze, a potem na skutek 
wielkich wydatkow na budow? nowego toru, 
wyscigi rozwijaiy si? jednak calkiem dobrze. 
Liczba gonitw w roku wahala si? od 764 do 
886, a ostatnia liczba stala si? nawet rekor- 
dowa dla catego okresu mi?dzywojennego. 
Koni biegalo od 560 do 614 i znowu ostatnia 
liczba byla rekordowa. Pojawily si? konie 
wyzszej klasy anizeli uprzednio, jak: Wisus 
1930,Jawor II 1930, Arnold 1930, Mat 1931, 
Leb w leb 1931, Bandit 1932, Napasc 1932, 
Piano 1934, Kitty Villars 1934, Jon 1934, 
Jeremi 1935 i Skarb 1936. O tym, ze klasa 
koni wyraznie podniosla si? w latach 1934 — 
—1938, najlepiej swiadczy fakt, ze w tabeli 
rekordow czasu ustanowionych na roznych 
dystansach na torze mokotowskim (patrz ta
bela 23) na 14 pozycji przypada 13 na lata
1934— 1938. Na omawiany okres przypada 
rowniez pojawienie si? dwoch nie pobitych 
w karierze wyscigowej koni, co nie zdarzylo 
si? w Warszawie w ciqgu uprzednich lat 
1919— 1935. Byl to gniady Nektar 1934 (Mah 

Jong — Bavarde) ze stajni „Golejewko”, ktory 
wygral 2-letni Produce, Middle Park Plate, 
czyli Nagrod? im. A. Potockiego i Borowna, 
lecz biegal tylko w wieku 2 lat. Na wiosn? 
1937 r. naderwal podczas roboty sci?gno i wi?-
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128. Finisz pierwszej gonitwy na nowo zbudowanym 
torze wyscigow na SluZewcu w dniu 3 czerwca 
1939 r., ktorq wygral ogier Felsztyn ze stajni 
„Wierzbno” pod dZokejem S. Michalczykiem.

cej juz nie wyst?powal. Drugim nie pobitym 
koniem w dobie mi?dzywojennej byl wy^oce 
klasowy gniady Jeremi 1935 (Bafur — Igla) 
ze stajni „Wierzbno”. Stal si? on „trojkoro- 
nowanym”, wygral bowiem nagrody: Rulera, 
Derby i St. Leger, lecz juz na jesieni w wieku 
3 lat naderwal sci?gno w St. Leger i na tym 
zakonczyl swq karier? wyscigowy. Obydwa 
wi?c nie pobite konie zawdzi?czaly ten splen
dor zapewne okolicznosci, ze zeszly z toru 
wczesnie i nie narazily si? na ewentualne 
porazki w pozniejszym wieku.

Dvstanse, na jakich rozgrywano gonitwy 
w omawianym okresie, wynosily od 1000 do 
4800 m. Najwi?cej gonitw, i to ze znacznq. 
przewag4, rozgrywano na dystansach 1600 
i 2100 m. Istniala jednak stala tendencja 
do powi?kszania liczby gonitw na dystansach 
nieco dluzszych i zmniejszania na 1300 
i 1600 m na rzecz 1800, 2100, 2200 i 2400 m. 
Najwazniejsze gonitwy rozgrywano na dystan
sach: Rulera 1600 m, Produce 2100 m, Oaks 
2100 m, Derby 2400 m, Wielkg Warszawskg 
2800 m, a potem 2400 m, St. Leger 3000 m, 
Prezydenta 3200 m, Sac a Papier 3200 m 
i Lubomirskich 4800 m.

Taka sama tendencja panowala odnosnie 
do stopniowego faworyzowania ci?zszej wagi 
jezdzcow. Handicapy stanowily w Warszawie 

okolo 6% ogolnej liczby gonitw i rozgry
wano ich rocznie okolo 58 na dystansach 
przewaznie 1600 i 2100 m.

W omawianym okresie gwaltownie zacz?la 
si? zmniejszac na wyscigach liczba koni po- 
chodzenia zagranicznego, czyli urodzonych 
za granicg i tam kupionych do Polski, a po- 
t?gowac hodowli krajowej. W 1934 r. biegalo 
w Warszawie juz tylko 29 koni zagranicznych, 
ktore wygraly 136415 zl, w 1935 r. 19 z sumq 
nagrod 86450 zl i w 1936 r. 7 z sumg 
20680 zl. W 1938 r. nie biegal juz zaden kon 
zagraniczny, lecz tylko hodowli krajowej. 
W 1937 r. biegalo jeszcze na prowincji 7 koni 
urodzonych w Niemczech, reszta zas to 
wszystko konie krajowe.

Pomimo wyraznego podniesienia si? klasy 
koni w latach 1934-1939 polscy wlasciciele 
stajen, poza zupelnie odosobnionymi wypad- 
kami, nie posylali swoich koni na wyscigi na 
torach za granic?, chociazby do Austrii, Cze- 
choslowacji, Rumunii, W?gier czy Niemiec. 
Zjawisko to tlumaczy si? trudng sytuacjg 
gospodarcz^ i obawg przed ryzykownymi w 
sensie materialnym przedsi?wzi?ciami.

W omawianym okresie nastqpily tylko 
dwie wyprawy naszych stajen na obcokrajo- 
we tory. W 1936 r. plk Ludwik Schweizer 
wyslal do Wiednia na Austria Preis dobr^ 
Napasc z liderem, ktora zaj?la czwarte miej
sce, a w 1939 r. Eryk Kurnatowski poslal 
do Hamburga na Niemieckie Derby szybkie
go Skarba w towarzystwie lidera Rozmacha. 
W gonitwie Skarb szedl bardzo dobrze, lecz
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129. IVizyta na torze mokotowskim 
w dniu 24 maja 1936 r. naczelnego koniuszego 
Niemiec dra H. Seyfferta i kierownika stadniny 
w Trakenach dra Ehlerta. Stojq od lewej: 
plk S. Dembinski, T. Korbel, NN, dr Ehlert, 
M. Komorowski, dr Seyffert, plk L. Schweizer, 
S. Schuch i A. Mors tin.

w pewnej chwili zostal zarqbany id^cym za 
nim koniem, zakulal i zostal zatrzymany 
przez dosiadaj^cego go E. Gilla. Bardziej 
szczegolowo wyst?py te zostanq omowione 
przy opisie kazdego z tych koni.

Zjawisko przeciwne, aby obcokrajowi 
wlasciciele stajen przysylali do Warszawy 
swoje konie dla zmierzenia si? z polskimi, 
zdarzalo si? bardzo rzadko. Ze wzgl?du na 
polozenie naszego panstwa na wschodzie i od- 
dalenie od krajow, gdzie zycie wyscigowe 
bylo silnie rozwini?te, a wi?c Anglii, Francji, 
WIoch i Niemiec, nie bylo na polu wyscigo- 
wym blizszych z nimi kontaktow. Nagrody na 
torze w Warszawie byly o wiele nizsze anizeli 

w tamtych krajach, w Polsce niech?tnie wi- 
dziano by wywozenie powazniejszych kwot 
wygranych przez obcokrajowcow, dysponujq- 
cych na wyscigach lepszymi konmi od pol
skich, wi?c tez nasze programy byly tak kon- 
struowane, ze nie zach?caly cudzoziemcow do 
przysylania do Warszawy swych koni. Wi?k- 
szosc duzych nagrod rezerwowano dla krajo- 
wych wlascicieli stajen i koni krajowych b^dz 
urodzonych za granicq, lecz kupionych przez 
Polakow i zrownanych co do niesienia wagi 
z konmi krajowymi. Konie obcokrajowcow 
obciqzane byly nadwagq.. Bez nadwagi, na 
rowni z konmi krajowymi, mogly uczestni- 
czyc konie obcokrajowcow tylko w kilku go
nitwach mi?dzynarodowych, a mianowicie 
rozgrywanych w jesieni podczas tzw. mi?- 
dzynarodowego mityngu: Wielkiej Warszaw- 
skiej 75000 zl, im. Lubomirskich 25000 zl, 
4800 m, im. L. Krasiriskiego 20000 zl, 
2200 m, i im. J. Fanschave 20000 zl, 1300 m. 
Poza tym konie cudzoziemcow mogly starto- 
wac w gonitwach dla ,,koni wszystkich kra-



jow”, lecz obciqzane byly nadwagq.
Wszystko to razem wzi?te powodowalo, ze 

rzadko przybywaly do Polski konie cudzo
ziemcow i zazwyczaj nie byly to jakies wy- 
bitniejsze jednostki, lecz raczej o renomie 
umiarkowanej. W 1928 r. zglosil do Wielkiej 
Warszawskiej oraz do Nagrody im. L. Kra- 
sinskiego francuski sportsmen P. Wertheimer 
ogiera Chow 1924 (Alcantara II — Chinoise- 
rie), ktory mial pewne sukcesy we Francji, 
lecz nie pierwszorz?dne. Koh przybywszy do 
Warszawy nie standi jednak do Wielkiej War
szawskiej na skutek jakiejs niedyspozycji 
i wziql dopiero udzial w Nagrodzie im. L. 
Krasinskiego o 15000 zl, na dystansie 2200 m. 
W stawce osmiu koni naszej drugiej klasy 
przyszedl drugi za Galante J. Alvensleben 
Schonborna, ale wyscig zlozyl si? dla niego 
niepomyslnie, gdyz pozostawal przez dlu2szy 
czas zamkni?ty i przed mctq musial wydo- 
stawac si? przepusciwszy kilka koni i wycho- 
dzqc polem. Zarobil 4500 zl, tak ze wyprawa 
z dalekiej Francji nie oplacila si?

W 1930 r. zglosil do Wielkiej Warszaw
skiej niemiecki sportsmen Helldorff ogiera 
Narcissa 1925 (Fervor — Nusha), nalezqcego 
w swej ojczyznie do koni drugiej klasy, z lide- 
rem Morgenrotem. Z konmi przybyl trener 
J. Gaida oraz dzokej A. Bleuer, ktory w la
tach dwudziestychjezdzil w Warszawie w staj
ni J. Czarneckiego. Dystans gonitwy wynosil 
wowczas 2800 m. Do startu stan?lo 13 koni, w 
tym z lepszych Colombo, Casanova, Harmo- 
nia, Herkules i Szeryf. Gonitwa zapowiadala 
si? bardzo ciekawie. Po starcie poprowadzily 
lidery Centaur, Bohum II i West Nor West, 
a za nimi podqzyly Herkules, Colombo i Nar- 
ciss, reszta pola galopowala dalej. Na koricu 
przeciwleglej prostej Narciss sprobowal sforso- 
wac Herkulesa, lecz nie dal rady i zaniechal 
wysilku. Stawk? wyprowadzil na prostq Her
kules, idqc duzym kolem, a liderzy tu odpadli. 
Niebawem zacz?la wysuwac si? po bandzie 
Harmonia i mi?dzy tymi dwoma konmi za- 
wiqzala si? walka. Harmonia, doskonale pro- 
wadzona przez J. Goreckiego, nie dala si? 

i wygrala w walce o krotkq szyj?. Drugi 161 
byl Herkules, trzeci Szeryf, a niemiecki Nar
ciss doszedl dopiero na 8 miejscu. Czas go
nitwy wyniosl 3 min. 12,5 sek. Konie polskie 
wyszly wi?c z proby zwyci?sko.

W 1931 r. przybyl-do Warszawy z Buka- 
resztu trener G. Divald, zarzqdzaj^cy jednq 
z najlepszych rumunskich stajni wyscigowych 
I. Schlesingera, aby zapoznac si? z warszaw- 
skim torem i warunkami naszych gonitw 
mi?dzynarodowych. Po tym wywiadzie zglo- 
szono z Rumunii 4 konie: wyjqtkowo klaso- 
wego, jak na stosunki rumuriskie Coquina 
1927 (Pommern — Favorita), ktory wygral 
tamtejsze Derby, Jockey Club i St. Leger 
oraz wiele innych nagrod z ogromnym od- 
skokiem co do sumy wygranych od innych 
koni, oraz sredniej klasy Bayarda, Gibson 
Maid i Quick.

W tym samym 1931 r. zglosil na mi?- 
dzynarodowy mityng do Warszawy znany 
francuski sportsmen Marcel Boussac 6 swoich 
koni: Bara, El Gouala, Eraina, Iago, Syra- 
ma i Xudana, ostatecznie nie doszlo jednak 
do ich wyslania.

Dnia 27 wrzesnia 1931 r. stan?la do go
nitwy o Nagrod? Widzowa 15000 zl na 
dystansie 1200 m dla 2-letnich ogierow krajo- 
wych i klaczy wszystkich krajow rumuriska 
klacz Gibson Maid. Na starcie znalazlo si? 
8 koni. Zwyci?zyla polska Genova ze stajni 
„Lochow”, a Gibson Maid przyszla druga.

Dnia 4 pazdziernika 1931 r. stanql do 
Wielkiej Warszawskiej o 75000 zl na dystansie 
2800 m ’ „fenome'nalny”, jak go nazywano 
w Rumunii, 4-letni Coquin wraz z liderem 
Bayardo. Do startu zglosilo si? 10 koni, w tym 
sposrod lepszych polskich Casanova, Colom
bo, Duce Eclair i Firlej. Na poczqtku gonitwy 
Coquin szedl trzeci od korica. Na przeciwleg
lej prostej odsadzili si? od stawki liderzy 
Ercole i Bayard, a najblizej za nimi podq- 
zaly Eclair, Casanova i tuz za nim Coquin. 
Ten ostatni zaczql gwal townie poprawiac swe 
miejsce i zblizac si? do Eclaira. Przy stajniach 
Coquin wyszedl juz na czolo. Na prostg,

II - WyScigi i hodowla koni...
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Eclair (55 kg), Casanova (66 kg) i Coquin 
(62 kg). Zawiqzaly one walk?, z ktorej naj- 
wczesniej odpadl Coquin, Casanova zas zbli- 
zyl si? do Eclaira i stoczyi z nim zawzi?ty 
boj. Jednakze zwyci?zyl Eclair, lecz zaledwie 
o leb, a trzeci byl Coquin o 2,5 dlugosci. 
Czas gonitwy wynosil 3 min. 10 sek.

Wyscig wykazal, ze „fenomenalny” w Ru- 
munii Coquin ulegl bynajmniej nie czolowe- 
mu polskiemu Eclairowi, jako tez nalez^cemu 
do polskiej elity Casanovie, ktory niosl bardzo 
wysokq wag? 66 kg. Unaocznilo wi?c to 
w pewnej mierze, ze polska hodowla stala 
na wyzszym poziomie od rumuriskiej. Na 
Coquiniejechal Platon Golowkin, ktory przed- 
tem pracowal w Rumunii i byl tam ceniony.

Dnia 11 pazdziernika rumuhska Gibson 
Maid stan?la do porownawczej gonitwy o 
Nagrod? im. J. Fanshave 20000 zl na dystan
sie 1300 m. Na starcie znalazlo si? 6 koni, 
w tym dobre polskie: Wagram, Dzems i Eclair. 
Ruszyly na froncie Gibson Maid i Rawa, 
za nimi podqzyl Dzems i w tym porz^dku 
stawka wyszla na koricowq prost^. W jej 
polowie Dzems dose latwo minql prowadzqcq 
rumuriskq Gibson Maid i pobil jq na celow- 
niku o dlugosc, a trzeci standi Ferrydor. 
Znowu wi?c polski kon swobodnie pobil ru- 
munskiego.

Tegoz dnia zostala rozegrana druga mi?- 
dzynarodowa gonitwa o Nagrod? im. L. Kra- 
siriskiego 20000 zl dla 3-letnich i starszych 
ogierow i klaczy na dystansie 2200 m. Zglosito 
si? do niej 8 koni, a w tym 2 rumuriskie, 
Coquin i Bayardo, oraz 6 polskich, co najwy- 
zej drugiej klasy. Zdawalo si? wi?c, ze naj- 
wi?ksze szanse ma rumuriski Coquin, ktory 
odnosil tak wielkie sukcesy w ojezyznie. Od 
startu ruszyly przodem: Jeziorna, Jowisz II 
i Bayard, ktory jako lider zaraz wysunql si? 
na drugie miejsce. Na przeciwleglej prostej 
prowadzila jednak nadal Jeziorna, za niq 
szedl Bayard i Le Friborn. a Coquin podq- 
zal przedostatni. Na koricowq prost^ wypro- 
wadzila Jeziorna, ktor^ zacz?ly atakowac 

obydwa konie rumuriskie: id^cy tuz za niq 
Bayard i cwahij^cy duzym kolem Coquin. 
Kozienicka Jeziorna nie dala si? jednak i wy
grala w walce o dlugosc przed Coquinem, 
trzeci byl Bayard o 3/4 dlugosci. Czas go
nitwy wynosil 2 min. 26 sek. Na Coquinie 
jechal tym razem sprowadzony ekstra z Ru
munii dzokej Jorga. I tym wi?c razem konie 
rumuriskie nie daly rady polskim, aezkolwiek 
mierzyl si? najlepszy ich kori ze sredniq klasq 
polskq.

Ostatnia z koni rumuriskich klacz Quick 
1927 (Favara — Queen Brian) wzi?la udzial 
w dwoch malych gonitwach, z ktorych wy
grala jednq i zostala sprzedana J. Broszkie- 
wiczowi. Natomiast po zakoriczeniu tygodnia 
mi?dzynarodowego lek. wet. A. Koskowski 
nabyl dla stajni „Topor” 2-letni4 Gibson 
Maid, ktora wygrala mu pozniej kilka gonitw.

Poza tymi wyst?pami nie przypominam 
sobie w omawianym okresie innych cudzo- 
ziemskich stajen na torze mokotowskim.

W 1938/39 r. Wydzial Chowu Koni w Mi
nisterstwie Rolnictwa opracowal nowe Pra- 
widla wyscigowe, ktore uzyskaly moc obowiqzu- 
jqcq Zarzqdzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 
20 kwietnia 1939 r. (DzU Min. Roh, 1939, 
nr 5, poz. 36). Nowosciq tych Prawidel stalo 
si? dopuszczenie do pewnej kategorii gonitw 
plaskich walachow, jako tez do wszystkich 
handicapow (§ 14). Postanowienie to wpro- 
wadzone zostalo w celu ulatwienia komple- 
towania stajen wyscigowych oraz dla zapobie- 
zenia gromadzenia si? w kraju nadmiernej 
liczby ogierow nie posiadajqcych kwalifikaeji 
na przyszle reproduktory. Wprowadzono tez 
szreg zmian w Prawidtach, aby nadac wysci- 
gom charakter bardziej hodowlany, a nie 
komercyjny dla totalizatora. A wi?c najnizszq 
wag? w gonitwach ustalono na 48 kg, zamiast 
dawnej 40 kg, najkrotszy dystans w gonit
wach — na 1000 m, zamiast dawnych 800 m. 
Termin rozpoezynania gonitw dla dwulatkow 
przesuni?to z 1 lipca na 1 sierpnia, a go
nitw porownawczych dla 2-letnich ze star- 
szymi z 1 wrzesnia na 1 pazdziernika. Dla



163

130. Michal Komorowski (1875—1950), prezes 
Towarzystwa g(achfty do Hodowli Koni w Polsce 
w latach 1930 -1939, ktorego staraniem 
zbudowany zostal nowy tor wyscigow na SluZewcu.

koni 2-letnich wyznaczono maksymalny udzial 
w gonitwach — 8 razy. Wprowadzono tez 
przepis (§ 38, pkt. 5), ze klacze 5-letnie 
i starsze nie mogq brae udzialu w gonitwach 
plaskich z wyjqtkiem gonitw sprzedaznych.

Prezesem Towarzystwa Zachyty do Ho
dowli Koni w Polsce w omawianym okresie 
byl od 13 czerwca 1930 r. do wybuchu wojny 
Michal Komorowski (1875— 1950) z Siedlisk 
pod Szczekocinami. Byl to czlowiek szorstki 
w obejsciu, ale dobry organizator i rzqdzil 
Towarzystwem z duzym powodzeniem. Dos- 
konale poradzil sobie z ci^zkim zagadnie- 
niem przeniesienia wyscigow na Sluzewiec 
i wybudowania tam toru na miar^ europej- 

skq. Byl przede wszystkim dobrym gospoda- 
rzem, a na koniach i technice wyscigow 
mniej siy znal. Umial natomiast dobierac 
do pracy uzdolnionych fachowcow, zezwalal 
im na przejawianie inicjatywy i koncepcji 
czysto fachowych i dziyki temu rz^dy jego 
zaliczyc nalezy do nader pomyslnych.

W sklad zarzqdu Towarzystwa wchodzilo 
w 1933 r. procz prezesa 13 czlonkow: Michal 
Berson, Stanislaw Czacki, Aleksander Dziedu- 
szycki, Stefan Ender, Eryk Kurnatowski, 
Aleksander Ledochowski, gen. Kazimierz 
Sosnkowski, Franciszek Wyzyk, Albert Wielo
polski, Aleksander Wielopolski, Konstanty 
Zamoyski, Wladyslaw Zamoyski i Andrzej 
Zoltowski. Komisarzami byli: Aleksander 
Dzieduszycki, Eryk Kurnatowski, Aleksander 
Wielopolski i Konstanty Zamoyski.

W 1939 r. w sklad zarzidu wchodzili: 
gen. Wladyslaw Anders, Michal Berson, Anto
ni Budny, Aleksander Dzieduszycki, Stefan 
Ender, Michal Komorowski, Leopold Jan 
Kronenberg, Aleksander Ledochowski, plk 
Jan Litewski, Wladyslaw Pininski, Bronislaw 
Walicki, Franciszek Wyzyk, Kazimierz Wo- 
dzinski, Wladyslaw Zamoyski i Andrzej Zol
towski. Komisarzami byli: gen. Wladyslaw 
Anders, plk Jan Litewski, Bronislaw Walicki 
i Kazimierz Wodziriski.

Stanowisko sekretarza generainego piasto- 
wali: w latach 1927- 1936 inz. Stanislaw 
Haman i w 1936 — 1939 inz. Stanislaw Schuch. 
Kierowniczkq kancelarii byla Maria z Jew- 
niewiczow Kowalska w latach 1920— 1939, 
kierownikiem dzialu finansowego Bronislaw 
Fedorowicz, a jego pomocnikiem Waclaw 
Bauer, kierownikiem totalizatora Micinski. 
Obowi^zki handicaperow pelnili: Andrzej 
Morstin, Dymitr Exe, Stanislaw Schuch i 
Zygmunt Narewski. Starterem byl Kazimierz 
Zaleski, gospodarzem toru Ludwik Andrycz, 
a potem Bronislaw Peretiatkowicz. Ksiygy 
stadn^ prowadzili Jan Laszkiewicz i Maria 
Barcikowska. ,,Wiadomosci Wyscigowe” re- 
dagowali Stanislaw i Adolf Schuchowie, a 
dzienne programy dla publicznosci Adolf
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131. Andrzej Morstin (1880 —1938), 
znany jezdziec na wyscigach dZentelmehskich, 
wieloletni czlonek zarzidu Towarzystwa 
Zflchyty do Hodowli Koni w Polsce 
i dzialacz na polu wyscigow.

Schuch. Towarzystwo liczylo w dniu 1 maja 
1938 r. 1 honorowego i 151 rzeczywistych 
czlonkow.

Powatniejsze stajnie wyscigowe

O ile w latach 1919— 1932 nie bylo 
stajni, ktora by zdecydowanie wyrozniala si? 
i gorowala pod wzgl?dem wygranych, o tyle 
w omawianym okresie pojawila si? takowa 
i poczqwszy od 1935 r. zacz?la wyraznie do- 
minowac nad innymi. Byla to stajnia „Lo- 
chow”, nalezqca do Eryka Kurnatowskiego 
z Lochowa w pow. w?growskim. W wymie- 
nionych dobrach, a szczegolnie na folwarku 
Rowne, E. Kurnatowski prowadzil od lat 
dawniejszych stadnin? koni polkrwi i dostar- 
czal remonty dla wojska. Na jesieni 1930 r. 
postanowil rozszerzyc stadnin? i zalozyc staj

ni? wvscigowq.. Upowaznil znanego sportsme- 
na pplk. Karola Rommla, udaj^cego si? do 
Francji, do zakupienia dla Lochowa kilku 
koni pelnej krwi, nadajqcych si? do wyscigow. 
Ten nabyl we wrzesniu 1930 r. 3 konie: 
kasztanowatego 3-letniego ogiera West Nor 
West 1927 (Parth — Sea Spray), 2-letniq kasz- 
tanowatq Parthian Memories 1928 (Parth - 
War Memories) i gniadego poltorarocznego 
ogierka Behen 1929 (Cimiez — Bonaventure). 
Na jesieni tegoz roku E. Kurnatowski kupil 
w Belgii ogiera Chevrefeuille 1925 (Polly’s 
Jack — Channel Tunnel). Byl to kon wysokiej 
klasy, wygral w Belgii Derby, Grand Prix 
du Printemps, Poule des Produits oraz St. 
Leger.

W 1931 r. pojawila si? wi?c na torze 
mokotowskim nowa stajnia ,,Lochow”, ktorej 
konie w liczbie 6 powierzone zostaly publicz
nej stajni treningowej Leona Riidigera. Bie- 
galy wi?c: Behen, Chevrefeuille, Genova, 
Parthian Memories, Presto III i West Nor 
West. Wygraly Iqcznie 55 190 zl, a najbardziej 
wyroznila si? 2-letnia Genova, zdobywajqc 
21840 zl, w tym Nagrod? Widzowa. Konie 
trenowane byly przez Michala Molend?, a jez- 
dzili na nich Stanislaw Pasternak i Stefan 
Michalczyk.

Z dniem 1 listopada 1931 r. E. Kurna
towski zalozyl stajni? na wlasnq r?k?. Na 
trenera zaangazowal Stanislawa Gruszk?, a na 
dzokeja Kazimierza Jagodzinskiego. Barwy 
stajni to dres i r?kawy zolte w czerwone 
pasy, a czapka zolta.

Jednoczesnie ze stajniq. wyscigow^ E. Kur
natowski zaczql montowac w Lochowie stad
nin? pelnej krwi, o ktorej b?dzie mowa 
w rozdziale poswi?conym hodowli.

E. Kurnatowski byl spr?zystym admini- 
stratorem duzych dobr swoich i zony, a po 
zalozeniu stajni wyscigowej i stadniny zacz^l 
wykazywac i na tym polu duzo inwencji, 
pomyslowosci i energii. Skupywal konie w 
kraju i za granicq: we Francji, Belgii i Anglii, 
i zarowno stajni?, jak i stadnin? wciqz po- 
wi?kszal. W 1932 r. dysponowal juz 14 konmi
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132. Senator Eryk Kurnatowski (1883 — 1975) 
Z Lochowa, wlasciciel doskonale prowadzonej. 
stajni wyscigowej i stadniny w Lochowie. 

w czolowym pulku konnej gwardii w Rosji, 
zwanym kawalergardzkim, a w okresie mi?- 
dzywojennym glownym lekarzem w Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziadzu. Mena- 
zerem stajni i lekarzem stadniny w Locho
wie pozostawal do wybuchu wojny, a za czasow 
okupacji hitlerowskiej zdeklarowal si? jako 
Volksdeutsche i wspolpracowal z hitlerowca- 
mi. Dopomagal w wyszukiwaniu i wywoze- 
niu do Niemiec koni wyscigowych i zarodo- 
wych. Po wojnie wydany zostal wladzom 
polskim, lecz zmarl w 1948 r. przed roz- 
praw’4 sadowa-

W 1936 r. E. Kurnatowski sprowadzil 
z Rumunii dobrego trenera Francuza Fran- 
ciszka Gilla - ojca dzokeja stajni Edwarda 
Gilla. Dzi?ki zatrudnieniu tak wyrobionych

133. Wysoce utalentowany dzokej stajni 
,,Loch()w” E. Kurnatowskiego — E. Gill.

w treningu, w tym 7 dwulatkami. Te ostatnie 
zostaly zakupione w 1931 r. we Francji ze 
zlikwidowanej Kresowej Spolki Hodowlanej, 
zalozonej w 1927 r. przez prezesa Wileri- 
skiego Towarzystwa Wyscigow — Wladysla-. 
wa L?skiego. Spolka ta wyslala w 1929 
i 1930 r. do Francji parti? matek dla po- 
krycia czolowymi ogierami i tam si? te klacze 
zrebily. Wkrotce znalazla si? jednak w tarapa- 
tach finansowych i konie musiala wyprzedac. 
Cz?sc ich nabyl E. Kurnatowski i uzyskal ta 
droga przychowek o doskonalym pochodze- 
niu.

W 1934 r. stajnia „Lochow” zaj?la juz 
drugie miejsce w kraju pod wzgl?dem wy
granych, majac na swym koncie 245884 zl. 
E. Kurnatowski bardzo dbal o stajni?, anga- 
zowal do niej coraz lepszych fachowcow, w 
1933 r. sprowadzil z Rumunii dobrego dzo
keja Francuza Edwarda Gilla, w 1934 r. 
zawarl umow? z doskonalym trenerem Anto- 
nim Zas?pa, a na menazera wzial emeryto- 
wanego lekarza weterynaryjnego plk. Wla- 
dyslawa Hofmana. W czasie pierwszej wojny 
swiatowej byl on lekarzem weterynaryjnym
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134. Jozefat Kocihski, zasluZony pracownik 
w latach 1907 —1940 w stadninach w Widzowie 
i Lochowie, ktory z wielkim oddaniem ratoiva! 
konie z obydwdch stadnin, gdy znalazly 
si( podczas wojen w opalach na obczyznie.

fachowcow stajnia osi^gala coraz wi?ksze suk- 
cesy. W 1935 r. zaj?la pierwsze miejsce na 
liscie wygranych w calym kraju z sumq 
287540 zl i czolowq t? pozycj? utrzymywala 
przez 5 lat z rz?du, az do wybuchu drugiej 
wojny swiatowej. W 1937 r. wygrala rekor- 
dow^ dla Warszawy i kraju sum? 525593 zl 
(nominalnie), co na owe czasy stanowilo 
olbrzymiq kwot?.

Najwi?kszym sukcesem E. Kurnatow- 
skiego stalo si? pi?ciokrotne zdobycie Wielkiej 
Warszawskiej. Poszczegolne gonitwy klasyczne 
i najwi?ksze imienne konie jego wygraly, jak 

nast?puje: Wielkg Warszawskq — w 1932 r. 
Genova, w 1935 r. Garonne, w 1936 r. 
Leb w leb, w 1937 r. Pasjans glowa w glow? 
z Kitty Villars M. Bersona i w 1938 r. 
Kszyk; St. Leger - w 1936 r. Gaffeur; Pre
zydenta Rzeczypospolitej — w 1935 r. Kerry 
Rock i w 1937 r. Leb w leb; Produce im. 
L. Grabowskiego — w 1934 r. Leb w leb; 
Rulera — w 1937 r. Pasjans; J. Zamoyskie
go — w 1935 i 1936 r. Leb w leb, w 1938 r. 
Marap i w 1939 r. Kszyk; Jubileuszowq — 
w 1935 r. Leb w leb i w 1939 r. Rada; 
Janowski — w 1933 r. Genova, w 1934 r. 
Leb w leb i w 1937 r. Marap; Lubomir
skich — w 1933 r. Genova i w 1937 r. 
Gaffeur; J. Fanshave — w 1937 r. Kanclerz 
i w 1938 r. Skarb; Produce Kruszyny — 
w 1938 r. Skarb; Middle Park Plate,'czyli 
im. A. Potockiego — w 1937 r. Kanclerz 
i w 1938 r. Skarb; wreszcie Rzeki Wisly — 
w 1938 r. Rada.

Jak kilku wielkich wlascicieli stajen i ho
dowcow na swiecie i w Polsce E. Kurna
towski nie mial szcz?scia do Derby i nie 
wygral go nigdy, gdy tymczasem kilku ma- 
lych wlascicieli wkrotce po zalozeniu stajni 
wygrywalo je niespodziewanie.

Najlepszymi kohmi w stajni byly: Leb 
wleb, Kszyk, Genova, Skarb (jako dwulatek), 
Garonne, Kanclerz, Pasjans, Gaffeur. Rada 
i Marap. Bardziej szczegolowe opisy tych 
koni b?dq podane w rozdziale o wybitniej- 
szych koniach.

W stajni znalazly si? 4 konie, ktore usta- 
nowily 5 rekordow szybkosci na caly okres 
mi?dzywojenny: Rada w 1937 r. na 1100 m,
1 min. 5 sek., i w 1938 r. na 2200 m,
2 min. 17 sek.; Skarb w 1938 r. na 1200 m,
1 min. 11 sek.; Kszyk w 1938 r. na 2400 m,
2 min. 30 sek., i Gaffeur w 1937 r. na 4800 m, 
5 min. 21,5 sek.

Poczqwszy od 1935 r. E. Kurnatowski 
zaczij wygrywac swoimi kohmi ogromne su
my i przez lata 1935—1939 stale zajmowal 
w kraju pierwsze miejsce pod tym wzgl?dem. 
Poniewaz powtarzalo si? to z roku na rok,
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rozwoj i egzystencj? innych. Narzekano na to 
w sferach wyscigowych. Wowczas E. Kurna
towski powziql wysoce obywatelskq decyzj? 
podzielenia stajni na dwa oddzialy i aby nie 
tworzyc rodakom zbyt wielkiej konkurencji, 
wysylac co roku polow? koni na wyscigi do 
Budapesztu, a w Warszawie nimi nie biegac. 
W tym celu nawi^zal pertraktacje z tamtej- 
szym towarzystwem wyscigow i uzyskal zgo- 
d?. Jednakze w tym czasie ogromnie wzroslo 
w Europie i kraju napi?cie polityczne z racji 
zaborczych poczynari Hitlera i to przeszko- 
dzilo zrealizowaniu zamierzenia, a niebawem 
wybuchla wojna i wszystko zmienilo si? od 
podstaw.

Wkrotce po napadzie Hitlera na Polsk? 
trener F. Gill i dzokej E. Gill wyjechali do 
Rumunii, a stajnia wyscigowa zostala prze- 
prowadzona pod opiekq koniuszego Jozefata 
Kocinskiego do Rownego pod Lochowem. 
Niebawem jednak, a mianowicie dnia 25 
wrzesnia 1939 r., hitlerowcy zabrali z Row
nego 75 koni pelnej krwi i przeprowadzili 
pocz;pkowo do Krasnego w pow. ciechanow- 
skim, a na poczqtku listopada wywiezli do 
Mariendorfu pod Berlinem. Pozniej, na skutek 
interwencji znanego hipologa niemieckiego 
plk. Gustawa Raua, wyznaczonego na naczel- 
nego zarz^dzajgcego sprawami hodowli koni 
na okupowanych ziemiach polskich, odeslano 
w koncu lutego 1940 r. konie w liczbie 42 
z powrotem z Mariendorfu pod opiek^J. Ko
cinskiego do Rownego, a wsrod nich Skarba, 
Pasjansa, Marapa, Gaff, Genov? i Toledo. 
Lecz w pol roku pozniej cale stado ponownie 
zostalo wywiezione do Wiednia i wi?cej juz 
do Lochowa nie wrocilo. Po wojnie, gdy 
w 1946/47 r. rewindykowano z Niemiec po- 
rekwirowane przez hitlerowcow polskie konie, 
przybyly na Sluzewiec i do stadnin panstwo- 
wych 44 konie z Lochowa. Zostaly one 
uparistwowione w mysl dekretu o reformie 
rolnej i wcielone do stadnin panstwowych. 
W tomach V —VIII Polskiej ksifgi stadnej koni 
pelnej krwi angielskiej, wydanych juz w Polsce

135. Michal Berson, finansista i wlasciciel 
stajni wyscigowej i stadniny w latach 1902—1939.

Ludowej, znalazly si? 23 matki z bylej stajni 
wyscigowej i stadniny w Lochowie. Przyczy- 
nily si? one wysoce do odbudowy zniszczonej 
przez wojn? hodowli i wydaty niebawem 
dobre potomstwo, a niektore klacze ugrunto- 
waly cenne rodziny zenskie.

Druga co do sukcesow na torze byla stajnia 
Michala Bersona z Leszna pod Bloniem. 
Nalezala ona do rz?du najstarszych w War
szawie, zacz?la bowiem biegac na torze moko
towskim w czerwcu 1902 r. Poslugiwala si? 
w glownej mierze kohmi wlasnej hodowli, 
ale w miar? potrzeby dokupywala i obce. 
Nalezala do rz?du najsolidniejszych, prowa- 
dzona byla rowno, eksploatowala konie ogl?d- 
nie i nie wymagala od nich nadmiernych 
wysilkow, aby tylko zarobic jak najwi?cej. Na 
czele wygranych stala dwukrotnie: w 1927 r. 
z sumq 166664 zl i w 1930 r. z sum^ 
209600 zl. Na drugim miejscu znalazl si?
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w 1925 r. - 72840 zl, w 1933 r. - 285 149 zl, 
w 1937 r. - 250040 zl i w 1938 r. - 244920 
zl, a na trzecim miejscu trzykrotnie. W ciqgu 
lat 1924— 1939 M. Berson wygral 2695640 zl 
(nominalnie), co stanowilo rekord dla Polski 
mi?dzywojennej. W ciqgu calego okresu lat 
1919— 1939 rtajnia wykazala dose rowne po- 
wodzenie, nie miala raptownych wzniesien, 
a potem upadkow, lecz zazwyczaj utrzymy- 
wala si? na dobrych pozycjach pod wzgl?dem 
wygranych i posiadanych koni.

Trenerem w stajni przez dlugie lata byl 
Walenty Cieslak, a dzokejem Walenty Stasiak. 
W treningu pozostawalo rocznie do 30 koni. 
Stajnia miala nast?pujqce barwy: dres grana- 
towy, r?kawy zolte i czapka zolta z grana- 
towym.

Z pi?ciu glownych nagrod M. Berson wy
gral w okresie mi?dzywojennym: Rulera w 
1932 r. Frajerem, Derby w 1924 r. Falstaffem, 
St. Leger w 1933 r. Jaworem II, Prezydenta 
Rzeczypospolitej w 1931 i 1932 r. Colombo,

136. Michal Berson i trener Walenty Cieslak 
prezentujq publicznosci zwyci^skq. w Nagrodzie 
Janowskiej w 1938 r. klacz Kitty Villars.

Wielk^ Warszawskq w 1933 i 1934 r. Jawo
rem II oraz w 1937 r. Kitty Villars (glowa 
w glow? z Pasjansem E. Kurnatowskiego). 
Z tych koni wlasnej hodowli byly: Frajer, 
Falstaff, Colombo i Kitty Villars, natomiast 
Jawor II kupiony w Golejewku. Procz tych 
najlepszych koni w stajni bylo szereg rzetel- 
nie dobrych, jak Batiar 1925 (Alaric Victor — 
Elektra), zwyci?zca w nagrodach Widzowa, 
Borowna i Jubileuszowej, Jacek II 1933 (Ba- 
fur — Dolores), zwyci?zca w nagrodach: J. 
Reszkego, A. Wielopolskiego i Jubileuszowej, 
oaksistki Angara II i Ersylia oraz pozyteezny 
Juras. Wszystkie te konie byly wlasnej ho
dowli. Ogolem w ciqgu lat 1923— 1939 stajnia 
zdobyla 45 nagrod klasycznych i imiennych, 
w tym 34 konmi wlasnej hodowli.

Wsrod starych stajni, zalozonych jeszcze 
przed pierwszy wojnq swiatow^, dobrze pros- 
perowala nalez^ca do solidnego i zamilowane- 
go wlasciciela Michala Roga. Byl on uzdol- 
nionym handlowcem, stale zamieszkalym w 
Warszawie, gdzie mial duz^ kamienic? na 
ul. Leszno. Pochodzil z rodziny izraelickiej. 
Od mlodosci zywil specjalne upodobanie do 
wyscigow i koni. Byl czlowiekiem skromnego 
usposobienia i nie trzymal stajni, jak inni
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137. Michal Rog daje instrukcje swemu 
dZokejowi Stanislawowi Paslernakowi 
w karykaturze G. Mucharskiego, 
doskonale oddajqcej podobienstwo.

wzbogaceni, a niedawno spolszczeni Zydzi, 
dla snobizmu i wejscia do wyzszych sfer towa- 
rzyskich, lecz poczqtkowo kupowal, a potem 
i sam hodowal konie wyscigowe z prawdzi- 
wym zamilowaniem. Systematycznie ucz?sz- 
czal na wyscigi i z upodobaniem sledzil ich 
przebieg. Wsrod bywalcow wyscigow byl po- 
staci^ wysoce popularn^ i lubianq wlasnie za 
sw^ bezinteresownq pasj? do sportu i dzialal- 
nosc charytatywnq. Wkrotce po wojnie wy- 
dzierzawil pod Ursynowem folwarczek Mo- 
czydlo, w ktorym w 1879 r. urzqdzil zaklad 
treningowy dla swej stajni wyscigowej znako- 
mity hodowca Ludwik Krasinski z Krasnego 
pod Ciechanowem, i pobudowal tam muro- 
wane stajnie i mieszkania dla sluzby, jako 
tez urzqdzil tor treningowy. Na tym folwarcz- 
ku M. Rog utrzymywal swq. stajni? oraz 
stadnin?.

Najwi?ksze sukcesy swi?cil w latach 1919 — 
— 1923, kiedy to biegalv zakupione we Fran
cji i innych krajach: Battaglia, Menzala, 
Armantine, Artemis, Canzonette, Gumdrop, 
Hugennotin, Lytta, Manitoba i inne. Stajnia 
zajmowala pierwsze miejsce na liscie wygra
nych w latach 1920 i 1921, a trzecie w 1923 r., 
potem natomiast spadla na dalsze pozycje. 
Z pi?ciu glownych nagrod M. Rog wygral: 
Rulera w 1921 r. Battagliq, Derby w 1920 r. 
Battaglia i w 1932 r. wlasnej hodowli Helem, 
Nagrod? Prezydenta Rzeczy pospoli tej w 
1921 r. Menzala i Wielk^ Warszawskq w 
1920 r. McnzaU.

Najlepszymi jego konmi byly Menzala 
i Hel, ale mial poza tym kilka calkiem do
brych, jak siwy Isard III 1928 (Fils du 
Vent — Artemis) wlasnej hodowli, ktory bie- 
gal w wieku 2 — 6 lat i wygral 15 gonitw 
na sum? 69250 zl, lecz w tym zadnej z glow- 
niejszych. Byl to kon pi?knie zbudowany i z tej 
racji zostal w 1931 r. nagrodzony na premio- 
waniu ogierow na torze wyscigowym I nagro- 
dq, a potem zakupiony do stad pahstwowych. 
Z biegiem lat zaznaczyl si? bardzo korzystnie 
w hodowli koni polkrwi w Kieleckiem. Po- 
zytecznymi konmi byly tez: Kmicic, Menza
laric, Oles, Konsul, Latawiec i inne.

Trenerzy i dzokeje zmieniali si? w stajni 
dose cz?sto. Barwy stajni to dres i r?kawy 
brqzowe, a czapka turkusowa. Dnia 19 marca 
1937 r. M. Rog zmarl w Wiedniu po prze- 
wleklej chorobie, a stajnia i stadnina zostaly 
rozprzedane przez sukcesorow.

Dose powazny ci?zar gatunkowy wyrobila 
sobie stajnia „Lubicz”, zalozona w 1926 r. 
przez pracownikow Towarzystwa Zach?ty do 
Hodowli Koni w Polsce — Ludwika Andry
cza i Adolfa Wolinskiego. Utrzymywala ona 
rocznie do 25 koni w treningu. Trenerzy 
i dzokeje zmieniali si? w niej dose czesto, 
a dluzej pracowal w niej Konstanty Chati
sow. Potem wlasciciele angazowali zagranicz- 
nych dzokejow: Amerykanina Franka Keogha 
i W?gra Lajosa Varg?. Barwami „Lubicza” 
byly: dres i r?kawy granatowe, szarfa nie-
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138. Ludwik Andry cz (1853 —1946), dlugoletni 
inspektor toru mokotowskiego i wlasciciel 
stajni ,,Lubicz” w karykaturze G. Mucharskiego.

biesko-biala i czapka biaia.
Na czele wygranych w calym kraju stajnia 

znalazla si? dwukrotnie: w 1932 r. z sumq 
344820 zl i w 1934 r. z sum^ 275814 zl, 
a w 1933 r. uplasowala si? na trzecim miejscu, 
majqc na swym koncie 190389 zb Z pi?ciu 
najwi?kszych nagrod stajnia wygrala: w 
1932 r. St. Leger Imperatorem oraz w 1933 r. 
i 1934 r. Nagrody Prezydenta Kraterem. 
Najlepszym jej koniem byl ciemnogniady 
Krater 1929 (Villars — Vola), hodowli pari- 
stwowej stadniny w Kozienicach, ktory wy
gral 164730 zl, a w tym nagrody: A. Wo- 
towskiego, J. Zamoyskiego, Sac a Papier 
i dwukrotnie Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Drugi co do klasy byl gniady, olbrzymiego 
wzrostu, lecz nieforemny Imperator 1929 (Pa
rachute — Frosted Ice), hodowli Adama 
Czartoryskiego w Krasnem. Wygral on 2-letni 

Produce, Borowna, A. Wotowskiego, St. 
Leger, Janowskq i Lubomirskich. Dobrym ko
niem byl takze karogniady Iris 1933 (Tore- 
lore — Nuit de Mai), hodowli Wladyslawa 
Zamoyskiego, ktory wygral nagrody: A. Po- 
tockiego, Borowna i 3-letni Produce. Do po- 
zytecznych nalezy zaliczycjawora III i Irkuta.

Nast?pn^ stajniq, cieszqc^ si? duzym po- 
wodzeniem byla „Natalin”, nalez^ca do 
Konstantego Zamoyskiego z Adampola pod 
Wlodawq. Poczqtkowo prowadzil on od 
1929 r. stajni? na spolk? z Mieczyslawem 
Radwanem, a pojego smierci w lutym 1931 r. 
przejql j^ na wlasny rachunek pod mianem 
„Natalin”. Byla to duza stajnia i np. w 
1933 r. miala w treningu 38 koni. Trenerem 
u K. Zamoyskiego byl Stanislaw Zuber, 
a dzokejami Ignacy Magdalinski i Kazimierz 
Jagodziriski. Barwami stajni byly: dres ama- 
rantowy w zlote grochy, r?kawy amaranto- 
we, czapka zlota.

Stajnia, jeszcze jako spolkowa z M. Rad
wanem, zaj?la w 1930 r. trzecie miejsce na 
liscie wygranych z sumq 244740 zl, a w 
1931 r. wybila si? na pierwszy lokat? wygry- 
wajqc 443 187 zl. W 1932 r. uplasowala si? na 
drugim miejscu z sum^ 315709 zl, a w 1933 r. 
znowu wyszla na czolo z sumq. 308950 zl,

139. Ogier Krater hodowli PSK w Kozienicach, 
ktory dobrze biegal w stajni „Lubicz”, 
a potem byl reproduktorem w Kozienicach 
i w Krasnem. Obok stoi jego trener K. Chatisow.
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140. Konstanty ^amoyski z Adampola 
pod Wlodawq, wlasciciel stajni 
wyscigowej ,,Natalin” i stadniny w Adampolu.

W jesieni 1937 r. K. Zamoyski zwingl 
stajni?, a konie cz?sciowo rozprzedal, a cz?s- 
ciowo wlgczyl do stadniny.

Do starych i zasluzonych w sporcie stajni 
nalezala spolkowa „Ktery-Szepietow”, b?- 
dgca wlasnosci^ Kazimierza Wodzinskiego 
z Kter pod Kutnem i Stanislawa Kiersnow
skiego z Szepietowa pod Wysokiem Mazo- 
wieckiem. Zalozyli oni jg w 1921 r. Konie ich 
biegaly stale do wybuchu wojny w 1939 r. 
Mieli spore sukcesy, wygrywaj^c w 1926 r. 
Derby Brutusem, w 1925 r. Rulera Dyle- 
tantkg oraz w 1931 r. Wagramem. Tymze 
Wagramem zdobyli nagrody: A. Potockiego, 
Widzowa, Borowna, Fanshave i Krasne.

Trenerem stajni w omawianym okresie byl 
A. Matczak, a dzokejem M. Lipowicz. Barwy 
stajni to dres i czapka niebieskie w podluzne 
zolte pasy, r?kawy zolte.

Istnialy tez stajnie o mniejszych tradyc- 
jach. W 1926 r. zalozyli spolkowg stajni? 
,,Topor” Czeslaw Andrycz i lek. wet. Anasta- 
zy Koskowski. Poczqtkowo byla to mala staj
nia, zlozona z koni miernych, lecz z czasem 
podnosila si? pod wzgl?dem jakosci. Szczegol
nie wyroznil si? w niej gniady Mat 1931 
(Mah Jong — Garonna), hodowli panstwo- 
wej stadniny w Kozienicach, ktory stal si?

141. Ogier Essor ze stajni ,,Natalin”
K. Zamoyskiego, zwycifzca w Derby w 1931 r.

natomiast w 1935 r. pozostala na drugim 
miejscu z sumq 212227 zl.

Wsrod pi?ciu najglowniejszych nagrod 
stajnia wygrala: w 1931 r. Derby Essorem 
i w tym samym roku Wielkg Warszawskg 
Eclairem. Do najlepszych koni K. Zamoyskie
go nalezaly: kasztanowaty derbista Essor 1928 
(Bafur - Elaunay), ktory poza tym przyszedl 
drugi w St. Leger za Duce K. i S. Enderow, 
kasztanowaty Eclair 1928 (Bafur — Bay Leaf), 
zwyci?zca w Wielkiej Warszawskiej, jako tez 
calkiem niezle: Gentry, Grand Seigneur, Lir 
i Laszka.
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142. Anastazy Tadeusz Koskowski (1881 —1963), 
dlugoletni yas tu tony lekarz weterymaryjny 
na torach mokotowskim i sluzewieckim 
oraz wspdtwtasciciel stajni „Topdr”, 
jako teZ stadniny w Wojciechach.

„trojkoronowanym” wygrywajqc nagrody Ru- 
lera, Derby i St. Leger, a ponadto 2-letni 
Produce, Borowna i Fanshave. Niezle tez bie- 
gala w stajni Jeziorna, wygrywajqc w 1931 r. 
Nagrody im. L. Krasinskiego.

W ostatnich latach przed wojnq pojawilo 
si? kilka mniejszych stajen, ktorym dopisalo 
szcz?scie i wygraly po jednej lub kilka po- 
wazniejszych gonitw. Do takich nalezala staj
nia Juliana Cichowskiego, ktory kupil 
na licytacji w 1935 r. rocznego kozienickiego 
Piano 1934 (Bafur — Harmonia) za bardzo 
nisk^ cen? 3600 zl, a pozniej wygral nim 
Produce, Derby i Handicap Brzezia. Na tej 
samej licytacji nabyl drugiego kozienickiego 
ogierka Peryskopa 1934 (Parachute — Hohe 
Sonne) za 4200 zl, ktorym znow wygral 
St. Leger.

Podobnie los usmiechnql si? stajni 
„Wierzbno”, nalez^cej do Mieczyslawa 
Gronowskiego, ktora miala w 1935 r. od ko
zienickiego lesniczego Mieczyslawa Czarnec- 

kiego gniadego ogierka Jeremiego 1935 (Ba
fur — Igla), wychowanego przez R. Zoppiego 
w panstwowej stadninie w Kozienicach. 
Wzi?ty do treningu u Leona Chatisowa bie- 
gal on dokonale, wygral bowiem wszystkie 
8 gonitw, w jakich uczestniczyl, i zostal 
„trojkoronowanym”, zdobywaj^c Rulera, 
Derby i St. Leger. Zszedl z toru nie zwy- 
ci?zony, co zdarzylo si? przez caly okres 
mi?dzywojenny tylko dwom koniom : Jeremie- 
mu i 2-letniemu Nektarowi. Podobnie szcz?- 
sliwy zakup za tanie pieni^dze tak klasowego 
konia nie udal si? w owym czasie zadnemu 
innemu wlascicielowi stajni. Szerzej b?dzie 
mowa o nim w jednym z dalszych rozdzia- 
low. Innych wyrozniajqcych si? koni M. Gro- 
nowski nie posiadal.

Rowniez poszcz?scilo si? z kupnem koni 
do stajni pplk. T. Falewiczowi i por. Z. 
Orlowskiemu, ktorzy nabyli w 1931 r. rocz- 
niaka hodowli Franciszka W?zyka w Nosowie 
na Podlasiu, gniadego Wisusa 1930 (Villars — 
Sevilla). Byl to kon tzw. wysokiej polkrwi 
i mial w swych zylach ok. 127/128 krwi 
angielskiej. Wisus doskonale biegal i wygral 
2-letni Produce, Borowna, Rulera, 3-letni 
Produce i Derby. Nieco mniej udanym, ale 
tez fortunnym nabytkiem okazal si? Baltyk 
1932 (Forward — Bona Dea), hodowli Henry- 
ka Wozniakowskiego. Koh ten wygral nagro
dy J. Zamoyskiego i Sac a Papier, a poza 
tym ustanowil dwa rekordy czasu w 1935 r. 
na dystansie 1600 m — 1 min. 38 sek., i na 
2100 m — 2 min. 11 sek. Byl to najlepszy syn 
Forwarda.

Z pozno zalozonych stajni, bo w 1934 r., 
dobrze zacz?la zapowiadac si? nalezqca do 
Stanislawa Szwarcsztajna, wspolwlasci- 
ciela papierni „Klucze” w pow. olkuskim. 
Menazerem, a poniekqd i trenerem byl tu 
doswiadczony wiedenski sportsmen Marian 
Zangen, ktory dobrze kierowal tq stajniq. 
Wybil si? w niej bardzo dobry gniady Ban
dit 1932 (Bafur — Barbara Belle), hodowli 
G. Alvensleben Schonbornowej, ktory wygral 
298967 zl, w tym nagrody: 2-letni Produce,
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denta, Kozienick^, dwukrotnie Jubileuszow^ 
i Sac a Papier.

Dobrze zapowiadala si? stajnia Antonie- 
go Mieczkowskiego, zalozona w 1932 r. 
Miala ona charakterystyczne barwy: dres i r?-

143. Pplk T. Falewicz i pot- Z- Orlowski 
prowadzq. Wisusa pod A. Fomienko 
po wygraniu Derby w 1933 r.

144. Impet II — derbista 1935 r.

kawy biale, a na piersiach i na plecach 
czerwony as kierowy, czapka czerwona. Staj
nia ta po kilku latach istnienia wygrala w 
1936 r. Derby Horyniem 1933 (Illumina
tor - Gambia), hodowi Aleksandra Wielo- 
polskiego w Chrobrzu w Piriczowskiem.

Zblizone szcz?scie spotkalo gen. Czeslawa 
Jarnuszkiewicza i Henryka Broszkiewicza, 
ktorzy wkrotce po zalozeniu stajen doczekali 
si? derbistow, pierwszy Impeta II 1932 
(Rheinwein - Huryska), a drugi Colta 1936 
(Bafur — Con Amore). Colt okazal si? pierw- 
szym derbistq na nowym torze na Sluzewcu, 
a ostatnim mi?dzywojennej Polski.

Do bardziej znanych stajni, ktorych juz 
nie b?d? opisywac szczegolowo, nalezaly: 17. 
pulku ulanow, spadkobiercow J. Czarneckie- 
go, „Alba” Jerzego Zolkiewskiego, , Jordan” 
W. Andersa, ,,Bartoszowka” Cecylii Dzierz- 
bickiej, Karola i Stefana Enderow, 1. pulku 
ulanow, Zbigniewa Dobieckiego, Leslawa Dy- 
dynskiego, Ludwika Schweizera, Ludwika Bu- 
kowieckiego, Romana Rogowskiego i innych.

Trenerzy i dZokeje

W Polsce w omawianym okresie bylo 
kilkudziesi?ciu zawodowych trenerow o pel- 
nych kwalifikacjach. Poza tym udzielano pra- 
wa trenowania koni niektorych dzokejom, 
starszym stajennym oraz osobom niezawodo- 
wym — oficerom i cywilnym sportsmenom. 
Do bardziej znanych krajowych trenerow na- 
lezeli: Konstanty Chatisow, Walenty Cieslak, 
Wincenty Gawron, Jozef Gorecki, Stanislaw 
Gruszka, Jan Karwacki, Michal Klamar, Sta
nislaw Kowalski, Jozef Krysko, Stefan Mi
chalczyk, Michal Molenda, Aleksander Pa- 
curko, Jan Paszkiewicz, Jan Stanislawski, Sta
nislaw Stanczak, Adam Tucholka, Antoni Za- 
s?pa i Stanislaw Zuber. Do czolowych zali- 
czano: K. Chatisowa, W. Cieslaka, S. Ko- 
walskiego, S. Michalczyka, A. Zas?p? i S. 
Zubra.

Derby w Warszawie wygrali w latach 
1920— 1939 trenowanymi przez siebie konmi:
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145. IValenty Cieslak, 
wieloletni trener stajni M. Bersona.

trzykrotnie — J. Krysko w 1928 r. Karatem, 
w 1930 r. Bejrutem i w 1935 r. Impetem II; 
dwukrotnie — J. Paszkiewicz w 1921 r. Bat
taglia i w 1937 r. Piano; Welnicki w 1923 r. 
Rysiem II i w 1925 r. Forwardem i K. Cha- 
tisow w 1934 r. Matem oraz w 1938 r. do 
spolki z synem Leonem Jeremim; po jednym 
razie wygrali je — Jankowski w 1920 r. klaczy 
Tilly II, A. Tucholka w 1922 r. Barbara 
Belle, W. Cieslak w 1924 r. FalstafFem, 
Matczak w 1926 r. Brutusem, W. Gawron 
w 1927 r. Falg III, J. Karwacki w 1929 r. 
Madrytem, S. Zuber w 1931 r. Essorem, 
S. Kowalski w 1932 r. Helem, S. Moraw- 
ski w 1933 r. Wisusem, Blaszczak w 1936 r. 
Horyniem i M. Molenda w 1939 r. CoItem. 
Ciekawym zjawiskiem pozostal fakt, ze naj- 
wi^cej bl^kitnych wstQg, bo az 3, zdobyl slaby 
na ogol trener Jozef Krysko, w dodatku mier- 
nymi korimi, jakimi byly: Karat, Bejrut 
i Impet II. Co wi^cej, b^dqc rowniez slabym 
dzokejem wygral Derby, dosiadaj^c Karata 
i jednoczesnie trenujgc go.

Zagranicznych trenerow sprowadzano 
rzadko i nie bawili oni w Polsce dluzej. 
Najlepszym z nich okazal si$ Francuz Fran
ciszek Gill, ktory pracowal w stajni ,,Lochow” 
w latach 1936—1939 i mial znakomite wy- 
niki. W 1935 r. M. Borkowski zaangazowal 
amerykariskiego trenera Charlesa Korba, kto
ry poczqtkowo jezdzil w wielu krajach jako 
dzokej, a pozniej osiadl jako trener w Niem- 
czech. W 1936 r. Konstanty Zamoyski wzigl 
na trenera do swej stajni ,,Natalin” dotych- 
czasowego dzokeja W^gra Lajosa Vargy, ktory 
jezdzil uprzednio w stajni „Lubicz”. Nie za- 
bawil on jednak w Polsce dlugo i w jesieni 
1936 r. wyjechal do Wloch. UT. i K. Gliri- 
skich przez krotki czas byl trenerem G. Gar
ner. Zaden z nich, poza F. Gillem, niczym 
ciekawszym si$ nie zaznaczyh

Dzokej6w w Polsce tez bylo duzo. Z kra
jowych w 1933 r. licencje uzyskali: Marcin 
Bryk, Konstanty Chatisow, Danilo Czernu- 
szenko, Jozef Dorosz, Aleksander Fomienko, 
Platon Golowkin, Jozef Gorecki, Kazimierz 
Jagodzinski, Marian Jednaszewski, Wincenty 
K^mpa, Grzegorz Klamar, Marek Kucharski, 
Ignacy Magdaliriski, Stefan Michalczyk, Ze
non Nowak, Waclaw Nowicki, Jozef Olejnik, 
Stanislaw Pasternak, Jan Sakowicz, Walenty 
Stasiak, Jerzy Szyszkowski, Aleksander Usti- 
now, Michal Wyzgalski i Stanislaw Ziemian- 
ski.

W latach 1934—1938 przybylo sporo cu- 
dzoziemskich dzokejow, angazowanych nawet 
przez mniejsze stajnie. Nalezeli do nich: 
Maurice Caboussat u L. Andrycza, Fernando 
Garcia u S. Szwarcsztajna, Edouard Gill 
u E. Kurnatowskiego, Balint Gulyas u S. 
Szwarcsztajna, Frank Keogh u L. Andrycza, 
George Nicoll u L. Morzyckiego, Edouard 
Paintner, Heinrich Sauerland, Christian Sau- 
tour, Robert Slade, Istvan Szokolai, Istvan 
Takacs, Wilhelm Tarras i Lajos Varga, a za- 
pewne lista ta nie jest jeszcze pelna.

Z dzokejow krajowych do czolowych zali- 
czano: Ignacego Magdalinskiego, Jozefa Go- 
reckiego, Stanislawa Pasternaka, Kazimierza
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lentego Stasiaka. Pod wzgl?dem liczby zdo- 
bytych pierwszych nagrod w latach 1919 — 
— 1938 lista championow dzokejow przedsta- 
wiala si?, jak nast?puje: 1919 r. — I. Magda- 
liriski 31 zwyci?stw, 1920 r. — J. Gorecki 64, 
1921 r. — J. Gorecki 50, 1922 r. — J. Gorec
ki 52, 1923 r. - J. Gorecki 49, 1924 r. - 
A. Fomienko82, 1925 r. — I. Magdalinski 65, 
1926 r. — I. Magdalinski 73, 1927 r. — S. 
Pasternak 84, 1928 r. - S. Pasternak 80, 
1929 r. — K. Chatisow 92, 1930 r. — W. Sta- 
siak 89, 1931 r. - S. Michalczyk 104,
1932 r. — K. Jagodzinski 89, 1933 r. — K. 

Jagodzinski 80, 1934 r. — E. Gill 89, 1935 r. — 
E. Gill 100, 1936 r. - E. Gill 127, 1937 r. - 
E. Gill 142 i 1938 r. - E. Gill 113.

Derby w latach 1920- 1939 wygrali nast?- 

pujqcy dzokeje: I. Magdalinski — w 1923 r. 
na Rysiu II, w 1927 r. na Fali III i w 1931 r. 
na Essorze; dwukrotnie — S. Pasternak w 
1921 r. na Battaglii i w 1932 r. na Helu; 
A. Fomienko w 1925 r. na Forwardzie i w 
1933 r. na Wisusie; W. Stasiak w 1934 r. 
na Malcie i w 1938 r. na Jeremim; K. Ja- 
godzinski w 1935 r. na Impecie II i w 1936 r. 
na Horyniu; po jednym razie — J. Gorecki 
w 1920 r. na Tilly II, Stolpe w 1922 r. 
na Barbarze Belle, Sulekow w 1924 r. na 
Falstaffie, K. Chatisow w 1926 r. na Brutu- 
sie, J. Krysko w 1928 r. na Karacie, Sako- 
wicz w 1929 r. na Madrycie i Z. Nowak 
w 1939 r. na Colcie.

W 1933 r. w dniu 21 maja podczas roz- 
grywki Nagrody Wiosennej wydarzyl si? tra- 
giczny wypadek. Do gonitwy stan?lo 15 kla-

146. Dzokej Ignacy Magdalinski
i trener Wincenty Gawron po uygraniu w 1927 r. 
Derby klaczq Falq III.

147. Aleksander Fomienko, jeden z lepszych 
dzokejow na torach mokotowskim i sluZewieckim 
w latach 1924 —1951.



176

148. Walenty Stasiak (18.. —1969), 
uzdolniony dzokej ur stajni M. Bersona, 
a potem w stajniach panstwowych na Stu&wcu. 
W latach 1927—1957 wygral 1206 gonitw, 
w tym czterokrotnie Derby na Macie, Jeremim, 
Dorpacie i Laryksie.

czy. Po przejsciu mniej wi?cej 1150 m idgca 
w srodku stawki Bira, dosiadana przez J. 
Szyszkowskiego, potkn?la si? i upadla, na nig 
zwalila si? idgca tuz za nig Apatin pod I. 
Magdalinskim, a na te dwie klacze wpadlo 
jeszcze pi?c innych i utworzyla si? gora cial 
koriskich i ludzkich. Z siedmiu dzokejow, 
ktorzy pospadali z koni, dwoch, Ignacy Mag- 
daliriski i Jerzy Szyszkowski, doznalo ci?zkich 
obrazeri. Zaraz przewieziono ich do szpitala 
Dziecigtka Jezus, gdzie zmarli jednak w ciggu 
nocy. S. Pasternak doznal zlamania oboj- 
czyka, pozostali zas: K. Chatisow, A. Fo
mienko, J. Gorecki i Z. Nowak, wyszli z wy- 
padku calo lub tylko z potluczeniami. Go
nitw? rozegraly jedynie te konie, ktore szly 
przodem przed Birg, oraz Elka, ktora jakos 
omin?la padajgce konie. Zwyci?zyla Lauda II 

M. Bersona. Tak ci?zkiego wypadku nigdy 
nie notowano na torze mokotowskim. Towa
rzystwo sprawilo tragicznie zmarlym dzoke- 
jom pi?kny pogrzeb.

Czolowe konie

Z duzej liczby koni, jakie biegaly w War
szawie w latach 1933— 1939, opisz? blizej 
kilkanascie nalezgcych do czolowych, a o sta- 
nowigcych drugg klas? uczyni? krotkie tylko 
wzmianki. Przy opisie trzymac si? b?d? po- 
rzgdku chronologicznego.

Rocznik 1930 byl, ogolnie rzecz biorgc, 
bardzo dobry. Biegaly w nim konie tej miary, 
co: Jawor II, Wisus, Arnold i Gentry, a wsrod 
klaczy Jagoda, Lauda IV i Jeannette III. 
Trzylatki tego rocznika wykazywaly zdecy- 
dowang przewag? nad konmi starszymi. Naj- 
lepszym w swoim roczniku byl — moim zda- 
niem — gniady Jawor II 1930 (Harlekin — 
Beate), hodowli J. Czarneckiego w Golejew- 
ku. Biegal w stajni M. Bersona w wieku 
2—5 lat 18 razy, wygrywajgc 11 gonitw, byl 
drugi 1 raz i trzeci 4 razy. Ogolna jego 
wygrana wyniosla 305989 zl, w tym zdobyl 
nagrody: Widzowa, dwukrotnie Jubileuszo- 
wg, St. Leger, Sac a Papier, dwukrotnie 
Wielkg Warszawskg i byl drugi w Derby za 
Wisusem. Jezdzil na nim W. Stasiak, a treno- 
wai go W. Cieslak.

W wieku 2 lat wystgpil w 6 gonitwach, 
z ktorych wygral 3, w tym Nagrod? Widzo
wa, gdzie pobil 6 dobrych koni, a dwukrotnie 
zajgl trzecie miejsce. Wygrana jego wyniosla 
24600 zl, dzi?ki czemu uplasowal si? na 
trzecim miejscu wsrod dwulatkow, za Wi
susem i Arnoldem. Zim? sp?dzil na wsi w Ju- 
linku, folwarku M. Bersona. W wieku 3 lat 
powoli dochodzil do formy i byl ogl?dnie 
eksploatowany. Pojawil si? na torze dopiero 
11 czerwca w gonitwie o 7000 zl i latwo 
pobil trzech przeciwnikow, stajgc u celownika 
o 5' dlugosci przed dobrym Grand Seigneu- 
rem. W tydzien pozniej uczestniczyl w Derby, 
ktore zgromadzilo 8 koni, w tym jako glow-
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wora III. Start nastqpil wyjipkowo trudny. 
Arnold denerwowal si? i kr?cil, utrudniajqc 
wyrownanie koni. W pewnym momencie star
ter K. Zaleski uznal, ze ustawienie jest zado- 
walaj^ce i krzykn^l: ,Jazda!”, a kontrstarter 
opuscil bial^ chorqgiewk?. Lecz tu nast^pilo 
nieprzewidziane wydarzenie. Jawor II po 2, 3 
niezdecydowanych skokach standi jak wryty. 
Starter krzykn^l wowczas: „Nazadl”, i 6 
dzokejow zatrzymalo swe konie, gdy tymcza- 
sem K. Jagodzinski na Arnoldzie wyrwal start 
i pogalopowal. Publicznosc podniosla krzyk 
i na jego odglos K. Jagodzinski obejrzal si?, 
a widz^c, ze reszta koni nie podqzyla za nim, 
wstrzymal Arnolda, przegalopowawszy juz ze 
300 m. Stawka zgromadzila si? ponownie 
przed starterem i tym razem puscil on j 4 juz 
bez przeszkod. Do trzeciego zakr?tu wszystko 
szlo normalnie, a K. Jagodzinski na Arnol
dzie wcigz pilnowal A. Fomienk?, dosiadajg- 
cego Wisusa. Tu uczynil rzut, aby go min^c, 
lecz Arnoldowi po chwili zabraklo sil i zaczql 
odpadac. Na prostej zaatakowal przodujgcego 
Wisusa Jawor II i sytuacja stala si? nie- 
pewna. A. Fomienko chwycil za bat i Wisus 
wzmocnil tempo, ktoremu Jawor II nie dal juz 
rady. Wisus wyszedl z walki zwyci?sko i standi

149. Jawor II M. Bersona — jeden
Z bardziej klasowych koni okresu mifdzywojennego.

12 - Wyscigi i hodowla koni...

u mety pewnie o 3 dlugosci przed Jawo- 
rem II, a o dalsze 3 dlugosci przybyl Arnold. 
Czas gonitwy wvnosil 2 min. 32,5 sek., co 
w owym czasie stalo si? rekordem dla toru 
mokotowskiego. Jawor II, ktory dochodzil do 
formy powoli, w Derby nie byl jeszcze w pelni 
kondycji, co udowodnil w nast?pnych go
nitwach.

Kolejny wyst?p Jawora II przypadl dnia 
2 lipca w Nagrodzie Jubileuszowej dla 3-let- 
nich i starszych ogierow i klaczy na dystansie 
2400 m. Na starcie znalazlo si? 5 koni: 
Arnold, derbista Essor, derbista Hel, Jawor II 
i Mr. Pinch. W. Stasiak, znaj^c sily i wy- 
trzymalosc Jawora II, pojechal na klas?, pro- 
wadzil wci^z gonitw?, a na prostej, kiedy 
spodziewal si? ataku Hela, zmusil konia do 
pokonania cwiartki w ciqgu 30 sek. i tym 
tempem zadusil rywala, tak ze wygral silnie 
wysylany o 2,5 dlugosci przed Helem, a trze
ci standi wykoriczony Arnold. Czas gonitwy 
wynosil 2 min. 33,5 sek.

Po 2,5 miesiqca 17 wrzesnia wystqpil Ja
wor II w klasycznej gonitwie St. Leger na 
dystansie 3000 m. Poniewaz zameldowane do 
niej zostaly dwa najlepsze konie: Wisus i Ja
wor II, poodstraszaly one innych kandyda- 
tow i do startu zglosilo si? tylko 5 koni. 
Tym razem nie bylo liderow, wi?c poprowa
dzil umiarkowanym tempem W. Stasiak na 
Jaworze II i tak szedl do polowy dystansu. 
Widz^c, ze kon idzie swobodnie i pewnie, 
W. Stasiak wzmocnil tempo do bardzo ostre- 
go (31 sek.) i tu stalo si? jasne, ze Wisus, 
ktory dotqd szedl obok, z trudem pod^za za 
nim. Na ostatnim kilometrze A. Fomienko, 
dosiadajqcy Wisusa, sprobowal zaatakowac 
Jawora II, lecz okazalo si?, ze Wisus traci 
sily. Przed zakr?tem A. Fomienko uderzyl 
nawet Wisusa, aby zmusic go do wi?kszego 
wysilku, lecz nie odnioslo to skutku. Jawor II 
galopowal znakomicie. Na prostej Wisus wy- 
raznie oslabl i zacz^l odpadac. Inne konie 
nie braly udzialu w walce. Jawor II standi 
na mecie o 5 dlugosci przed Wisusem, a na- 
st?pnie o 10 dlugosci dalej przyszedlJawor III.



178 Czas gonitwy wynosil 3 min. 21 sek.
W tydzieri pozniej, dnia 24 wrzesnia, staj

nia zglosila Jawora II do Wielkiej Warszaw
skiej na dystansie wowczas 2400 m. Gonitwa 
skupila malq liczb? pi?ciu zawodnikow, lecz 
za to wysokiej klasy. Stan?ly czolowe konie 
trzyletnie: Jawor II, Wisus i Gentry, oraz 
czolowe czteroletnie: Hel i Krater. Konie 
niosly wag? wieku — trzyletnie 57 kg i cztero
letnie 62 kg. Wyscig rozegral si? podobnie 
jak St. Leger. Poprowadzil wolno W. Sta- 
siak na Jaworze II, za ktorym trzymaly si? 
Wisus i Krater. Od slupa na 1600 m W. Sta- 
siak wzmocnil tempo, ktore przyj?ly wszystkie 
konie. Po przejsciu tak pol kilometra w tem
pie 32 sek. W. Stasiak postanowil wykorzystac 
wielkq szybkosc i wytrzymalosc swego konia 
i ruszyl zabojczym tempem 30 sek., odsa- 
dzajqc si? od reszty pola. A. Fomienko po- 
budzal, jak mogl, swego Wisusa, lecz wysilki 
jego na nic si? nie zdaly, bo kon nie mogl 
wytrzymac tego szalonego p?du i oslabl. Ja
wor II nie dal do siebie podejsc i latwo 
minql met? o 4 dlugosci przed Wisusem, 
a trzeci przyszedl Hel o dalsze 3 dlugosci. 
Czas gonitwy wynosil 2 min. 33 sek. (25 — 
— 34 — 32 — 30 — 32). Dwoma ostatnimi wyst?- 
pami Jawor II dowiodl, ze pozno dochodzil 
do formy, dopiero w jesieni, ale pokonal w 
St. Leger i Wielkiej Warszawskiej calkiem 
swobodnie bardzo dobrego Wisusa. Wygrana 
jego w wieku 3 lat wyniosla 161 389 zl i zajtj 
on na liscie drugie miejsce po Wisusie, ktory 
zdobyl 163014 zl, gdyz ten ostatni wygral 
najwyzej dotowanq gonitw? Derby 75000 zl, 
a Wielka Warszawska wyposazona byla w 
kwot? 60000 zl.

W wieku 4 lat Jawor II na wiosn? cho- 
rowal i wystqpil dopiero dnia 23 czerwca 
w malej gonitwie o 5000 zl, w ktorej latwo 
pokonal trzech slabszych rywali, ale niosl 4 kg 
ulgi wagi. Potem stanql w dniu 1 lipca do 
Nagrody Jubileuszowej, w ktorej mial si? 
spotkac z generacji trzyletni^. Zmierzyl si? tu 
ze zwyci?zc4 w nagrodach Rulera i Derby 
Matem ze stajni ,,Topor” i dobrq Garonne 

ze stajni „Lochow”. Po udanym starcie po- 
czqtkowo prowadzil Jawor II, ale niebawem 
min^l go lider Janczar III. Kolo stajen Ja
wor II minql lidera i wyszedl na czolo stawki. 
W tym czasie Garonne, chcqc poprawic swe 
miejsce, zawiqzala walk? z Matem. Na pro- 
st^ wyprowadzil stawk? Jawor II, galopujqc 
wciqz swobodnie i oddalajqc si? od walczq- 
cych ze sobq Garonne z Matem. Nie atako- 
wany przez nikogo najswobodniej minql ce- 
lownik o 4 dlugosci przed Loridanem ze 
stajni ,,Lubicz”, a trzeci byl Mat o 1 dlugosc. 
Czas gonitwy byl dobry: 2 min. 32,5 sek. 
Gonitwy t^, ktorq notabene Jawor II wygral 
po raz drugi, wykazal, ze. jest lepszy od 
czolowego trzylatka Mata.

Nast?pny wyst?p Jawora II mial miejsce 
dnia 16 wrzesnia w Nagrodzie Sac a Papier 
dla czteroletnich i starszych ogierow i cztero- 
letnich klaczy na dystansie 3200 m. W go
nitwie tej mialy spotkac si? nie zwyci?zone 
w tym roku dwa czterolatki: Jawor II i Kra
ter, totez oczekiwano jej z wielkim zaintere- 
sowaniem. Tymczasem Krater zapadl na 
sci?gno i do rywalizacji nie stanch Do startu 
zglosily si? tylko 4 konie: Adam, Imperator, 
Jawor II i Lumineuse. Powazniejszym konku- 
rentem dla Jawora II mogl bye tylko dobry 
na ogol, lecz juz pi?cioletni Imperator. Popro
wadzil, jak to mial we zwyczaju, W. Stasiak 
na Jaworze II w miarowym, lecz nie w szyb- 
kim tempie. Przez pierwsze 2000 m trzymal 
si? go to u szyi, to u siodla Imperator, 
dosiadany przez Amerykanina F. Keogha. 
Znudzilo si? to wreszcie W. Stasiakowi i do- 
dal tempa do 30 sek., odsuwaj^c si? od na- 
tr?tnego Imperatora o jednq dlugosc. F. 
Keogh staral si? wyjechac Imperatora, lecz 
ten nie zareagowal na posyl. Na jakies 600 m 
przed celownikiem Jawor II zdecydowanie 
oddzielil si? od stawki i nie niepokojony przez 
nikogo dopadl mety o 1,5 dlugosci przed 
Imperatorem, a trzeci byl daleko Adam.

Pod koniec sezonu wyst^pil Jawor II dnia 
30 wrzesnia w Wielkiej Warszawskiej na dy
stansie 2400 m. Stan?lo do niej 5 koni: 2



179najlepsze trzylatki: Leb w leb i Mat, 2 dobre 
czterolatki: Jawor II i Grand Seigneur, oraz 

jeden tylko pi?cioletni, tez dobry, Imperator. 
Stajnie wyst^pily bez liderow. Poczqtkowo 
poprowadzil dose wolno Imperator. Za nim 
podqzal Jawor II, ale niebawem min?ly go 
Mat i Leb w leb. Mniej wi?cej w polowie 
dystansu W. Stasiak zastosowal wyprobowanq 
juz kilkakrotnie i zawsze z powodzeniem 
taktyk? raptownego ostrego ruszenia Jawo- 
rem II i latwo min^l prowadz^cego dotqd 
Imperatora. Lecz rowniez i S. Pasternak ru- 
szyl na Macie i poszedl w slad za J aworem 11. 
Kolo stajen, gdzie w uprzednich gonitwach 
Jawor II zazwyczaj juz odsadzil si? od reszty 
stawki, tym razem nie przyszio mu tak latwo, 
gdyz Mat galopowal wciqz tuz za nim, nie 
zwazaj^c na bardzo ostre tempo. Zblizyl si? 
rowniez do nich i Leb w leb. Na poczqtku 
prostej wyscig stal*si? nadzwyczaj fascynujq- 
cy. Tu bowiem Mat, a z duzego kola rowniez
1 Leb w leb zaatakowaly silnie Jawora II. 
W. Stasiak widzqc, iz jest zagrozony, uderzyl 
Jawora II i ten przyspieszyl, tak ze oddalil 
si? nieco od Mata, ktory zacz;J slabn^c. Tym
czasem Leb w leb atakowal nadal, lecz row
niez zaczql slabn^c i przy mecie Jawor II 
silnie wysylany utrzymal pierwszeristwo, wy- 
przedziwszy Leb w leb o 3/4 dlugosci, a trzeci 
byl Mat o 4,5 dlugosci. Czas gonitwy wynosil
2 min. 34 sek. (27 — 34 — 31 — 31 — 31). Ostat- 
nie 1500 m szedl wi?c Jawor II wciqz z szyb- 
kosci^ 31 sek. na cwiartk?, a wi?c wykazal 
wielk^ klas?. Pobil tez bardzo dobre konie, 
jakimi byly Leb w leb, Mat, a do pewnego 
stopnia i Imperator oraz Grand Seigneur.

W wieku 5 lat Jawor II zacz^l tracic 
sily, co zreszt^ bylo charakterystycznq cechq 
synow Harlekina, ktorzy przewaznie wczesnie 
dojrzewali, lecz i wczesnie koriczyli swq ka- 
rier? wyscigowy. Po raz pierwszy w 1935 r. 
wystqpil w dniu 26 maja w Nagrodzie im. 
J. Zamoyskiego dla czteroletnich i starszych 
koni na dystansie 2400 m. Biegaly tylko 4 
konie: Bastylja, Garonne, Jawor II i Leb w 
leb. Ten ostatni byl w doskonalej formie, 

czego nie mozna bylo powiedziec oJaworze II. 
Start dla Jawora II wypadl korzystnie i po
prowadzil on gonitw?. Ale wkrotce zmienila 
go Garonne. Kolo slupa na 1300 m Jawor II 
swoim zwyczajem wzmogl tempo, doszedl do 
liderki, lecz ta rowniez przyspieszyla i nie 
dala si? min^c. Dopiero przy wjazdowej bra- 
mie min?ly j^ Jawor II i Leb w leb. Przez 
krotk^ chwil? Jawor II przodowal, lecz przed 
wyjsciem na prost 4 E. Gill pchnql Leb w leb 
i ten z wielkq latwosci^ wyprzedzil Jawora II, 
tak ze juz wowczas stalo si? jasne, iz gonitw? 
wygra. Tak si? tez stalo i przez nikogo nie 
atakowany zd^zal do celownika. Tymczasem 
od bandy zaatakowala Jawora II Bastylja, 
wyprzedzila go bez wi?kszego trudu i stan?la 
druga za zwyci?skim Leb w leb o 3 dlugosci, 
Jawor II zas dotarl za niq o dwie dlugosci. 
Czas gonitwy wynosil 2 min. 36 sek.

Dnia 7 lipca stanql Jawor II po raz trzeci 
do Nagrody Jubileuszowej, lecz tym razem 
nie odegral w niej zadnej roli. Zwyci?zyl 
pewnie Leb w leb, drugi byl Mat i trzeci 
Jawor II. Stalo si? jasne, ze kon dochodzi 
kresu swych mozliwosci. M. Berson, ktory na 
ogol nie eksploatowal koni zbytecznie, wyco- 
fal go z treningu i wziql na reproduktora 
do swej stadniny w Lesznie. Ogolna suma wy
granych Jawora II wyniosla 305989 zl i pod 
tym wzgl?dem zaj;J on w okresie mi?dzy- 
wojennym trzecie miejsce za Forwardem — 
362270 zl, i Leb w leb - 323214 zl.

Jawor II byl koniem wysokiej klasy wysci
gowej. Odznaczal si? duz^ szybkosci^ przy 
jednoczesnej wytrzymalosci. Najstosowniejszy 
byl dla niego dystans 2400 m i wi?cej. Dzi?ki 
szybkosci, polqczonej z wytrzymalosci^, moz
na bylo rozgrywac nim gonitwy w ten sposob, 
ze jezdz^cy na nim W. Stasiak juz w polo
wie dystansu wzmagal bardzo tempo, galo
powal tak przez dluzszy czas i dusil tym 
przeciwnikow, Jaworowi II natomiast star- 
czalo jeszcze sil i oddechu na ostatecznq 
walk? przed celownikiem, do ktorej przewaz
nie juz nie dochodzilo, bo rywale bywali 
wykoriczeni zabojczym tempem utrzymywa-



180 nym przez dluzszy czas. Ta wlasnie cecha jego 
ustroju organicznego czynila zeri konia wyso- 
kiej klasy i nalezal on niewgtpliwie do czo- 
lowki calego okresu mi?dzywojennego.

Byl to kon sredniego wzrostu, mocnej 
budowy, gl?boki, dobrze ozebrowany, kos- 
cisty, o bardzo dobrych przednich nogach 
z krotkimi nadp?ciami i tylnych nieco zbyt 
skgtowanych w stawach skokowych. Nie od- 
znaczal si? szlachetnoscig, tkanki mial nieco 
ggbczaste i stanowil typ praktycznego ogiera 
do hodowli koni polkrwi. Na premiowaniu 
ogierow na torze wyscigowym w 1935 r. 
uzyskal III nagrod?; pierwszej nie przyznano 
wowczas nikomu, a drugg uzyskal Leb w leb.

Po zejsciu Jawora II z toru M. Berson 
wzigl go na reproduktora do swojej stadniny 
w Lesznie, gdzie pozostawal w ciggu lat 1936 
i 1937, po czym nabyty zostal do stad pah
stwowych. Wyrozniajgcego si? potomstwa nie 
dal, lecz karierzejego w tym wzgl?dzie prze- 
szkodzila wojna.

Drugim wybitnym koniem z rocznika 
1930 byl gniady Wisus 1930 (Villars — Se
villa), hodowli Franciszka W?zyka w Noso- 
wie na Podlasiu. Biegal w stajni pplk. T. Fa- 
lewicza i por. Z. Orlowskiego w wieku 2, 3 
i 5 lat ogolem 12 razy, z czego wygral 7 
gonitw i 5 drugich nagrod, nie b?dgc ani 
razu bez miejsca. Zwyci?zyl w nagrodach: 
2-letnim Produce, Borowna, Rulera, 3-letnim 
Produce i Derby. Ogolna jego wygrana wy
niosla 234451 zl. Byl koniem tzw. wysokiej 
polkrwi angielskiej, majgc w rodowodzie 
okolo 127/128 tej krwi. Pochodzil po kgdzieli 
ze starej janowskiej rodziny zeriskiej, wywo- 
dzgcej si? od protoplastki klaczy Cypressy 
181.. (Rosolio — Hekla), sprowadzonej do 

Janowa w 1817 r. z Rosji jako dar cesarza 
Aleksandra I. Wisus reprezentowal 13 poko- 
lenie krajowe, co bylo niezmiernie rzadkim 
zjawiskiem w naszych wyscigach i hodowli. 
Jezdzili na Wisusie K. Jagodzinski i A. Fo
mienko, a trenowali go St. Morawski i A. Pa- 
curko.

W wieku 2 lat Wisus wystgpil 6 razy.

150. Wisus pplk. T. Falewicza
i por. Orlowskiego — jeden z lepszych koni 
lat trzydziestych.

Najpierw dnia 20 sierpnia w malej gonitwie 
o Nagrod? 1200 zl na dystansie 1100 m, gdzie 
latwo pobil debiutujgcych Jaspisa i Amaranta. 
W 8 dni pozniej stangl do 2-letniego Pro
duce i tu spotkal si? z lepszymi konmi, a wi?c 
bardzo szybkim Arnoldem, Mr Pinchem ija- 
worem III. Zwyci?zyl ponownie bardzo latwo. 
Potem w trzech mniejszych gonitwach przy- 
szedl drugi i wreszeie dnia 16 pazdziernika 
stangl do Nagrody Borowna na dystansie 
1600 m. Tu musial walczyc z dobrymi 
konmi: Arnoldem,Jaworem II i Jaworem III, 
ale spisal si? dzielnie i wygral latwo o 4 dlu
gosci przed Arnoldem, a trzeci byl o szyj? 
Jawor II. W wieku 2 lat wygral 69437 zl, 
stajgc na czele listy dwulatkow, i zarekomen- 
dowal si? jako bardzo obiecujgcy na przyszlosc 
szermierz.

W wieku 3 lat Wisus wczesnie doszedl do 
formy i dnia 28 maja stangl do Nagrody 
Rulera na dystansie 1600 m. Spotkal si? tutaj 
z dobrymi konmi: Arnoldem, Jaworem II, 
Gentry i Eclairem II. Arnold, bardzo szybki, 
zaproponowal od razu ostre tempo 6,5 — 30,5, 
tak ze jadgey na Wisusie A. Fomienko musial 
go wysylac, aby nadgzyc, a Eclair II tak 
pozostal z tylu, ze nie mogl nawigzac kon-



181taktu ze stawkq. Kolo stajen szybkosc wzrosla 
do 30 sek. Wisus probowal zaatakowac Arnol
da, lecz ten nie dal si? i wciqz go wyprze- 
dzal. Na zakr?cie zdawalo si?, ze wygra 
Arnold, lecz po wyjsciu na prostq raptownie 
oslabl i galop jego stal si? mniej wydajny. 
Skorzystal z tego Wisus, wyprzedzil go i stanql 
u mety o dlugosc przed nim; trzecim okazal 
si? Gentry o 3 dlugosci. Czas gonitwy wy- 
nosil 1 min. 39 sek. (6,5 — 30,5 — 30 — 32).

Nast?pny wyst?p Wisusa wypadl dnia 4 
czerwca w 3-letnim Produce na dystansie 
2100 m. Stan?lo do niego 5 koni: Arnold, 
Janczar III, Jawor III, Kuternoga i Wisus. 
Konkurencja wi?c dla Wisusa nie byla zbyt 
grozna, chociaz publicznosc w tym czasie 
bardzo jeszcze wierzyla w Arnolda. Wyscig 
poprowadzil ostro Janczar III, lider Jawo
ra HI, i to stalo si? na r?k? Wisusowi, szedl 
bowiem caly czas za nim, a na ostatnim za- 
kr?cie min^l go i wysforowal si? na czolo 
stawki. Arnold sprobowal go zaatakowac, lecz 
zbraklo mu sil i Wisus standi swobodnie 
u mety o 2,5 dlugosci przed Arnoldem, a trze
ci byl Jawor III o 6 dlugosci. Czas gonitwy 
wynosil 2 min. 14 sek.

Po tych tryumfach Wisus standi w dniu 
18 czerwca do Derby. Tego roku ta najwaz- 
niejsza gonitwa zgromadzila wyjqtkowo dobo- 
rowq. stawk?, szly bowiem: Wisus, Jawor II, 
Arnold, Gentry, Mr Pinch, Go-Go i lider 
Jaspis. O fatalnym starcie w tej gonitwie 
pisalem juz, relacjonuj^c udzial w niej Jawo
ra II. Tu przypomniec nalezy, ze wyscig 
poprowadzil w szybkim tempie Mr Pinch 
i przodowal przez okolo 1400 m. A. Fomien
ko, jad^cy na Wisusie, najbardziej obawial 
si? Arnolda, ktory wci^z uchodzil za wysoce 
klasowego, aczkolwiek w tym czasie jasne juz 
bylo, zejest wprawdzie bardzo szybki, ale nie 
trzyma dystansu. Aby zadusic Arnolda, A. 
Fomienko wczesnie ruszyl mocniej Wisusem 
i pojechal na klas?. Taktyka byla sluszna, 
gdyz szybkosc istotnie wykonczyla Arnolda, 
a Jawor II byl jeszcze nie w pelni kondycji 
i wyfitowanemu Wisusowi nie mogl dac rady.

Ostatecznie przy rownym i szybkim tempie 
23,5-32-32,5-32-32,5 Wisus zwyci?zyl 
i ustanowil rekord czasu na 2400 m 2 min.
32,5 sek., ktory w roku nast?pnym zostal 
pobity przez Mata, a w 1938 r. przez Kszyka. 
Drugi byl o 3 dlugosci Jawor II, a trzeci, 
takze o 3 dlugosci Arnold. Po wygraniu Derby 
Wisus standi u szczytu slawy. Zawdzi?czal 
jq. niewgtpliwie swej wysokiej klasie oraz te- 
mu, ze wczesnie doszedl do szczytu kon
dycji. W sezonie jesiennym juz zdecydowanie 
zacztj nad nim gorowac trzyletni Jawor II 
M. Bersona.

Nast?pny wyst?p Wisusa wypadl dnia 17 
wrzesnia w klasycznej gonitwie St. Leger na 
dystansie 3000 m. Poniewaz przebieg jej opi- 
salem juz przy relacjonowaniu kariery Jawo
ra II, wi?c tu ogranicz? si? tylko do stwier- 
dzenia, ze Wisus zostal pobity przez Jawo
ra II, ktory w tym czasie doszedl juz do 
pelnej kondycji.

Wreszeie ostatni wyst?p Wisusa w 1933 r. 
mial miejsce dnia 24 wrzesnia w Wielkiej 
Warszawskiej na dystansie 2400 m. Spotkal 
si? tu z owczesn^ elitq. trzylatkow: Jawo
rem II i Gentrym, oraz czterolatkow: der- 
bistq Helem i bardzo dobrym Kraterem. 
Wygral ponownie Jawor II, a Wisus przy- 
szedl drugi o 4 dlugosci za zwyciyzcq. Po 
tej gonitwie zapadl na sci?gno i zostal wy- 
cofany na nie okreslony czas z treningu. 
Maj 4 c 3 lata wygral 163014 zl i ustanowil 
tym owczesny rekord wygranej przez trzy- 
latka.

W 1934 r., czyli w wieku 4 lat, Wisus 
nie biegal, pozostawal bowiem na kuraeji 
sci?gna. Stangl natomiast w jesieni do pre
miowania ogierow, lecz z racji mankamentow 
budowy, pewnej wysokonoznosci i plaskosci, 
jako tez nieszczegolnych przednich nog uzys
kal dopiero czwart^ nagrod?, pierwszy zas 
przyznano Arnoldowi.

W koricu zimy 1935 r. po skuteeznej 
kuraeji wzi?to Wisusa do ostroznego treningu 
i w dniu otwarcia sezonu 1935 r. ukazal 
si? w pierwszej malej gonitwie o 2000 zl na



182 dystansie 2100 m. Stan?ly do niej tylko 2 ko
nie: Wisus i Los L. Dydynskiego. Wygral 
latwo Wisus o 2 dlugosci, lecz byl to jego 
ostatni wyst?p. Sci?gno nie wytrzymalo i znow 
zaczgl kulec. Wlasciciele zmuszeni zostali do 
zaniechania dalszej kuracji i wycofali go z tre- 
ningu. Pod koniec roku wydzierzawili go na 
reproduktora F. W?zykowi do stadniny w No- 
sowie, gdzie kon si? urodzil i byl wychowa- 
ny. Ogolna suma wygranych Wisusa wyniosla 
234451 zl.

Byl on koniem wysoce klasowym, lecz 
klas? t? utrzymal przez stosunkowo krotki 
czas, gdyz juz poczqwszy od St. Leger, ro- 
zegranego 17 wrzesnia, zaczql ulegac Jaworo- 
wi II, i to w sposob zdecydowany. Po Wielkiej 
Warszawskiej zakulal i byl jako kon wyscigo
wy juz skonczony. Z dwoch wi?c najlepszych 
koni rocznika 1930 uwazam Jawora II za 
wyzszej klasy i cenniejszego anizeli Wisus.

Z innych koni tego rocznika wyroznily 
si?: bardzo szybki i pi?knej budowy Arnold 
1930 (Fils du Vent — Perla IV)., Gentry 1930 
(Bafur — Aquamarine), Jagoda 1930 (Harle
kin — Cafeetantc) i Los 1930 (Fils du Vent — 
Fortuna II).

Nast?pny rocznik 1931 byl takze bardzo 
udany. Wystqpily w nim konie tej klasy co 
Leb w leb, Mat, Kerry Rock, Kadmea, 
Bastylja, Garonne i inne. Do czolowych wsrod 
nich, jak zresztq i do czolowych dla calego 
okresu mi?dzywojennego, nalezal przede 
wszystkim wysoko wartosciowy kary Leb w 
leb 1931 (Villars — Rossadana), hodowli for- 
malnie Andrzeja Morstina, a faktycznie Ry- 
szarda Zoppiego w Kozienicach. Jako polto- 
raroczny zostal nabyty przez E. Kurnatow- 
skiego i biegal w jego stajni w wieku 2 — 6 lat 
21 razy, z czego wygral 14 gonitw, 4 razy 
byl drugi, 2 trzeci i 1 raz bez miejsca. 
Wygral 323214 zl, w tym nagrody: 3-lctni Pro
duce, Prezydenta Rzeczypospolitej, Wielkg 
Warszawskq, dwukrotnie im. J. Zamoyskiego, 
Jubileuszowq i Janowskq. Jezdzil na nim 
E. Gill, trenowal jako dwulatka: St. Gruszka, 
a potem A. Zas?pa.

Leb w leb debiutowal na torze jako dwu- 
latek pozno, bo dopiero 19 pazdziernika, w 
malej gonitwie o 1800 zl na dystansie 1100 m 
w slabym towarzystwie i gonitw? latwo wy
gral. W 5 dni pozniej ukazal si? znowu 
w malej gonitwie na 1100 m i tym razem 
ulegl szybkiej Havanicie M. Bersona o 2 dlu
gosci. Dnia 29 pazdziernika stanql do Nagro
dy im. Jana Reszke na dystansie 1300 m 
i w stawce 6 koni przyszedl przedostatni.

W 1934 r. wystqpil poczgtkowo w 4 ma- 
lych gonitwach i wszystkie wygral, lecz w sla
bym towarzystwie. Dopiero dnia 3 czerwca 
wystqpil w 3-letnim Produce na dystansie 
2100 m i tu po raz pierwszy spotkal si? 
z powaznym rywalem, jakim byl zwyci?zca 
w Nagrodzie Rulera — Mat ze stajni „To- 
por”. Reszt? stawki stanowily slabsze Torrero 
i Fugas. Po starcie nikt nie zdecydowal si? 
na prowadzenie i konie szly wolno rz?dem jak 
w kwadrydze. Wreszcie na pierwszym zakr?- 
cie poprowadzil E. Gill na Leb w leb, a od 
slupa na 1600 m wzmocnil tempo. Tuz za 
nim z tylu szedl Mat, a dalej Fugas i na 
koncu Torrero. Kolo slupa na 1100 m Torrero 
wymingl Fugasa i zblizyl si? do Mata, ktory 
w tym czasie usilowal zaatakowac Leb w leb, 
ale bezskutecznie. Ten bowiem do korica nie
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pozwolil podejsc do siebie i minql celownik 
jako zwyci?zca. Na ostatnich 100 m Torrero 
wyprzedzil Mata i standi drugi o 1,5 dlugosci.

Po wygraniu Produce, i to pokonuj^c do- 
brego Mata, akcje Leb w leb poszly w gor? 
i zaczyto liczyc si? z nim powaznie. Nast?pny 
jego wyst?p mial miejsce dnia 17 czerwca 
w Derby. Stan?lo do niego 8 koni: Dykta- 
tor, Fugas, Kerry Rock, Kornak, Loridan, 
Leb w leb, Marengo II i Mat. Prawdziwie 
grozny byl jednak tylko Mat. Pierwszy start 
nie udal si? i konie zebrano powtornie. Tym 
razem poszlo juz gladko. Pomimo ze stajnia 
„Lochow” dala 2 konie, na czolo wyszedl 
jednak od razu Leb w leb i poprowadzil 
gonitw? w ostrym i rownym tempie. Za nim 
podqzaly: Fugas, w malym odst?pie Lofidan, 
Marengo II i Kornak. Na przeciwleglej pro
stej konie wyciqgn?ly si? g?siego. Mniej wi?cej 
na 1000 m przed celownikiem Leb w leb 
wzmogl szybkosc z 32 na 30 sek., Fugas 
rozpaczliwie staral si? nie odstac od niego, lecz 
na prozno i przestrzen pomi?dzy nimi po- 
wi?kszala si?. W tym czasie przysun^l si? 
do nich silnie wyjezdzany Marengo II. Na 
prost^ wyszedl pierwszy Leb w leb. Maren
go II oslabl, ale do przodu zaczql wysuwac 
si? mocno jechany Mat i zawiqzal walk? 
z Leb w leb. Obydwa konie szly w batach. 
Leb w leb wyt?zal sily, lecz Mat minql go 
w ostrej walce, wyprzedziwszy go o 1 dlugosc. 
Trzeci stanql Loridan o 8 dlugosci. Dzi?ki 
bardzo ostremu tempu, zaproponowanemu 
przez Leb w leb, pad! w tej gonitwie re- 
kord czasu na 2400 m, wynoszqcy 2 min. 
31 sek.

Zaszczyt wygrania Derby przypadl Mato- 
wi, lecz w gonitwie wybitnie wyroznil si? 
Leb w leb. Stajnia „Lochow” popelnila wy
razny blqd, ze daj^c do gonitwy dwa konie, 
Leb w leb i Kerry Rock, nie podzielila wy- 
raznie pomi?dzy nie roi. Widocznie stajnia li- 
czyla, ze gonitw? moze wygrac tak jeden, 
jak i drugi. Gdyby Kerry Rock byl zdecydo- 
wanie przeznaczony na lidera, wowczas mogl- 
by, a nawet powinien byl, wziqc na siebie 

walk? z zagrazaj^cym towarzyszowi stajni Fu- 183 
gasem w bardzo krytycznym momencie go
nitwy pod stajniami i zaoszcz?dzic crackowi 
stajni zmagania si? z Fugasem przy szybkosci 
30 sek. Prawdopodobnie starczyloby wowczas 
sil takiemu koniowi jak Leb w leb na stoczenie 
decydujqcej walki z Matem u celownika. 
Tymczasem Kerry Rock szedl na wlasnq r?k? 
i zadnej roli w gonitwie nie odegral, a to
warzyszowi stajennemu w krytycznej sytuacji 
nie pomogl. Caly wi?c ci?zar gonitwy wziql 
na siebie Leb w leb, zwalczaj^c inne konie 
z wyrazny korzysci^ dla Mata. Ten natomiast 
ostatni szedl spokojnie, przez nikogo nie za- 
grozony. Totez smialo mozna powiedziec, ze 
Leb w leb gonitwy „moralnie” nie przegral.

Po Derby Leb w leb otrzymal dluzszy 
odpoczynek i standi dopiero w dniu 16 wrzes
nia do drugiej z kolei klasycznej gonitwy 
St. Leger na dystansie 3000 m. U startu 
znalazlo si? 6 koni: Hamilcar, Kerry Rock, 
Lir, Loridan, Leb w leb i Mat. Wielkie 
zaciekawienie budzilo ponowne spotkanie Leb 
w leb z Matem. Tym razem stajnia „Lo- 
chow” dala swemu pupilowi lidera w postaci 
Kerry Rocka, na ktorym jechal K. Jagodzin- 
ski, lecz na nic to si? nie zdalo. Leb w leb 
na paddocku wygl^dal dobrze, lecz podczas 
gonitwy byl nieswoj, szedl niech?tnie i E. Gill 
wciqz musial go pobudzac. Najwidoczniej 
koniowi cos dolegalo.

Gonitw? poprowadzil lider Kerry Rock, 
a tuz za nim pod^zyl Mat pod S. Paster- 
nakiem, uczepiwszy si? go na dluzszy czas. 
Tuz za Matem szedl bardzo swobodnie Lir, 
a obok niego Leb w leb. Kerry Rock pro- 
wadzil stawk? az do prostej. Tu min?ly go 
Mat i Lir, ale Leb w leb nie przypuscil 
oczekiwanego ataku, lecz pozostal nadal z 
tylu. Lir probowal podejsc do Mata, lecz 
ten nie dal si? i przez nikogo nie niepoko- 
jony doszedl do mety swobodnie o 2 dlugosci 
przed Lirem. Leb w leb stanql trzeci o dalsze 
2 dlugosci. Czas gonitwy byl dobry — 3 min.
15,5 sek. ( 1 min. 7 sek. — 33 — 32 — 32 — 31,5).

Nast?pny wyst?p Leb w leb mial miejsce



184 dnia 30 wrzesnia w Wielkiej Warszawskiej 
na dystansie 2400 m. Zebrala si? tym razem 
stawka 5 koni, ale wyjgtkowo dobrych: Grand 
Seigneur, Imperator, Jawor II, Leb w leb 
i Mat. Opisalem juz jej przebieg przy omo- 
wieniu udzialu w niej i zwyci?stwa Jawora II. 
Tutaj wi?c zaznacz? tylko, ze Leb w leb 
przyszedl w niej drugi o 3/4 dlugosci za Jawo
rem II i odegral powazng rol?.

Wreszeie stangl Leb w leb w dniu 7 paz
dziernika do Nagrody Janowskiej dla trzylet- 
nich i starszych ogierow i klaczy wszystkich 
krajow na dystansie 2800 m. Gonitwa skupila 
dobre konie — trzyletnie: Lira, Leb w leb 
i Torreadore, czteroletniego derbist? Hela 
i czteroletniego derbist? Essora. Po dobrym 
starcie poprowadzil Essor i odsadzil si? od 
stawki na duzg odleglosc. Za nim w pewnym 
odst?pie szla w zwartej grupie reszta z Leb 
w leb na czele. Na ostatnim zakr?cie odpadl 
Essor, a lukg zrobiong przez niego wyszedl 
do przodu Lir, a za nim Hel. Leb w leb 
znalazl si? przy siodle Hela, lecz musial galo- 
powac zewn?trznym wi?kszym kolem. Chwi- 
lowo wydawalo si?, ze zwyci?zy lepiej usytuo- 
wany Hel, lecz niebawem E. Gill przylozyl 
koniowi kilka batow i ten zaczgl nadrabiac 
teren. Wkrotce wysungl si? przed Hela i do- 
padl mety w walce o 1 dlugosc; trzeci stangl 
Lir o 1,5 dlugosci. Czas gonitwy wynosil 
3 min. 8,5 sek. Leb w leb niosl 1 kg nadwagi 
za zwyci?stwo w Produce. Tor byl dose ci?zki.

Leb w leb rywalizowal w swej karierze 
wyscigowej glownie z Ma tern. Pobil go w Pro
duce i w Wielkiej Warszawskiej, odwrotnie 
zas Mat pobil go w Derby i w St. Leger. 
Lecz Derby przegral Leb w leb poniekgd nie 
ze swojej winy. Z tej racji w wieku 3 lat 
wygral Leb w leb 136124 zl, a Mat 
147497 zl.

Dopiero w dniu 26 maja 1935 r. Leb 
w leb Stangl do Nagrody im. J. Zamoyskiego 
na dystansie 2400 m. Skupila ona 4 konie: 
Bastylj?, Garonne, Jawora II i Leb w leb. 
Stawka byla wi?c mala, ale zlozona z dobrych 
koni. Leb w leb wystgpil w doskonalej kon

dycji, czego nie mozna bylo powiedziec o Ja- 
worze II. Po udanym starcie poprowadzil 
Jawor II, ale niebawem wysforowala si? na
przod Garonne, a Jawor II poszedl za nig. 
Pilnowaly go Leb w leb i Bastylja. Kolo 
slupa na 1300 m Jawor II zblizyl si? do 
liderki, lecz ona dodala tempa i odsadzila si? 
ponownie, przodujgc az do glownej bramy 
wjazdowej. Tu min?ly jg po zewn?trznej stro- 
nie Jawor II i Leb w leb. Poczgtkowo przo- 
dowal Jawor II, lecz gdy E. Gill puscil nieco 
wodze swemu koniowi, ten momentalnie zna
lazl si? na przodzie i biegi z nadzwyczajng 
latwoscig i razgeg przewagg nad resztg pola. 
W czasie gdy nie atakowany przez nikogo 
Leb w leb dgzyl pewnie do celownika, Bastylja 
zagrozila od bandy Jaworowi II, zlamala 
krotki jego opor i wyrwala mu drugie miejsce 
na mecie o 3 dlugosci za zwyci?zcg. O dalsze 
2 dlugosci znalazl si? Jawor II. Tor byl ra- 
czej ci?zki, a czas gonitwy wyniosl 2 min. 
36 sek.

Nast?pny wyst?p Leb w leb mial miejsce 
dnia 16 czerwca w Nagrodzie Prezydenta 
RzeczypoSpolitej na dystansie 3200 m. Stan?ly 
do niej tylko 3 konie: Kerry Rock, Leb 
w leb i Mat. Tak malej stawki w duzej go
nitwie, dotowanej sumg 40000 zl, dawno juz 
nie widziano. Nastgpilo to dlatego, zejawor II 
byl niedysponowany i nie mogl stangc do 
tak ci?zkiej proby z wybitnymi konmi. Inne 
natomiast czterolatki i starsze nie mialy tu 
zadnych szans, wi?c nie zostaly zapisane. Leb 
w leb, jak relacjonowal jego dzokej E. Gill, 
nie szedl w tej gonitwie, a i Mat nie byl 
w dobrym usposobieniu, tak ze ostateeznie 
zwyci?zyl dobry Kerry Rock ze stajni „Lo- 
chow”. Mat byl drugi o 2 dlugosci i Leb 
w leb trzeci o dalsze 1,5 dlugosci. Czas go
nitwy wynosil 3 min. 31 sek.

Dnia 7 lipca Leb w leb stangl do Na
grody Jubileuszowej dla trzyletnich i starszych 
koni na dystansie 2400 m. Zmierzylo si? tu 
5 koni, 2 mniejszej klasy trzylatki: Incydent 
i Lokietek, 2 czolowe czterolatki: Leb w leb 
i Mat, oraz pi?cioletni Jawor II. Supremacja



185starszej generacji byla razq.ca? Poprowadzil 
Mat, pilnowany przez nios^cego o 9 kg mniej 
Incydenta. Kolo startu. na 1100 m trzylatek 
nie mogl juz dotrzymac szybkosci Mata i od- 
padl. Po dalszych 200 m Leb w leb zblizyl 
si? do Mata, maj^c blisko za sob^ Jawora II. 
Na drugim przejezdzie od stajen obydwa trzy- 
latki wykonczyly si? zupelnie. Na prostq wy- 
prowadzil Mat, lecz niebawem zblizyl si? do 
niego Leb w leb, pomimo oporu wyprzedzil 
go i pierwszy stangl na mecie, bij^c Mata 
o 3/4 dlugosci. Trzeci byl Jawor II o 4 dlu
gosci. W tej gonitwie juz nie odegral on 
powazniejszej roli.

Po Nagrodzie Jubileuszowej Leb w leb 
zaczql zapadac na sci?gno, zostal wycofany 
z treningu i poddany dlugiej kuraeji, trwa- 
jqcej 15 miesi?cy. W tym czasie stajnia przed- 
stawila go w jesieni 1935 r. do premiowania 
w grupie ogierow, ktore opuszczaly tor i mialy 
bye uzyte do hodowli. Komisja s?dziow, do 
ktorej nalezal i autor niniejszej ksiqzki, nie 
przyznala zadnemu ogierowi I nagrody, po
niewaz wszystkie przedstawione konie nie po- 
siadaly wybitnej budowy, o co w tym premio- 
waniu specjalnie chodzilo, gdyz wybierano 
i odznaczano ogiery typowane na reprodukto- 
ry do hodowli koni polkrwi, sportowych, 
remontowych i uzytkowych. Leb w leb mial 
natomiast mankamenty w ustawieniu przed- 
nich nog, budowie zbyt spadzistego zadu 
i nieco krotk^ szyj?. Uznaj^c jednak inne 
wysokie walory tego konia, komisja przyznala 
mu II nagrod?. Czas wykazal, ze komisja 
popelnila blqd, odmawiaj^c mu I nagrody, 
gdyz Leb w leb okazai si? z czasem dobrym 
reproduktorem i stworzyl nawet krajowy rod 
m?ski, o czym b?dzie mowa w dalszej cz?sci 
ksi^zki w rozdziale traktujqcym o stanie ho
dowli.

Po starannie i cierpliwie prowadzonej ku
raeji sci?gna Leb w leb wzi?ty zostal, oezy- 
wiscie" bardzo ostroznie, do treningu, a ze 
galopowal dobrze, stajnia zdecydowala wy- 
probowac go w dniu 2 wrzesnia w malej 
gonitwie o 2200 zl na dystansie 1800 m. 

Zapewne dzokej otrzymal polecenie, aby nie 
forsowac swiezo wyleczonego konia, totez 
przyszedl on drugi za szybkq Tototte, bijqc 
niezlych Komisa i Jurasa.

Widz^c, ze kon moze biegac, stajnia zapi- 
sala go w 3 dni pozniej do Nagrody Sko- 
kow o 7000 zl na dystansie 2400 m. Za 
przeciwnikow mial tu 2 konie drugiej klasy: 
Aaka i Grand Seigneura. Leb w leb zwy- 
ci?zyl Aaka o leb, a Grand Seigneur przy
szedl trzeci o 7 dlugosci. E. Gill jechal na 
nim ogl?dnie.

Dnia 15 wrzesnia' Leb w leb stangl do 
malej gonitwy o 3000 zl na dystansie 2100 m. 
Zmierzyl si? tu ze slabymi konmi: Amorem II, 
Augustusem Rexem i Grawerem. Wygral tez 
bardzo latwo o 4 dlugosci przed Amorem II.

Wreszeie stajnia zglosila go w dniu 27 
wrzesnia do Wielkiej Warszawskiej na dystan
sie 2400 m. Tu po raz pierwszy po kuraeji 
mial si? zmierzyc z partnerami wysokiej klasy. 
Na starcie znalazlo si? 8 koni tej jakosci, co 
derbista Impet II, derbista Horyri, doskonaly 
Bandit, dobre Gaffeur, Napasc i Baltyk oraz 
slabszy Irresistible. Pomimo tak silnej konku- 
reneji i nadwer?zonego bqdz co bqdz sci?gna 
Leb w leb zwyci?zyl latwo i w pi?knym stylu 
o 2 dlugosci przed towarzyszem stajennym 
Gaffeurem, a trzeci byl o krotki leb derbista 
Horyn.

Podkreslic tu nalezy nader rzadkie zja- 
wisko, ze klasowy kon po kuraeji sci?gien, 
trwaj^cej 15 miesi?cy, mogl uczestniczyc w 
najwi?kszej po Derby gonitwie i zwyci?zyc 
w tak doborowym towarzystwie, jak to uczynil 
Leb w leb. Swiadczylo to o wielkiej zywot- 
nosci jego organizmu, no i o wielkiej jego 
klasie wyscigowej. Mniej jaskrawy wypadek 
w tym zakresie mial miejsce w 1938 r., kiedy 
to derbista Piano po 5-miesi?cznej kuraeji 
sci?gna i przerwie w wyscigach wygral 30 paz
dziernika Handicap Brzezia na dystansie 
3621 m pod wagq 66 kg.

Maj 4c 6 lat wystgpil Leb w leb dwu
krotnie. Dnia 16 maja stanql do Nagrody 
im. J. Zamoyskiego dla czteroletnich i star-



186 szych koni na dystansie 2400 m. Spotkalo siy 
tu 5 koni: Habdank, Horyn, Kares, Libretto 
i Leb w leb. Poprowadzil Libretto i ciggngl 
miarowo srednim tempem. Za nim podgzali 
Kares, Leb w leb, Habdank i Horyn. Szyb- 
kosc na pierwszych 1400 m wynosila 25 — 
— 33,5 — 33 sek. Wyroznial siy wspanialg 
akcjg idgcy w srodku Leb w leb. Po 1400 m 
prowadzgcego Libretto zaczql naciskac Kares 
i ten zaraz skapitulowl. Szybkosc wzrosla do
30,5 sek. Nie wytrzymal jej Habdank i od- 
padb Na prostg pierwszy wyszedl Kares, lecz 
wkrotce doszedl do niego z dalekiego miejsca 
Leb w leb i zawigzal walky. Tymczasem na 
walczgcg pary wpadl od zewnqtrz Horyn. 
Rozgorzala jeszcze ostrzejsza walka tych 
trzech koni idqcych tuz obok siebie. Leb w leb 
w nadal trwajgcej walce uczynil blyskawiczny 
finisz i pierwszy dopadl mety. Za nim o 1/2 
dlugosci byl Horyn, a o leb od niego Kares. 
Gonitwa na finiszu stala siy wysoce emocjo- 
nujijca i raz jeszcze potwierdzila wysokg klasy 
Leb w leb.

W trzy tygodnie pozniej standi Leb w leb 
dnia 6 czerwca do Nagrody Prezydenta Rze- 
czypospolitej dla czteroletnich i starszych koni 
na dystansie 3200 m. Spotkal siy tu z Gaf- 
feurem, Horyniem, Karesem i Klopotem. Po 
starcie gonitwy poprowadzil wolno lider Ka- 
resa — Klopot. Za nim szly Gaffeur, Kares, 
Horyn i Leb w leb. Kolo stajen na dystansie 
okolo 800 m przed celownikiem Gaffeur zmu- 
sil Karesa do dodania tempa, aby go zmy- 
czyc jako glownego przeciwnika Leb w leb. 
Po wyjsciu na prostg uczynil rzut Horyn, 
ale zaraz wyszly na czolo po zewnytrznej 
stronie toru Leb w leb, a po bandzie Kargs 
i wszczyla siy walka. Szybkosc wzrosla do 
30 sek. i nie bylo wiadomo, kto wygra. Lecz 
wnet Leb w leb zaczgl brae gory i u celownika 
pokonal Karesa o 3/4 dlugosci, a trzeci Stangl 
Horyn o 1/2 dlugosci. Czas gonitwy ze wzgly- 
du na powolny poezgtek wynosil 3 min. 
12 sek. (1 min. 22 sek.-35,5-32,5-32-30).

Po tej gonitwie przygotowywano go do 
Nagrody Jubileuszowej, lecz niebawem po- 

nownie nadweryzyl sciygno i zakulal; tym 
razem zadecydowano juz wycofac go z tre- 
ningu i wzige na reproduktora do stadniny 
w Lochowie.

Leb w leb biegal w wieku 2 — 6 lat 21 razy, 
wygral z tego 14 gonitw, byl drugi 4 razy, 
2 razy trzeci i raz bez miejsca. Ogolna suma 
jego wygranych wyniosla 323214 zl i pod tym 
wzglydem zajgl w epoce miydzywojennej dru- 
gie miejsce za Forwardem, ktorego wygrane 
wyrazily siy sumg362270zl; zaznaczycjednak 
nalezy, ze za czasow, kiedy biegal Forward, 
glowne nagrody dotowane byly o wiele nizej, 
a z czasem je podwyzszano, tak ze miec to 
nalezy na uwadze. Leb w leb bil w swej 
karierze najlepsze konie z piyciu generacji: 
Hela 1929, Jawora II 1930, Mata 1931, Ban- 
dita 1932 i Horynia 1933. Zwyciyzal na torze 
lekkim, srednim i ciyzkim, jechany na klasy 
z miejsca do miejsca i na szybkg koncowky, 
wychodzgc z dalekiego miejsca, jak w Wiel
kiej Warszawskiej w dniu 27 wrzesnia 1936 r. 
Byl wiyc koniem najwyzszej krajowej klasy 
i chlubg polskiej hodowli. Osobiscie stawiam 
go w rzydzie czterech najbardziej klasowych 
szermierzy z calego okresu miydzywojennego. 
Sgnimi: Forward 1922,Jawor II 1930, Wisus 
1930 i Leb w leb 1931.

Byl to kon bez wiykszej urody, wiycej niz 
sredniego wzrostu, bardzo glyboki, o doskona- 
lym ozebrowaniu, dlugich dzwigniach, nieco 
spadzistym i szczuplym w stosunku do przodu 
zadzie, doskonalej lopatce, rozwartych w sta- 
wach skokowych tylnych koriczynach i niezbyt 
prawidlowych. nogach przednich. Mial dlugi, 
wgski i suchy leb o nieduzych oczach. Caly 
byl suchej konstytueji, o cienkiej skorze i ty- 
powej sylwetce lolbluta.

W 1938 r. wziyty zostal na reproduktora 
do stadniny w Lochowie, lecz z raeji kupna 
w tymze roku przez E. Kurnatowskiego dosko- 
nalego, pochoclzenia angielskiego Dharampu- 
ra 1934 (Fairway — Udaipur po Blandford) 
oraz posiadania francuskiego Rapace 1925 
(Clarissimus — Rosee) sprzedal Leb w leb 
Alfredowi Potockiemu do Lancuta za 70000



152. ,,Trdjkoronowany” ogier Mat ze stajni 
„Topor” Cz- Andrycza i A. T. Koskowskiego. 
Obok stoi jego trener K. Chatisow.

zl. Byla to najwyzsza cena uzyskana w Polsce 
mi?dzywojennej za konia. O hodowlanej ka- 
rierze tego ogiera bydzie mowa w dalszym 
rozdziale.

Do grupy czolowej w roczniku 1931 na- 
lezal rowniez gniady Mat 1931 (Mahjong — 
Garonna), hodowli panstwowej stadniny w 
Kozienicach. Gdy mial poltora roku nabyl 
go dr Anastazy Koskowski do stajni „Topor”, 
w ktorej biegal jako 2—4-letni ogolem 18 
razy, z czego byl pierwszy 8 razy, drugi 4, 
trzeci 5 i bez miejsca 1 raz; ogolna suma 
jego wygranych wyniosla 259993 zl. Wygral 
jako dwuletni Produce Kruszyny, Borowna
1 Fanshave, a jako trzyletni Rulera, Derby 
oraz St. Leger i zostal na torze mokotowskim 
pierwszym ,,trojkoronowanym” od czasu zalo
zenia wyscigow w Warszawie w 1841 r. 
Zaznaczyc moze.tutaj warto, ze uprzednio, 
w 1917 r., „trojkoronowanym” zostal ogier 
F. Jurjewicza i A. Wielopolskiego Liege 1914 
(Sorrento — Letticia), hodowli Karola Mar
tina w Jahubcu w pow. humariskiem na 
Ukrainie, ktory wygral te trzy glowne nagro
dy na emigracji na torze w Odessie. Mat 
ustanowil tez w Derby 1934 r. owczesny re- 
kord czasu na torze mokotowskim na 2400 m,
2 min. 31 sek., poprawiony w 1938 r. przez 
Kszyka E. Kurnatowskiego na 2 min. 30 sek. 

w gonitwie Wielkiej Warszawskiej, rozgrywa- 187 
nej wowczas na 2400 m.

Trenowali Mata K. Chatisow i S. Ko
walski, a jezdzili na nim W. Stasiak, S. 
Pasternak i M. Jednaszeski.

Mat rywalizowal glownie z klasowym Leb 
w leb, z ktorym starl si? w wielu gonitwach. 
Opisywac jednak szczegolowo jego kariery 
wyscigowej nie b?d?, gdyz wynika ona z 
uprzednio omowionych gonitw, w ktorych ry
walizowal z Leb w leb i Jaworem II. Zazna- 
cz? tylko, ze rywalizacja ta wypadla, jak 
nast?puje. W Nagrodzie Rulera Mat pobil 
slabe konie Hogartha, Friedlanda i Amota II, 
zwyci?stwo dostalo si? wi?c mu latwo. W Pro
duce zwyci?zyl pewnie Leb w leb, a Mat byl 
trzeci za Torrero. Derby wygral Mat poko- 
nujqc Leb w leb w ci?zkiej walce o 1 dlugosc, 
ale — jak opisalem to wyzej — w dogodniej- 
szych dla siebie warunkach, gdy Leb w leb, 
na skutek biernosci lidera musial stoczyc na 
1000 m przed celownikiem najpierw walk? 
z Fugasem, rozwijajqc szybkosc 30 sek., a po
tem drugq z Marengo II i mimo to ust^pil 
na mecie Matowi w ci?zkiej walce tylko 
o 1 dlugosc. Moralnym wi?c tryumfatorem 
w Derby byl raczej Leb w leb. W Nagrodzie 
Jubileuszowej Leb w leb ni? uczestniczyl, 
a wygral j4 Jawor II, Mat zas byl trzeci za 
Loridanem. W St. Leger zwyci?zyl zdecydo- 
wanie Mat, a Leb w leb standi dopiero trzeci 
za Lirem. W Wielkiej Warszawskiej bohate- 
rem stal si? Jawor II, Leb w leb byl drugi, 
a Mat trzeci.

W wieku 4 lat w Nagrodzie Prezydenta 
Rzeczypospolitej Mat byl drugi, a Leb w leb 
trzeci. W Nagrodzie Jubileuszowej zwyci?zyl 
Leb w leb, a Mat byl drugi. Wi?cej juz te 
konie nie spotkaly si?. Podsumowuj^c wi?c ka- 
rier? wyscigowy tych dwoch koni nalezy: 
stwierdzic, ze w wieku 2 lat Mat mial duzo 
lepsze wyniki anizeli Leb w leb, w wieku 3 lat 
sukcesy byly mniej wi?cej rowne, w wieku 
4 lat Leb w leb ogromnie juz gorowal nad 
Matem, a poza tym Leb w leb biegal jeszcze 
i odnosil znakomite zwyci?stwa w wieku 5 lat,



188 gdy po dlugotrwalej kuraeji sci?gna wygral 
Wielkq. Warszawsk^, pobiwszy takie konie, 
jak Bandit, Horyh, Impet II, Gaffeur, Na- 
pasc i Baltyk, a w wieku 6 lat wygral Na
grod? im. J. Zamoyskiego i Prezydenta Rze- 
czypospolitej, pokonawszy Karesa i Horynia. 
Totez Leb w leb stawiam duzo wyzej anizeli 
Mata.

Po zejsciu z toru Mat uzywany byl w cha- 
rakterze reproduktora w stadninie A. Olszow- 
skiego w Jacentowie w pow. opatowskim, a 
nast?pnie u swego wlasciciela dra A. Koskow- 
skiego w Wojciechach w pow. wysokomazo- 
wieckim. W hodowli nie wyroznil si?, gdy 
natomiast Leb w leb stworzyl nawet wlasnq 
lini? m^sk^.

W roezniku 1931 wyroznily si? poza tym: 
Bastylja 1931 (Oreg Lak — Belgrove), zwy- 
ci?zczyni w nagrodach: Sac a Papier, Ja- 
nowskiej, L. Krasiriskiego i Lubomirskich. 
Biegala w stajni 1. Pulku Ulanow Krecho- 
wieckich. Dobrym koniem w stajni ,,Lochow” 
byl Kerry Rock 1931 (Cid Campeador — 
Rock Lily), zwyci?zca w Nagrodzie A. Wo
towskiego i Prezydenta Rzeczypospolitej. Z 
klaczy wyroznila si? poza tym oaksistka 
Kadmea 1931 (Harlekin — Rosenmaid) ze 
stajni „Golejewko”.

153. Bastylja ze stajni grona oficerow
1. Pulku Ulanow Krechowieckich 
pod dZokejem A. Fomienkq.

154. Bandit po zwycifstwie w Nagrodzie 
Prezydenta Rzeczypospolitej w 1936 r.
Trzyma go menaZer stajni Marian jfingen, a obok 
stoi wlasciciel Stanislaw Szwarcsztajn.

Rocznik 1932 byl juz nieco slabszy od 
dwoch poprzednich, ale i w nim znalazlo si? 
kilka klasowych koni, jak Bandit, Napasc 
i Impet II. Najlepszym, i to ze znaczn^ 
przewag^, okazal si? wsrod nich gniady Ban
dit 1932 (Bafur — Barbara Belle), hodowli 
G. Alvensleben Schonbornowej w Ostromecku 
na Pomorzu. Biegal on w nowo powstalej 
stajni Stanislawa Szwarcsztajna w wieku 2 — 6 
lat 27 razy, z czego 12 razy byl pierwszy, 
4 razy drugi, 2 razy trzeci i 9 razy bez 
miejsca. Suma jego wygranych wyniosla 
299167 zl. Z wi?kszych nagrod wygral: 2-letni 
Produce, Fanshave, 3-letni Produce, St. Leger, 
Prezydenta, Kozieniec, dwukrotnie Jubileu- 
szowq i Sac a Papier.

Najwi?ksz4 klas? kon ten wykazal dnia 
18 wrzesnia 1937 r. w wieku 5 lat w gonitwie 
im. Sac a Papier na dystansie 3200 m. Sta- 
n?lo do niej 5 koni: Aak, Bandit, Gaffeur, 
Habdank i Orlean. Poprowadzil lider Bandi- 
ta — Orlean. Gdy po przejsciu 1600 m wyda- 
walo si?, ze lider oslabl, jadqcy na nim 
A. Fomienko raptownie wzmogl tempo do 
szybkosci 31,5 sek. i oddalil si? znaeznie od 
stawki. Tu rozpocz?la si? gonitwa, jakiej daw- 
no nie oglqdano w Warszawie. Zaraz rzucil 
si? w poscig za nim wybitny stayer Aak, 
a za nim podqzyly Gaffeur, Bandit i Hab-



189dank. Po 500 m Aak dogonil prowadzqcego 
Orleana i przy ciqgle ostrym tempie 32 sek. 
objql prowadzenie. Na zakr?cie, przy wciqz 
bardzo szybkim tempie, do Aaka zblizyly si? 
Bandit i Habdank, Gaffeur zas zaczql odpa
dac. Bandit pod F. Garciq zaatakowal biegnq- 
cego wciqz dobrze Aaka i pomimo zawzi?tego 
oporu stopniowo go min^l i ostatecznie silnie 
wysylany wygral o 3/4 dlugosci. Trzeci byl 
Habdank o 2 dlugosci. Dzi?ki zabojczemu 
tempu na Zhacznej przestrzeni Bandit ustano
wil rekord toru na 3200 m — 3 min. 25 sek., 
ktory potem w 1938 r. poprawiony zostal 
przez Jona na 3 min. 22,5 sek. Cwiartki 
gonitwy wynosily: 1 min. 15 sek.— 35 —31,5 — 
— 32 — 31,5. Wyczynem tym Bandit wykazal 
wysokq klas?, polqczyl bowiem duz^ szybkosc 
z wytrzymalosci^ na duzym dystansie 3200 m.

Bandit byl koniem drobnym, o nieimpo- 
nujqcym wygl^dzie. Zbudowany byl jednak 
prawidlowo i harmonijnie. Mial sci?ty zad, 
ladne ulozenie lopatek, wyrazny klqb i pra
widlowo ustawione odnoza. Spod mial jednak 
lekki. Na premiowaniu ogierow w 1936 r. 
przyznano mu drug4 nagrod?, nie udzielajqc 
nikomu pierwszej z braku stosownego kandy- 
data. Po zakoriczeniu kariery wyscigowej wzi?- 
ty zostal na reproduktora do stadniny w Go- 
lejewku.

Dobrym koniem w roczniku byla karo- 
gniada klacz Napasc 1932 (Bafur — Nabo- 
toris) hodowli braci Mencel w Nizkolyzach 
w pow. buczackim. Biegala w stajni pplk. 
Ludwika Schweizera w wieku 2 — 4 lat 17 razy, 
z czego 12 razy byla pierwsza, 2 razy druga 
i 4 razy trzecia. Wygrala 150000 zl, w tym 
dwukrotnie Nagrod? im. J. Fanshave, Rulera, 
Rzeki Wisly, Kozienick^ i Ulanow Jazlo- 
wieckich. W 1936 r. L. Schweizer wyslal j^ 
do Wiednia na Austria Preis, gdzie przyszla, 
jak to juz opisywalem, czwarta. Po zakori- 
czonej karierze wyscigowej poszla na matk? 
stadn^ do stadniny w Nizkolyzach braci 
Mencel.

Rocznik 1933 okazal si? slaby. Stosun- 
kowo wyroznily si? w nim Kares, Horyri

155. Napasc pplk. L. Schweizera, wystana 
w 1936 r. do Wiednia na Austria Preis, 
gdzie zajf’ta czwarte miejsce.

i Gaffeur. Najlepszy z nich byl gniady Kares 
1933 (Rheinwein - Eloe), hodowli Alfreda 
Potockiego w Laricucie. Biegal w stajni , Jor
dan” gen. W. Andersa w wieku 2 — 6 lat 
ogolem 26 razy, z czego wygral 11 gonitw, 
a ogolna suma wygranych wyniosla 162230 zl. 
Z wazniejszych gonitw wygral nagrody: Ru
lera, A. Wotowskiego, dwukrotnie Prezydenta 
Rzeczypospolitej, Sac a Papier i Janowskq; 
poza tym byl drugi w Derby i St. Leger.

Nast?pnym lepszym koniem w roczniku 
byl gniady Horyri 1933 (Illuminator — 
Gambia), hodowli A. Wielopolskiego w 
Chrobrzu. Biegal w stajni Antoniego Miecz- 
kowskiego w wieku 2 — 5 lat 28 razy, w tym 
byl pierwszy 7 razy, drugi 14 i trzeci 6. 
Ogolna suma jego wygranych wyniosla 
188655 zl. Z wi?kszych nagrod wygral 2-letni 
Produce i Derby. Byl jednym ze slabszych 
derbistow.

Niezlym koniem okazal si? gniady Ga
ffeur 1933 (West Nor West — Gaff), ho
dowli E. Kurnatowskiego, ktory biegal w jego 
stajni „Lochow” w wieku 2-4 lat 28 razy, 
z czego wygral 9 gonitw i byl drugi 8 razy. 
Ogolna suma jego wygranych wyniosla 
147960 zl. Z wi?kszych gonitw wygral St. 
Leger i Nagrod? im. Lubomirskich, w kto-
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156. Horyn A. Mieczkowskiego 
— derbista 1936 r.

rej ustanowil w 1937 r. rekord czasu na 
4800 m — 5 min. 21,5 sek. Byl to kon rosly, 
o duzych ramach, koscisty z pewnymi manka- 
mentami budowy, odpowiedni do hodowli 
koni polkrwi. Na dorocznym premiowaniu 
ogierow na torze uzyskal drugq nagrod?; 
pierwszej nie przyznano z braku w pelni 
poprawnych ogierow.

Rocznik 1934 okazal si? o wiele lepszy 
od 1933, ale slabszy od 1930 i 1931. Wy- 
st^pily w nim takie konie, jak Piano, Pas
jans, Kitty Villars i Jon. Najlepszy z nich 
okazal si? gniady Piano 1934 (Bafur — Har
monia), hodowli panstwowej stadniny w Ko
zienicach. Jako roczniak zostal nabyty na licy
tacji przez J. Cichowskiego za 3600 zl i wcie- 
lony dojego stajni wyscigowej. Biegal w wieku 
2 —4 lat 17 razy, z czego byl pierwszy 8 razy, 
drugi 3, trzeci 2 i bez miejsca 4. Wygral 
165668 zl. Z powazniejszych gonitw wygral 
nagrody: Widzowa, 3-letni Produce, Derby 
i Handicap Brzezia pod ci?zkq wagq 66 kg. 
Byl koniem nieodpornym i juz w czerwcu 
1937 r. zakulal, tak ze w sezonie jesiennym 
nie biegal. Nalezal do grupy slabszych der- 
bistow. Byl koscisty, lecz limfatyczny i nie 
budz^cy wi?kszego zaufania. Sprzedany z Ko
zienic jako poltoraroczny z prawem odkupu 
wzi?ty zostal po ukoriczeniu kariery wysci
gowej do stad panstwowych i pozostawal w 
dzierzawie u Ignacego Mielzynskiego w Iwnie 

pod Wrzesni^. W hodowli nie wyroznil si?.
Drugim lepszym koniem w roczniku byl 

gniady Pasjans 1934 (Bafur — Fortuna II), 
hodowli panstwowej stadniny w Kozienicach. 
Nabyty przez E. Kurnatowskiego, biegal w 
jego stajni. Na skutek wypadku na rannej 
robocie mial krotkq karier? wyscigowy, biegal 
bowiem tylko w wieku 2 i 3 lat zaledwie 
9 razy, z czego 8 razy byl pierwszy i 1 raz 
trzeci. Jako dwulatek wygral nagrody A. Wo- 
towskiego i Sernik, jako trzyletni — Rulera 
i Wielk^ Warszawskq glowa w glow? z Kitty 
Villars M. Bersona. Ogolem suma jego wygra
nych wyniosla 87179 zl. Odznaczal si? duzq 
szybkosci^ i na dystansach 1300—1600 m 
gorowal ogromnie nad otoczeniem.

Trzecim wybitniejszym koniem byla ciem- 
nogniada Kitty Villars 1934 (Villars — 
Allspice), hodowli M. Bersona w Lesznie, 
ktora biegala w jego stajni. Startowala w 
wieku 2 — 4 lat 19 razy, z czego wygrala 
9 gonitw, przyszla druga 6 razy i trzecia 
3 razy. Wygrala 188240 zl, co stalo si? 
w owym czasie rekordem dla klaczy. Z wi?k- 
szych nagrod wygrala Oaks, Janowskq i Wiel- 
k3 Warszawsk^ glowa w glow? z Pasjansem. 
Po zakonczeniu kariery wyscigowej zostala 
wl^czona do stadniny w Lesznie.

Wreszcie do lepszych koni rocznika zali-

157. Piano J. Cichowskiego — derbista 1937 r., 
pod dzokej em M. Jednaszewskim.
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158. Pasjans E. Kwrnatow skiego, hodowli PSK 
w Kozienicach.

159. Kitty Villars M. Bersona pod dZokejem 
W. Stasiakiem. W budce sfdziowskiej 
Adolf Schuch i Stanislaw Szczypiorski.

czyc nalezy gniadegojona 1934 (Villars — 
Jokohama), hodowli Bronislawa Walickiego 
w Krzeslowie pod Laskiem. Jako poltorarocz- 
ny zostal nabyty przez S. Lothego i biegal 
w jego stajni. Ogolem odbyl 23 gonitwy, 
z czego byl pierwszy 11 razy, drugi 4 razy, 
trzeci 2 razy i bez miejsca 6 razy. Suma jego 

wygranych wynosila 176445 zl. Z powaz- 
niejszych nagrod wygral 2-letni Produce, dwu
krotnie Nagrod? Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej, Sac a Papier, L. Krasiriskiego i A. Wie- 
lopolskiego. Ustanowil w 1938 r. rekord czasu 
na 3200 m - 3 min. 22,5 sek. Byl wyraznym 
stayerem, lubi^cym dluzsze dystanse.

Rocznik 1935 okazal si? znowu bardzo 
dobry. Wystqpily w nim konie tej miary, co 
Jeremi, Kanclerz, Kszyk, Rada i Juturna. Byl 
to ostatni rocznik, ktory mogl w pelni poka- 
zac si? na wyscigach, biegajqc w wieku do 
4 lat do wrzesnia 1939 r.

Czolowym koniem w roczniku, a takze na- 
lezqcym z pewnym omowieniem do czolowki 
calego okresu mi?dzywojennego, stal si? gnia
dy Jeremi 1935 (Bafur — Igla), formalnie 
hodowli Mieczyslawa Czarneckiego, lesnicze- 
go w Kozienicach, a faktycznie Ryszarda 
Zoppiego, pod ktorego opiekq chowal si? 
w panstwowej stadninie w Kozienicach. Jako 
poltoraroczny zostal nabyty przez inz. Mie
czyslawa Gronowskiego i wcielony do stajni 
„Wierzbno”. Od razu jako dwulatek zare- 
komendowal si? bardzo dobrze: standi do 4 
mniejszych gonitw i wszystkie wygral z lat- 
wosciq. Na razie nie zaliczano go jednak do 
grupy czolowych dwulatkow, gdyz biegal

160. Ogier Jon S. Lothego, hodowli B. Walickiego 
w Krzeslowie, dwukrotny zwyci?zca 
w Nagrodzie Prezydenta Rzeczypospolitej.



192 tylko w mniejszych gonitwach i w slabszym 
towarzystwie, a do zadnej powaznej proby 
swego wieku nie stanql.

Jako trzylatek wystqpil dnia 14 maja 
w malej grupowej gonitwie o. 3000 zl na 
dystansie 1600 m, do ktorej stan?lo 6 koni: 
Delaval, Escorial, Estrada, Herpes, Jeremi 
i Lohengrin. Wszystkie, poza Jeremim, byly 
niskiej klasy. Wygral wi?c latwo o 3/4 dlu- 
gosci od Escoriala. Dnia 22 maja ukazal si? 
w pierwszej powaznej gonitwie o Nagrod? 
Rulera na dystansie 1600 m. Obsada tym 
razem okazala si? wyj^tkowo szczupla. Zglo- 
szono tylko 3 konie z dwoch stajen: Jere- 
miego z liderem Delavalem i Kanclerza ze 
stajni ,,Lochow”. Ten ostatni nie byl jeszcze 
w formie i Jeremi wygral z duz^ latwosciq 
o 4 dlugosci.

Po tych sukcesach stangl Jeremi w dniu 
12 czerwca do Derby, ktore jak zawsze bu- 
dzilo duze zaciekawienie, a tym razem jeszcze 
wi?ksze, gdyz mialy si? spotkac konie, ktore 
dot^d nie zetkn?ly si? ze sobq. Do startu 
zgloszonych zostalo 9 koni: Apollo, Jeremi, 
Juturna, Kanclerz, Kszyk, Rada, Rawita, 
Rosa II i Sart. Po doskonalym starcie na 
czolo wysforowal si? jeden z trzech koni stajni 
„Lochow” — Kszyk, ale wkrotce zrownal si? 
z nim Rawita i razem poprowadzili gonitw?. 
Za nimi szedl mocno jechany Sart R. Ro- 
gowskiego, a dalej Juturna, Rada, Kanclerz 
i Jeremi. Wkrotce, i to bardzo wczesnie, 
zaatakowala liderow Juturna, ktora trQch? 
przeszkodzila kolo wjazdowej bramy Sartowi. 
Na ostatnim zakr?cie prowadzila Juturna 
i zdawalo si?, ze moze wygrac gonitw?. Po 
wyjsciu na prost 4 uczynil wspanialy rzut Je
remi, ale od zewnqtrz toru zacz?la atakowac 
go Rada. Sart znalazl si? przy bandzie, ale 
nie starczylo mu sily, aby wysun^c si? na
przod. Juturna oslabla i odpadla, a Rada 
nadal atakowala Jeremiego, lecz wkrotce takze 
oslabla, zarzucila si? na zewn^trz i stracila 
przez to nieco terenu. Jeremi dostal w tym 
momencie bata i wyt?zywszy sily dopadl mety 
w walce z Radq, wyprzedziwszy j^ o 2,5 dlu-

161. Jeremi M. Gronowskiego, hodowli 
M. Czarneckiego, „trdjkoronowany” i nie pobity 
w karierze wyscigowej. Trzyma go trener 
L. Chatisow.

gosci. Trzeci byl Kanclerz o 1 dlugosc. Czas 
gonitwy wynosil 2 min. 36 sek. (25,5 — 32 — 
— 32 — 33,5 — 33). Tor byl po rannym deszczu 
dose ci?zki. Pierwszy wi?c wyst?p Jeremiego 
na dluzszym dystansie i w dobrym towa
rzystwie wypadl doskonale i kon wykazal, ze 
jest wysokiej klasy, potrafil bowiem w silnej 
konkureneji dac na koricowce silny rzut, ktory 
rozstrzygnql o zwyci?stwie.

Powaznym natomiast minusem w wartosci 
Jeremiego okazala si? slabosc jego sci?gien. 
Wkrotce po Derby zacz?ly kursowac pogloski, 
ze nie jest w porzqdku. Pomimo to stangl 
w dniu 18 wrzesnia do trzeciej klasycznej 
gonitwy St. Leger na dystansie 3000 m. 
Skupila ona 6 koni, w tym 2 lidery i 3 rze- 
czywistych rywali, niezbyt dla niego groznych, 
a mianowicie do stawki weszly: Delaval, 
Jeremi, Juturna, Kamieri, Kszyk i Zlom. To
warzystwo wi?c bylo slabsze od zgrupowania 
w Derby. Poprowadzil Zlom, za ktorym po- 
szedl drugi lider Delaval, a w odst?pie w szyku 
dose rozci4gni?tym Kamien, Juturna, Jeremi 
i Kszyk. Okolo slupa na 1600 m liderow 
min^l Kamien i wzmocniwszy nieco tempo 
poprowadzil oderwawszy si? od reszty. Kolo 
stajen Kszyk min^l swego lidera Zloma. Nie-



bawem J. Jagodzinski, jad^cy na Juturnie, 
zaniepokoil si? zbytnim oddaleniem Kamie- 
nia, ruszyl wi?c ostrzej, dogonil go na zakr?- 
cie, a na prostej wyszedl na czolo. Wkrotce 
ruszyl takze Jeremi, min^l Juturn? i szybko 
wydostal si? na czolo pola. Lecz w tym mo- 
mencie niespodziewanie i bardzo ostro ruszyl 
Kszyk, minql Juturn? i zaczql zagrazac Je-

16'2. Ostatnie Derby na torze mokotowskim 
rozegrane w dniu 12 czerwca 1938 r., 
ktore wygral Jeremi ze stajni „Wierzbno” 
pod W. Stasiakiem. Stawka o 200 m po starcie. 
Jeremi z wqskq tysinq. 

remiemu. Jednakze jadqcy na nim W. Stasiak 193 
wyslal go energiczniej i kon swobodnie do
szedl do mety o 3 dlugosci przed Kszykiem. 
Trzecia o 2 dlugosci byla Juturna. Czas go
nitwy okazal si? rekordowy — 3 min. 11 sek. 
Na uwag? zas zasluguje niezmiernie szybka 
koricowka, 29 sek., co przy dystansie 3000 m 
stalo si? rewelacj^. Cwiartki wypadly, jak 
nast?puje: 1 min. 2 sek.— 34 —33 —33 —29. 
Wyscigiem tym Jeremi dowiodl, ze byl ko
niem wysokiej klasy, gdyz bardzo rzadko na 
takim dystansie konie zdolne sq przebyc kon- 
cowk? w 29 sek.

Jeremi w wieku 2 i 3 lat okazal si? 
niepokonany, a w dodatku zdobyl tytul „troj-

13 — WyScigi i hodowla koni...



194 koronowanego”, wygrawszy Rulera, Derby 
i St. Leger. Ogolna jego wygrana wyniosla 
140203 zl. Zabojcza jednak szybkosc na ostat- 
niej cwiartce St. Leger stala siy dla niego 
feralna, naderwal bowiem sciygno i gonitwy 
ti| zakonczyl kariery wyscigowq. Na pocztpku 
zimy zostal wydzierzawiony na reproduktora 
Cecylii Dzierzbickiej do Bartoszowki w pow. 
rawsko-mazowieckim. Jezdzil na nim, gdy kon 
ten mial 2 lata, E. Gill, a pozniej W. Sta
siak; trenowal go Leon Chatisow.

W owym czasie na skutek blyskawicznej 
kariery wyscigowej, tytulu „trojkoronowane
go” (mielismy na torze mokotowskim od za- 
poczqtkowania na nim wyscigow w 1841 r. 
tylko dwoch: Mata w 1934 r. i Jeremiego 
w 1938 r.), nimbu niezwyciyzonego w calej 
karierze wyscigowej i wreszcie ustanowienia 
rekordu czasu na 3000 m — 3 min. 11 sek., 
poczytywano Jeremiego za konia wyjqtkowej 
klasy. Handicaper Towarzystwa Zachyty do 
Hodowli Koni w Polsce Zygmunt Narewski 
w starannie opracowanym podczas okupacji 
hitlerowskiej Handicapie optional koni polskich 
i rosyjskich z lat 1886— 1939 (rykopis w zbio- 
rach autora) oszacowal klasy wyscigowy Jere
miego najwyzej ze wszystkich koni polskich 
okresu miydzywojennego na 65,5 kg, gdy For- 
warda na 64, Leb w leb na 63,5, Jawora II 
na 63 i Wisusa na 62,5 kg. Osobiscie nie 
zgadzam siy z tak wysokim oszacowaniem Je
remiego. Koh ten byl niewqtpliwie wysokiej 
klasy, lecz przy glybszym wnikniyciu w jego 
kariery wyscigowy i w okolicznosci, w jakich 
przebiegala, dojsc trzeba do wniosku, ze nie 
byl to najlepszy kon okresu miydzywojennego. 
Biegal ogolem 8 razy, nie zmierzyl siy w go
nitwach porownawczych z innymi generacja- 
mi. Jako dwulatek biegal w slabym towa
rzystwie i do zadnej powazniejszej gonitwy 
swego wieku nie stanql. Jako trzylatek w Na
grodzie Rulera za rywala, poza liderem, mial 
jednego tylko Kanclerza, konia bynajmniej 
nie czolowego, a poza tym nie bydq.cego 
w tym czasie w formie. W Derby po raz 
pierwszy spotkal siy z powazniejszymi rywa- 

lami, ale rowniez nie z najwyzszq klastp 
a wiyc z Kanclerzem, Rad^ i Juturnq. W 
St. Leger znowu za rywali mial nptlo koni 
i drugiej klasy, jak Kszyk, Juturna i Kamieh. 
W calej wiyc nader krotkiej karierze wysci
gowej natrafial na sytuacje ulatwione i zwy- 
ciystwa osi^gal tanim kosztem. Jedynym rze- 
czywiscie powaznym atutem w jego karierze 
wyscigowej bylo przejscie w St. Leger nat 
dystansie 3000 m ostatniej cwiartki w 29 sek. 
Wykonczyl siy Jeremi bardzo wczesnie, 
„urwal siy” bowiem juz w dniu 18 wrzesnia 
w St. Leger, nie dotrwawszy nawet do Wiel
kiej Warszawskiej. W sumie wiyc Jeremi, po- 
mimo niewqtpliwej klasy, pod wzglydem ogol- 
nej wartosci, to znaczy klasy plus zdrowia, 
mocy organizmu i dlugotrwalosci w zwyciy- 
zaniu na torze, ustypowal raz^co Jaworowi II, 
Leb w leb, Banditowi, Casanowie i innym. 
O Forwardzie trudno tu mowic, gdyz konie te 
dzielil juz okres 13 lat, a klasa naszych ra
cerow podniosla siy w tym czasie znacznie.

Pod wzglydem pokroju i postaci Jeremi 
prezentowal siy dodatnio. Byl urodziwy, slusz- 
nego wzrostu, prawidlowo na ogol zbttdo- 
wany, o dobrym ustawieniu konczyn, glybo- 
ki, 6 dlugich liniach, suchy, szlachetny, 
a ujmowala mu nieco urody duza lysina, za- 
chodzqca ponizej i szerzej nozdrzy.

Z innych koni rocznika 1935 do lepszvch 
nalezaly: Kszyk, Rada, Juturna i Kanclerz.

Kszyk 1935 (West Nor West - Tole
do II), hodowli E. Kurnatowskiego w Lo
chowie, biegal w jego stajni w wieku 2 — 4 
lat 15 razy, z tego byl pierwszy 10 razy, 
drugi 3 razy i bez miejsca 2 razy. Ogolna 
suma jego wygranych wyniosla 181000 zl. 
Z powazniejszych gonitw wygral nagrody: 
Widzowa, Sernickq, Borowna, Wielk^ War- 
szawskq, Wielk^ Lodzkq, J. Zamoyskiego, Fils 
du Vent i A. Wielopolskiego. Poza tym byl 
drugi w St. Leger za Jeremim. Ustanowil 
w 1938 r. w Wielkiej Warszawskiej rekorcl 
czasu na 2400 m — 2 min. 30 sek. Byl to 
kon trudny w treningu i w gonitwach. Mial 
kaprysny charakter, duz^ roi? graly u niego
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163. Kszyk E. Kurnatowskiego, hodowli wlasnej, 
pod dZokejem E. Gillem.

164. Rada E. Kurnatowskiego pod dZokejem 
E. Gillem

chwilowe nastroje. Byl czuly na zlozenie siy 
wyscigu. Nie lubil, gdy obok niego galopowal 
inny kon. Najlepiej szedl na froncie lub gwal- 
townie wydostaj^c siy z dalekiego miejsca. 
Wymagal duzo i umiejytnie prowadzonej 
roboty. Najlepszy jego wystyp mial miejsce 
w wieku 3 lat w Wielkiej Warszawskiej, kiedy 
nie bylo juz glownegojego rywala, Jeremiego,
1 kiedy zrobil wspanialy wyscig, w ktorym 
pobil czolowe czterolatki, Kitty Villars i Jona, 
oraz ustanowil rekord czasu na 2400 m —
2 min. 30 sek. Potem zablysn^I duz^ klasq 
w Nagrodzie im. A. Wielopolskiego na dystan
sie 3000 m, kiedy to latwo pobil o 3,5 dlugosci 
bydqcego wowczas w dobrej formie zeszlorocz- 
nego derbisty Piano, chociaz niosl w stosunku 
do niego 5 kg wiycej. Wreszcie w wieku 4 lat 
mial piykny wyscig w Nagrodzie im. J. Za
moyskiego na 2400 m, w ktorym latwo po
konal Jona, Kanclerza, Rosy II i Pydziwiat- 
ra II, przeszedlszy dystans 2400 m w 2 min. 
34,5 sek. w tempie 28 — 33 — 31 —31—31 — 
— 31,5. Doswiadczony handicaper Zygmunt 
Narewski oszacowal Kszyka w swym Handi
cap optional z lat 1867—1939 bardzo wysokq 
punktacj^ 65 kg, zaraz po Jeremim, oszaco- 
wanym na 65,5 kg, lecz moim zdaniem byla 
to ocena zbyt wysoka.

Rada 1935 (Bafur — Fatima), hodowli 
panstwowej stadniny w Kozienicach, biegala 
w stajni ,,Lochow” w wieku 2 —4 lat 17 razy, 
z czego byla pierwsza 8 razy, druga 5, trze- 
cia 3 i bez miejsca 1 raz. Suma jej wygra
nych wyniosla 145321 zl. Z wiykszych gonitw 
wygrala: Jubileuszow^, Krasne, Jana Reszke 
i Rzeki Wisly, a byla druga w Derby za 
Jeremim i w Janowskiej za Kitty Villars. 
Ustanowila dwa rekordy czasu na torze mo
kotowskim: w 1937 r. na 1100 m — 1 min. 
5 sek. i w 1938 r. na 2200 m — 2 min. 17 sek. 
Byla to nieduza gniada klacz o nadzwyczaj 
sympatycznym wygl^dzie. Szlachetna, sucha, 
przedstawiala doskonaly typ matki do hodowli 
pelnej krwi.

Starzy bywalcy wyscigow pamiytaj^ moze 
wspanialy nieoficjalny jej galop na Sluzewcu 
w dniu 16 czerwca 1939 r. ze znakomitym 
Skarbem przed wyslaniem go na Niemieckie 
Derby w Hamburgu. W celu wyprobowania 
Skarba zorganizowano w dniu niewyscigo- 
wym pozornq gonitwy Skarba z Rad^ i jego 

' liderem Rozmachem. Na proby ty przybylo 
na Sluzewiec wielu milosnikow wyscigow i ho
dowcow. Konie mialy pokonac dystans 
2400 m, jak w Derby w Hamburgu. Go
nitwy zaplanowano ostrq., ale oczywiscie nie



196 na tyle, aby mogla zaszkodzic kondycji i moz- 
liwosciom Skarba. Wyznaczono jq na godzi- 
n? 17. Poprowadzil lider Rozmach, a od 
1300 m ruszyly Skarb pod E. Gillem i Rada 
pod S. Pasternakiem. Dwa te konie przeszly 
reszt? dystansu siodlo przy siodle, przy czym 
na mecie wysunql si? Skarb o leb i niby go
nitw? wygral. Czas okazal si? dobry — 2 min. 
31 1/5 sek. B?dqc na tej gonitwie odnioslem 
wrazenie, ze gdyby jechano nie dla gimnasty- 
ki, lecz walczqc o prawdziwe zwyci?stwo, to 
przypadloby ono Radzie, ktora przyszla swiez- 
sza od Skarba. Inni natomiast obserwatorzy 
byli ze Skarba zadowoleni. Przyszlosc wszakze 
wykazala, ze Skarb w wieku 3 lat nie byl 
juz nie tylko fenomenem, ale nawet nie zaslu- 
giwal na miano dobrego konia.

Juturna 1935 (Mahjong — Extaza), ho
dowli Alberta i Aleksandra Wielopolskich 
w Chrobrzu, biegala w stajni Czeslawa 
Andrycza w wieku 2 i 3 lat 12 razy, z czego 
byla pierwsza 7 razy, druga 2, trzecia 2 
i bez miejsca 1 raz. Suma jej wygranych 
wyniosla 105435 zl. Z wi?kszych gonitw wy
grala Wiosenn^, 3-letni Produce i Oaks. Jez
dzil na niej W. Stasiak, a trenowal jq S. Ko
walski.

Kanclerz 1935 (Bafur — Lepante), ho
dowli Wladyslawa Zamoyskiego, biegal w staj
ni ,,Lochow” w wielu 2 — 4 lat 14 razy, wygral 
4 gonitwy, a ogolna suma jego wygranych 
wyniosla 112264 zl. W wi?kszych gonitwach 
wygral nagrody J. Fanshave i A. Potockiego, 
a pozniej Kozienic. Byl to maty, drobny kon, 
ktory wzbudzal podziw, ze zwyci?za.

Rocznik 1936 zanalizowac jest juz trud- 
niej ze wzgl?du na to, ze nalezqce do niego 
konie biegaly normalnie tylko w wieku 2 lat, 
a jako trzyletnie odbyly zaledwie polow? rocz- 
nego sezonu, dnia 1 wrzesnia bowiem wy- 
buchla wojna i wyscigi zawieszono. Do lep
szych koni nalezaly: Skarb, Colt, Felsztyn, Do 
Konca, Darling IV, Kastet i Stasia.

Najglosniejszvm i najlepszym w tym rocz
niku okazal si? kasztanowaty lysy Skarb 1936 
(Bafur — Fortuna II), hodowli paristwowej

165. Kanclerz E. Kumatowskiego, hodowli 
W. ^amoyskiego, pod dZokejem E. Gillem.

stadniny w Kozienicach. Zostal on nabyty 
na dorocznej jesiennej licytacji roczniakow na 
torze mokotowskim przez E. Kurnatowskiego 
za rekordowq na okres mi?dzywojenny cen? 
26000 zl. Jako dwuletni okazal si? fenome- 
nalny. Debiutowal dnia 27 wrzesnia w Nagro
dzie im. A. Wotowskiego o 7000 zl na dystansie 
1100 m. Stan?lo do niej czterech debiutantow 
i Skarb wygral dowolnie o 12 dlugosci w do
brym czasie 1 min. 6,5 sek. (6 — 30 — 30,5). 
Nast?pnie stanql 10 wrzesnia do malej go
nitwy o 3000 zl na dystansie 1100 m i wygral 
ponownie o 6 dlugosci. Po tych niezmiernie 
latwych sukcesach wzi;J udzial w dniu 18 
wrzesnia w pierwszej powaznej gonitwie, 
w 2-letnim Produce, czyli Nagrodzie Kru- 
szyny. Tu mial za rywali lepsze dwulatki: 
Do Konca, Stasi? i Palafoxa. Uporal si? jednak 
z nimi z tak^ samq latwosci^, jak z rywa- 
lami w poprzednich gonitwach i wygral 
o 5 dlugosci.

Dnia 25 wrzesnia stangl do drugiej po
waznej gonitwy, Middle Park Plate im. A. 
Potockiego na dystansie 1200 m, gdzie spotkal 
si? z 4 rywalami: Big Benem, Do Konca, 
Klamr^ i Sumatra II. Wyscig byl bardzo 
ostry, lecz Skarb wygral go ze zwyklq. sobie



latwosci^ o 4 dlugosci przed Do Konca. 
W gonitwie tej ustanowil mi?dzywojenny re
kord czasu, pokonawszy 1200 m w ciqgu
1 min. 11 sek. (12-30-29), przy czym nalezy 
zaznaczyc, ze nie byl w pelni wyjechany.

Dnia 9 pazdziernika zgloszono go do go
nitwy porownawczej dla koni 2-letnich ze 
starszymi o Nagrody im. J. Fanshawe 25000 zl 
na dystansie 1300 m. Na starcie znalazly si?
2 dwulatki: Skarb i Do Konca, oraz 3 trzy- 
latki: Herpes, Rosa II i Trefl. Skarb ponownie 
zwyci?zyl o 4 dlugosci, lecz tym razem od- 
nioslo si? wrazenie, ze zapasu sil do ewentual- 
nej ci?zszej rozgrywki, jak to bywalo w po- 
przednich gonitwach, juz nie mial. Czas go
nitwy wynosil 1 min. 19 sek.

166. Na paddocku na torze mokotowskim t 
przed rozegraniem w 1938 r. Nagrody Probnej 
im. A. Wotowskiego. Z Lewej strony przyszly 
zwycifzca Skarb.

Wreszeie dnia 22 pazdziernika Skarb wzizj 197 
udzial w ostatniej w sezonie wi?kszej go
nitwie dla dwulatkow o Nagrod? Borowna 
20000 zl na dystansie 1600 m. Za przeciw- 
nikow mial niegroznych: Kasteta, Palafoxa, 
Purpur? i Sumatr? II. Wygral jak zwykle 
latwo o 3,5 dlugosci w ci^gu 1 min. 42 sek. 
Drugi byl Kastet, a trzecia Purpura.

Skarb okazal si? fenomenalnym dwulat- 
kiem, jakiego nie bylo przez caly okres lat 
1919— 1939. Pozostawal klas^ sam dla siebie, 
ale zaznaczyc nalezy z naciskiem, ze w sla- 
bym roczniku. Juz w wieku 2 lat byl to koh 
calkowicie rozwini?ty, duzy i masywny, czym 
odbijal od rowiesnikow, cz?sto jeszcze o zre- 
bi?cym wygUdzie. W wieku 2 lat uczestniczyl 
w 6 gonitwach, a w tym w 5 glownych, 
i wszystkie wygral, ,jak chcial”. W dotych- 
czasowej karierze nigdy nie byl wyjechany, 
a wszystkie zwyci?stwa odnosil dowolnie. Dla 
niego szybkosc 29 sek. na 500 m byla nor-
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167. Skarb E. Kurnatowskiego, hodowli PSK 
w Kozienicach, jako dwulatek.

malna na kazdym dystansie przyj?tym dla 
dwulatkow: od 1100 do 1600 m. Nagrod? 
Borowna wygral juz w pierwszej fazie wyscigu 
w tempie 7 — 29 sek., gubi^c po prostu prze- 
ciwnikow, po czym spokojnie, nie atakowany 
przez nikogo, zmierzal pewny siebie do ce- 
lownika. W wieku 2 lat wygral 101396 zl, 
a zaznaczyc nalezy, ze w tym czasie nagrody 
na skutek budowy Sluzewca zostaly okrojone.

Rok 1938 pozostai pami?tny w historii 
naszych wyscigow jako rok dwoch nie zwyci?- 
zonych koni — dwuletniego Skarba i trzylet- 
niego Jeremiego.

Senator E. Kurnatowski widzqc wysokq 
klas? Skarba zameldowal go zawczasu do 
Niemieckiego Derby w Hamburgu, rozgrywa- 
nego w dniu 25 czerwca 1939 r. Przed tak 
powaznq probq nalezalo, aby po wypoczynku 
zimowym pokazal, co potrafi jako trzylatek. 
Tymczasem na skutek niewykoriczenia no
wego toru na Sluzewcu wyscigi rozpocz?to 
z przeszlo miesi?cznym opoznieniem dnia 
'6 czerwca, a w wyniku tego nastgpilo prze- 
suni?cie terminow glowniejszych gonitw, w 
ktorych ewentualnie moglby wzi^c udzial 
Skarb i sprobowac swych sib Pierwsza w roku 
klasyczna gonitwa o Nagrod? Rulera wyzna- 
czona zostala dopiero na 25 czerwca, czyli 

akurat w dniu rozgrywki Derby w Ham
burgu. Skarb nie mial wi?c gdzie wystgpic 
po dlugim martwym sezonie zimowym i wio- 
sennym. Z braku gonitw klasycznych zamel- 
dowano go wkrotce po otwarciu wyscigow 
w dniu 10 czerwca do malej gonitwy o 
4000 zl na dystansie 2200 m. Poniewaz jednak 
w tym czasie kon ten cieszyl si? opiniq. 
fenomenalnego i dot^d nie zwyci?zonego, wi?c 
nikt z obawy przed tak groznym rywalem 
nie zglosil do gonitwy innych koni. W rezul- 
tacie stajnia „Lochow” wystqpila samotnie, 
poslawszy na start 2 konie: Skarba i Kartela. 
Moznosc sprawdzenia sil Skarba przed Derby 
w Hamburgu spalila wi?c na panewce, a ko
nie odbyly tylko rodzaj roboczego galopu. 
Oczywiscie nie bylo sensu w takich okolicz- 
nosciach forsowac szybkie tempo i konie prze- 
galopowaly dystans umiarkowanie, tylko z 
szybkq koncowk^ 30 sek.

Taka proba sil Skarba byla oczywiscie 
niewystarczajqca i stajnia postanowila urz.4- 
dzic w dzien niewyscigowy specjaln^ niby to 
gonitw? Skarba z dobrg Rad^ i liderem Roz- 
machem. Prob? przeprowadzono w piqtek 
dnia 16 czerwca o godz. 17 na oficjalnym 
torze na Sluzewcu, na ktor^ stawilo si? duzo 
milosnikow wyscigow i hodowcow. Przebieg 
tej niby gonitwy opisalem juz wyzej przy 
przegl^dzie kariery Rady, tu tylko przy- 
pomn?, ze pomimo ogolnego zachwytu nad 
galopem Skarba osobiscie odnioslem wowczas 
wrazenie, ze Rada min?la celownik z wi?k- 
szvm zapasem sil anizeli Skarb.

Dnia 20 czerwca Skarb wraz z liderem 
Rozmachem zostali zaladowani na bocznicy 
linii kolejowej na Sluzewcu, a wraz z kohmi 
umiescili si? w wagonie trener F. Gill, dzokej 
E. Gill, trzech chlopcow stajennych i redaktor 
Janusz Wlodzimirski jako menazer wyprawy 
i sprawozdawca. Wagon duzego rozmiaru 
zostal obity wewn^trz mi?kkzi wykladzinq, 
zaladowano do niego fotele do siedzenia, umy- 
walni? i toalet?, beczk? wody, kociol do goto- 
wania mashu, duzy zapas owsa i siana, 
kubly i wszelki sprz?t. O godz. 7 rano wa-



199gon ruszyl do stacji Warszawa Zachodnia i tu 
zostal doczepiony do pospiesznego pociqgu 
udaj^cego si? do Niemiec. W srod? podrozni 
byli juz w Hamburgu. Panujqcy w drodze 
upal odbil si? niekorzystnie na samopoczuciu 
Skarba. Stracil na animuszu i aczkolwiek 
pracowal normalnie, to w jego zachowaniu 
pojawiac si? zacz^l niepokoj. Kilka blahych 
wydarzen jeszcze go powi?kszylo. W pigtek 
po robocie Rozmach kopnql bolesnie Skarba. 
Z soboty na niedziel? nastqpila dluga i rz?- 
sista tilewa, ktora spowodowala to, ze tor 
stal si? ci?zki, co dla Skarba nie bylo ko- 
rzystne. W tym czasie kon rowniez zle jadl.

Udajqc si? do Hamburga stajnia zaplano- 
wala, ze dla zapoznania si? z torem w Horn 
E. Gill pojedzie w dniu Derby w pierwszej 
gonitwie na Rozmachu. Tymczasem na starcie 
wydarzyl si? wypadek. Gdy konie w Hambur
ger Rennen podeszly pod sznury start-ma- 
szyny i zdawalo si?, ze za moment b?dg one 
podniesione, co nie nastgpilo, a tymczasem 
Rozmach obrocil si? bokiem do nich. W tym 
jednak momencie starter podniosl sznury, 
konie ruszyly i na stoj^cego bokiem Rozma- 
cha wpadl inny kon tak silnie, ze E. Gill

168. Skarb jako trzylatek pod dZokejem E. Gillem 
na rannej robocie.

zostal wysadzony z siodla i znalazl si? na 
ziemi. Konie jednak poszly, a Rozmach 
z E. Gillem silg rzeczy udzialu w gonitwie 
nie wzi?li. Proba zapoznania si? E. Gilla 
z torem spalila na panewce.

Przed rozpocz?ciem Derby publicznosc 
z wielkim zainteresowaniem oglqdala na pad- 
docku stawk? 10 uczestnikow. Gonitwa zgro- 
madzila asy niemieckich stajen, jak: Organdy, 
Wehr Dich, Octavianus, Tatjana, Kumbuke 
i Nachtschatten. Skarb wyroznial si? wsrod 
nich duzym wzrostem, kalibrem i mas 4, na
tomiast nie btyszczal w stosunku do koni 
niemieckich wyfitowanq kondycj^.

Tor w Horn mial ostre zakr?ty, totez nie 
byl dogodny dla koni duzych i ci?zkich w ro
dzaju Skarba. E. Gill wyciqgn^l na losowaniu 
nr 1 i mial korzystnq pozycj? na starcie. Po 
puszczeniu koni poprowadzil gonitw? do 
pierwszego zakr?tu, gdzie przepuscil gwaltow- 
nie nacierajgcego na niego Fortunatusa lidera 
Tatjany i poszedl za nim na drugim miejscu 
az do przeciwleglej prostej. Tam natarlo na 
niego kilka koni i E. Gill zdecydowal si? 
ponownie wyjsc naprzod. Skarb natychmiast 
przyspieszyl i wyszedl na czolo. Galopowal 
nadal swobodnie i E. Gill mial go calko- 
wicie w r?ku, lecz nie forsowal tern pa. Tak 
wszedl na trzeci zakr?t, majqc za sob^ Tatja- 
n?, Sonnenordena i Octavianusa. Klasowy 
Wehr Dich poprawil tutaj pozycj?. Tymcza
sem na srodku zakr?tu prowadzqcego do pro
stej Skarb z niewiadomego powodu nagle 
odpadl. Wygl^dalo to, jakby mu cos si? stalo. 
Na czolo stawki wyszla Tatjana przed Sonnen- 
orden, lecz na pocz^tku prostej zacz?la slab- 
nqc. Skorzystal z tego Sonnenorden i wysungl 
si? po bandzie naprzod, lecz zaraz zacz?ly 
go atakowac Octavianus i Wehr Dich. Skarb 
znalazl si? na tyle pola i E. Gill wyraznie 
go wstrzymal. Na ostatnich 100 m rozgorzala 
gwaltowna walka pomi?dzy Wehr Dich a 
Sonnenorden, z ktorej wyszedl zwyci?sko 
Wehr Dich, pobiwszy rywala o leb, a trzeci 
byl o 2,5 dlugosci Octavianus. Czas gonitwy 
po ci?zkim torze wynosil 2 min. 37,2 sek.



200 Skarb po zatrzymaniu przez E. Gilla silnie 
kulal, wkrotce jednak kulawizna min?la, lecz 
szedl na niepewnych nogach. Po rozsiodlaniu 
i blizszym obejrzeniu okazalo si?, ze w wysci
gu zostal zargbany kopytem innego konia, 
mial bowiem rozci?tg skor? nad stawenj sko- 
kowym. Rana nie byla powazna i kon nie
bawem przyszedl do siebie, lecz kosztowna 
i nader starannie przygotowana wyprawa zo
stala zaprzepaszczona.

Po powrocie do Warszawy Skarb nie byl 
w formie i wycofano go z udzialu w 3-letnim 
Produce, przypadajgcym w dniu 2 lipca. 
Wystgpil dopiero dnia 8 lipca w Nagrodzie 
im. Baroneta i Good Boya o 6000 zl na 
dystansie 2400 m. Gonitwa zgromadzila 6 
koni: Colta, Kartela, Kasteta, Marsiglio, Per- 
kuna i Skarba. Na paddocku przed wysci- 
giem Skarb robil wrazenie konia osowialego, 
niech?tnie stajgcego do zapasow. Za lidera 
mial nie dose dobrego do tej funkeji Kaste
ta, ktory nie zdolal nalezycie spelnic swego 
zadania. Prowadzenie od pierwszego zakr?tu, 
z braku iniejatywy ze strony lidera, objgl 
Colt. Za bramg od ul. Pulawskiej zblizyl 
si? do niego Skarb, lecz po wyjsciu na prostg 
oezekiwany przez widzow atak Skarba nie 
nastgpil i Colt swobodnie przeprowadzil go
nitw? do konca, stajgc u mety o 4 dlugosci 
przed Skarbem. Stalo si? jasne, ze Skarb 
wyraznie si? konczyl. Masa jego zwolennikow 
zgrala si? na nim rzetelnie.

Nast?pnie Skarb ukazal si? dnia 16 lipca 
■w Derby. Pierwsze to na torze na Sluzewcu 
Derby zgromadzilo 9 koni, niewysokiej jednak 
klasy, jak: Colt, Do Konca, Felsztyn, Kastet, 
Kres, Neron III, Perkun, Rumor i Skarb. 
Pierwszy start okazal si? nieudany i K. Za
leski puscil stawk? ponownie, tym razem zna- 
komicie. Z braku liderow przez dluzszy czas 
nikt nie chcial prowadzic. Dopiero na pierw- 
szym narozniku wyszedl po bandzie Kres 
i poprowadzil pole. Za nim podgzyl Ne
ron HI, a na trzecim miejscu Colt. Na dru- 
gim zakr?cie Kres wysungl si? zdecydowanie, 
lecz niebawem podszedl do niego Colt. Reszta

169. Trener Franciszek Gill i dzokej 
Edward Gill ze swym ulubiehcem Skarbem.

szla w zwartej gritpie. Kolo slupa na 1400 m 
Kres weigz jeszcze przodowal, za nim szedl 
Colt, ale teraz zaczgl wysuwac si? do przodu 
Do Konca. Na trzecim zakr?cie wydatnie 
poprawil swg pozycj? Rumor, a za nim podq- 
zaly: Skarb, Felsztyn, Kastet i Perkun. Na 
prostg wyprowadzil Kres, a za nim przyspie- 
szal biegu Colt, ktory przy glownej trybunie 
zdecydowanie zaatakowal prowadzgeego do- 
tgd Kresa. Jednoczesnie na nast?pne miejsca 
wyszly Neron III i Rumor. Po 100 m Colt 
sforsowal Kresa, ale w tym momencie wyrwal 
si? Neron III i zawiqzal z CoItem zawzi?tg 
walk?, z ktorej przy celowniku wyszedl zwy- 
ci?sko Colt, bijgc Nerona III o szyj?. Trzeci 
w odst?pie 2 dlugosci przyszedl Rumor. Skarb 
w calej gonitwie nie odegral zadnej roli i byl 
siodmy. Kariera jego byla widoeznie skori- 
czona. Byl to zresztg ostatni jego wyst?p, 
gdyz niebawem wybuchla wojna i wyscigi 
zawieszono. Wygrane jego w wieku 2 i 3 lat 
wyniosly 106896 zl.

Skarb w dziejach naszych wyscigow stal 
si? jakims zgola wyjgtkowym zjawiskiem. W 
wieku 2 lat rozrzucal swych przeciwnikow, 
jak chcial, duszgc ich zabojezym tempem 
i zwyci?zal w takim stylu, jakiego dawniej 
nie widywano w Warszawie. 6 gonitw, w kto
rych uczestniczyl, wygral, bawige si? po prostu 
z przeciwnikami. Natomiast w wieku 3 lat 
z nieznanych powodow, nie chorujgc specjal-



201nie, stracil sily i juz tylko przegrywal. Po- 
dobnego zjawiska rowniez nie notowano w 
Warszawie na przestrzeni calej historii wysci
gow na jej torach. Ocenic wiyc Skarba jest 
dose trudno. Z jednej strony nalezy wysoko 
oszacowac jego zdolnosci w wieku 2 lat, 
z drugiej zas ogromnie ujemnq strong jego 
ustroju organieznego bylo to, ze rozwinql siy 
zbyt wczesnie, wyzyl siy calkowicie jako dwu- 
latek, a na starsze lata zabraklo mu juz sil.

Przez calq kariery wyscigowq trenowal go 
Franciszek Gill, a jezdzil na nim Edward 
Gill, pozostawal wiyc w ryku znakomitych 
fachowcow.

Skarb byl koniem roslym, masywnym, 
o dlugich dzwigniach, harmonijnie zbudo- 
wany, dobrze ozebrowany, na prawidlowo 
ustawionych pycinach, z ladnie zarysowanymi 
stawami skokowymi. Galop mial swobodny, 
rozciqgly, pokrywajqcy duzo terenu.

Po wybuchu wojny zostal przeprowadzony 
wraz z calq stajniq do Lochowa, a potem 
wywieziony prze hitlerowcow do Niemiec. 
W 1946 r. powrocil do Polski i byl uzy- 
wany jako reproduktor w rodzimej stadninie 
w Kozienicach. O jego dzialalnosci stadnej 
bydzie mowa w rozdziale traktujqcym o ho
dowli.

Z innych koni z roeznika 1936 najbar- 
dziej wyroznil siy ciemnogniady Colt 1936 
(Bafur — Con Amore), hodowli L. Bagniew- 
skiego i H. Broszkiewicza, ktory biegal w stajni 
swoich hodowcow w wieku 2 i 3 lat ogolem 
9 razy, z czego wygral 7 gonitw na sumy 
74403 zl. Z wiykszych nagrod zdobyl Nagrody 

. Baroneta i Good Boy’a oraz Derby. Nalezal 
do rzydu slabszych derbistow warszawskich.

Pewne sukcesy mialy jeszcze: Felsztyn, 
Rumor i Neron III, lecz w ogole roeznik 
1936 byl slaby z wyjqtkiem Skarba, ktory 
zajql nader swoistq pozycjy.

Uczyniwszy przeglqd wybitniejszych koni 
z okresu lat 1933—1939 przytoezy jeszcze 
kilka uwag natury ogolnej. Jak wspomnialem 
juz uprzednio, handicaper Towarzystwa Za
chyty do Hodowli Koni Zygmunt Narewski 

sporzqdzil Handicap Optional koni z lat 1886— 
—1939. Posegregowal konie wedlug klasy wys
cigowej, szacujqc je w kilogramach na dystan
sie 2400 m. Kolejnosc jakosci wedlug tego 
szacunku wypadla, jak nastypuje: Jeremi
65.5, Kszyk 65, Forward 64, Leb w leb
63.5, Casanova 63,5, Jawor II 63, Marap 63, 
Wisus 62,5, Piano 62, Mat 61,5, Hel 61, 
Jon 61, Colombo 60,5, Ruta 60,5, Krater
60.5, Faust 60,5, Kitty Villars 60 i Kerry 
Rock 60. Dalej wymienia caly szereg koni 
oszacowanych nizej. Aczkolwiek Z. Narewski 
byl handicaperem Towarzystwa, stale prze- 
siadywal na torze podezas wyscigow oraz na 
rannej robocie i znal wszystkie wybitniejsze 
konie, to jednak z jego oszacowaniem czo- 
lowki owczesnych koni zgodzic siy nie mogy. 
W zadnym wypadku nie mozna przyjqc, ze 
Jeremi i Kszyk byly najbardziej klasowymi 
konmi okresu miydzywojennego. Zajyly one 
wedlug mego mniemania o wiele nizszq po
zycjy i oszacowac je mozna co najwyzej na 
63 kg. Lecz tego rodzaju szacunek jest zawsze 
rzeczq wzglydnq i indywidualnq.

Jak ksztaltowaly siy wygrane pieniyzne 
czolowych koni, uprzytamnia tabela 21. Za
znaczyc jednak nalezy, ze wygranie pieniyzne 
tylko w pewnej mierze ilustrujq wartosc koni, 
a poza tym w przedmiocie tym nalezy wziqc 
pod uwagy jeszcze i ty okolieznose, ze w daw- 
niejszych czasach nagrody w Warszawie, 
zwlaszcza w wielkich gonitwach, byly duzo 
mniejsze niz pozniej. Od 1926 r. zaczyto 
podnosic uposazenie nagrod, tak ze np. Derby 
wzroslo z 25000 zl do 75000 zl, a i inne 
glowne nagrody podobnie. Natomiast od 
1932 r. przeciwnie — na skutek kryzysu eko- 
nomieznego, a potem budowy toru na Slu- 
zewcu, nagrody znowu obnizano. Wygrana 
wiyc np. Forwarda, urodzonego w 1922 r., 
wyniosla 362270 zl, tymczasem gdyby obli- 
czyc same tylko pierwsze nagrody, wygrane 
przez niego wedlug maksymalnego ich pod- 
niesienia, to ogolna wygrana wzroslaby do 
539250 zl, czym razqco odbiegalby od reszty 
koni w tabeli. To samo, acz w mniejszym



202 stopniu, dotyczy i niektorych innych koni. 
Pamiytac poza tym nalezy, ze wszydzie w 
ksi^zce wygrane podane sff w kwotach nomi
nalnych, wymienionych w programach i w 
„Wiadomosciach Wyscigowych”, faktycznie 
natomiast Towarzystwo wyplacalo wlascicie- 
lom koni w latach 1932—1939 kwoty wy
grane w Warszawie okrojone, w wysokosci 
90% w 1932 r., a potem coraz mniej az do 
70% w 1938 r.

21. Najwi?ksze wygrane koni na wyscigach w Polsce 
w latach 1919-1939
(zestawienie niepelne)

Nazwa konia
Suma wygranych 

w zlotych

Forward 362270
Leb w leb 323214
Jawor II 305989
Bandit 299167
Casanova 285045
Imperator 267698
Mat 259993
Wisus 234451
Colombo 229 630
Hel 216000
Faust 214118
Wagram 210267
Essor 197180
Herkules 190340
Horyn 188695
Kitty Villars 188240
Kszyk 181000
Jon 176445
Fergana 169653
Harmonia 166340
Piano 165668
Krater 164730
Kares 162230
Gaffeur 147960
Rada 145321
Jeremi 140203
lie de France 122583
Bejrut 114264

W latach 1934-1938 na skutek podnie- 
sienia siy klasy koni poprawione zostaly re- 
kordy czasu ustanowiope na wiykszosci dy- 
stansow. Rekordy te obrazuje tabela 22.

22. Rekordy czasu w gonitwach na torze 
mokotowskim w Warszawie na roznych dystansach 
wedlug stanu w koncu 1938 r.

)\ stans Wiek
i nazwa

konia

Rok usta- 
nowienia 
rekordu

*v me- 
traeh

Czas

850 0 min.51 sek. 2 1. Ekstaza 1927
1100 1 „ 5 >J 2 1. Rada 1937
1200 1 „ H 2 1. Skarb 1938
1300 1 „ 18 Ji 4 1. Kid 1937
1600 1 „ 38 ,, 3 1. Baltyk 1935
1800 1 „ 51 >i 3 1. Bastylja 1934
2100 2 „ 11 ,, 5 1. Baltyk 1937
2200 2 „ >7 ,, 3 1. Rada 1938
2400 2 „ 30 Ji 3 1. Kszyk 1938
2800 2 „ 59 >1 4 1. Aak 1936
3000 3 „ H ,, 3 1. Jeremi 1938
3200 3 „ 22,5 ii 4 1. Jon 1938
3621 3 „ 59 5 1. Neptun 1937
4800 5 „ 21,5 4 1. Gaffeur 1937

Ciekawe, ze w okresie miydzywojennym 
bylo stosunkowo duzo koni, ktore biegaly 
do poznego wieku, nie tracgc nog i sil 
zywotnych. Rekordzistg pod tym wzglydem 
byl znakomity Forward, ktory nie tylko bie
gal jeszcze jako 8-letni, ale w tym wlasnie 
wieku potrafil zademonstrowac fenomenalny 
finisz w dniu 29 czerwca 1930 r. w Nagro
dzie Jubileuszowej, kiedy to zwyciyzyl we 
wspanialym stylu na dystansie 2400 m, niosgc 
61 kg. Biegal zas ogolem 68 razy. Jako 6- 
-letnie biegaly: Bandit, Colonel, Colombo, 
Eclair, Essor, Herkules, Isard III, Kares, 
Kelet, Leb w leb i Wagram; jako 5-letnie: 
Casanova, Demon, Duce, Horyn, Jawor II, 
Krater, Namorob i Pirat. Wymienilem te 
konie z pamiyci, biorgc pod uwagy tylko jed- 
nostki wybitniejsze, a w rzeczywistosci bylo 
ich z pewnoscig wiycej. Za okupacji hitlerow- 
skiej biegal w Lublinie, a pozniej w Warsza
wie ogier Izan 1940 (The Cheetah — Irina- 
ria), ktory bral udzial w gonitwach plaskich 
w wieku 10 lat. Obecnie nie mozemy juz 
spotkac na torze na Sluzewcu klasowych koni 
biegajgcych w wieku powyzej 6 lat, a natrafic 
i na 5-letniego rzadko siy zdarza.
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170. Gonitwa z plotami w l.odzi
dnia 2 sierpnia 1930 r. na dystansie 2400 m 
o nagrodf 1000 zl- Wygral jq S. giemianski 
na Giaurge .S'. Bronikowskiego.

Wyscigi z plotami

Procz gonitw plaskich rozgrywano w War
szawie pewng liczb? gonitw z plotami, nato
miast gonitwy z przeszkodami odbywaly si? 
w zasadzie na torach prowincjonalnych. Wy- 
jgtek pod tym wzgl?dem stanowily mityngi 
Lodzkiego Towarzystwa Zach?ty do Wysci
gow Konnych, kiedy rozgrywano je nie w Lo
dzi, lecz w Warszawie.

W gonitwach z plotami mogly uczestni
czyc tylko konie hodowli krajowej. Dystanse 
w tych gonitwach wynosily: 2400 m, 2800 m, 
3200 m, 3600 m i 4000 m. Jezdzili w nich 
przewaznie zawodowcy, a wylgcznie dla pa- 
now rezerwowano rocznie okolo 4 gonitw. 
Nagrody w gonitwach z plotami wynosily od 
1500 do 7000 zl. W latach 1933- 1938 roz
grywano od 28 do 43 gonitw na sumy od 
97792 zl do 128287 zl. W 1939 r. z racji 
wybuchu wojny rozegrano ich tylko 18 na 
sum? 49560 zl.

Wyscigi z plotami nie cieszyly si? po- 
pularnoscig, a Towarzystwo ustosunkowywalo 
si? do nich wyraznie negatywnie, gdyz gra 
w nich bywala mala i byly one deficytowe.



204 Wyscigi we Lwowie
W omawianym okresie zdecydowanie dru- 

gie miejsce po wyscigach w Warszawie za- 
j?ly wyscigi we Lwowie. Publicznosc tamtej- 
sza wci^gala si? stopniowo do gry i dochody 
Towarzystwa wzrastaly, co pozwalalo na roz- 
pisywanie coraz obszerniejszych programow. 
Samowystarczalnym tor jednak nie stal si? 
i Ministerstwo Rolnictwa musialo corocznie 
udzielac mu dotacji w wysokosci 92000 zl na 
wyscigi koni pelnej i polkrwi angielskiej i okolo 
230000 zl na wyscigi koni arabskich i anglo- 
arabskich. Rocznie biegalo we Lwowie okolo 
200 koni pelnej i polkrwi angielskiej, nalezq.- 
cych do 45 — 50 wlascicieli, i okolo 75 koni 
arabskich, stanowi^cych wlasnosc okolo 25 
stajni.

171. Tor wyscigow konnych na Persenkowce 
pod Lwowem, otwarty w 1928 r.

Przed wojnq statystyki dotyczqce wysci
gow koni arabskich publikowne byly w ofic- 
jalnych „Wiadomosciach Wyscigowych” su- 
marycznie, bez podzialu na poszczegolne 
tory, na jakich je rozgrywano. Dzi?ki temu 
mankamentowi nie mozna obecnie odtworzyc 
calosci wyscigow we Lwowie, jak rowniez 
w Lublinie, l^cznie z wyscigami koni arab
skich i angloarabskich. Mozna natomiast 
zestawic tabel?, obrazuj^c^ rozwoj wyscigow 
koni pelnej i polkrwi angielskiej, tak jak to 
zostalo przedstawione w tabeli 23. O rozwoju 
natomiast wyscigow koni arabskich mozna 
przekonac si? na podstawie tabeli 30, obrazu- 
jqcej sumaryczny stan na torach we Lwowie, 
Lublinie, a czasowo rowniez w Przemyslu 
i Piotrkowie.

W latach 1933—1938 mialy miejsce we- 
Lwowie od 52 do 58 dni wyscigow, podczas



172. Paddock na torze wyscigow konnych 
we Lwowie w 1935 r.

ktorych rozgrywano dla koni pelnej i polkrwi 
angielskiej 168 — 213 gonitw plaskich, 49 — 80 
z plotami i 39 — 83 z przeszkodami na 
sum? 293404 — 562647 zl rocznie. Biegalo 
195 — 238 koni (bez arabow), nalez^cych do 
okolo 50 wlascicieli. Lepsze stajnie utrzymy- 
wali: Wladyslaw Pininski, bracia Zangeno- 
wie, Witold Ujejski, plk M. Karatiejew, por. 
J. Nowina Krasuski, 14. Pulk Ulanow Jazlo- 
wieckich, J. i W. Gutowscy, ,,Os?k”, „Pod- 

halanka”, ,,Hrehorow”, J. Skolimowski, E. 
Kownacki, St. Zarczewski i inni.

Do glowniejszych gonitw nalezaly: Nagro
da im. Jana Tarnowskiego 4000 zl dla 3- 
-letnich i starszych koni na dystansie 2400 m, 
Nagroda ,,Orlq.t” 3500 zl dla 3-letnich i star
szych koni na dystansie 2400 m, Nagroda 
Prezesa Towarzystwa 3500 zl dla 3-letnich 
i starszych koni na dystansie 2800 m, Nagro
da Forwarda 3000 zl dla 3-letnich i starszych 
koni na dystansie 3600 m.

W 1933 r. zarz^d Towarzystwa skladal 
si? z prezesa Wladyslawa Pininskiego, wice- 

1933 — 1939 bez koni arabskich23. Statystyka wyscigow konnych we Lwowie w latach

Rok

Liez
ba 
dni 

wysci
gow

Liezba gonitw Suma nagrod w gonitwach

pla
skich

z plo
tami

z prze
szko
dami

ra
zem

galo 
koni plaskich z plo

tami
z prze

szkodami

ogolem 
nagrod 
i premii

1933 58 213 80 83 376 234 320639 109493 132555 562687
1934 56 197 67 57 321 238 234777 66020 84540 423752
1935 55 194 49 44 287 227 223200 43230 46890 344135
1936 52 173 51 35 259 210 188030 43350 35580 293404
1937 53 168 54 39 261 195 189360 45920 39390 302137
1938 52 175 52 45 272 206 189790 43230 39950 300267
1939 24 75 26 24 125 140 115085 21875 18285 170769



206 prezesow Jana Siemieriskiego i Tadeusza Ba- 
beckiego oraz 12 czlonkow. Sekretarzami To
warzystwa byli Antoni Meraviglia Crivelli 
i Mieczyslaw Gaykowski. W 1939 r. prezesem 
pozostawal nadal Wladyslaw Pininski, zarzqd 

skladal si? z 10 czlonkow, a sekretarzem byl 
Tadeusz Possart.

O wyscigach koni arabskich i angloarab- 
skich b?dzie mowa w rozdziale poswi?conym 
temu zagadnieniu.

Wyscigi w Poznaniu
Rozwijaly si? one pomyslnie, a sciqgaly 

na tor glownie stajnie wojskowych. W Pozna
niu rozgrywano wi?cej niz na innych torach 
gonitw z przeszkodami, a w omawianym okre
sie bywalo ich od 15 do 29 rocznie z sum^ 

od 25290 do 49818 zl. Gonitw plaskich urzq- 
dzano od 15 do 21 na sum? od 48720 do 
77275 zl, z plotami od 16 do 32 na sum? 
od 15320 do 34004. Biegalo od 90 do 130 koni 
rocznie. Rozwoj wyscigow obrazuje tabela 24.

24. Statystyka wyscigow w Poznaniu w latach 1933 — 1939

jlcz" Liezba gonitw Suma nagrod w gonitwach
ba---------------------------------------------Bie- ------- -------------------------------------------

Rok dni 
wysci
gow

pla
skich

z plo
tami

z prze
szko
dami

ra
zem

galo
koni pla

skich
z plo
tami

z prze
szkodami

ogolem 
nagrod 
i premii

1933 21 79 32 29 140 130 77275 34004 49818 161097
1934 20 77 32 28 137 108 68140 28150 44860 153780
1935 17 64 26 25 115 168 61670 24490 41140 139073
1936 15 56 19 15 90 90 48720 16850 26070 99020
1937 15 65 16 15 96 114 54460 15000 25570 104533
1938 15 68 16 15 99 111 54060 15320 25290 104137
1939 2 10' 2 2 14 53 7100 1640 2050 11869

173. Trybuny na torze wyscigow konnych 
na Lawicy pod Poznaniem.



207Szczegolnq popularnosci^ cieszyl si? w 
Poznaniu dzentelmenski Handicap Wielkopol- 
ski z nagrodq honorowq Resursy Obvwatel- 
skiej i 4000 zl dla 4-letnich i starszych koni 
na dystansie 6400 m. Wygrali go w latach 
1933 — 1938 nast?pujqcy sportsmeni: w 1933 r. 
por. J. Rosciszewski na Balsaminie, w 1934 r. 
inz. H. Pomernacki na Jedynaku II, w 1935 r. 
por. J. Rosciszewski na Balsaminie, w 1936 r. 
por. K. Bylczynski na Heronie, w 1937 r. 
por. K. Bordzilowski na Klindze i w 1938 r. 
rtm. Wl. Bobinski na Saturnie. W 1939 r. 
z powodu wybuchu wojny gonitwa juz si? 
nie odbyla.

Poczqwszy od 1936 r. rozgrywano na La- 
wicy specjalne wojskowe biegi na przelaj, do- 
towane przez Min. Spr. Wojsk.

Do popularniejszych jezdzcow nalezeli 
w Poznaniu: rtm. Wladyslaw Bobinski, por. 
Jerzy Rosciszewski, por. Konstanty Bylczyn- 
ski, por. Franciszek Wojcik, por. Mieczyslaw 
Nestorowicz, inz. Henryk Pomernacki, por. 
Leon Burniewicz, por. Bohdan Miklewski 
i inni.

Lepsze stajnie wyscigowe prowadzili: 
Ignacy Mielzynski, Stanislaw Korzbok L^cki, 
Jerzy Rosciszewski, Ksawery Swi?cicki, Wla
dyslaw Bobinski, Franciszek Wojcik, Edward 
Tudzinski, dr Jan Schlingmann, M. i I. Kar- 
lingerowie, Pawel Nerlich D^bski, ,,Leliwa”, 
Jerzy Turno i inni.

Prezesem Towarzystwa w latach 1920 — 
— 1935 byl Kazimierz Zychlinski z Twardo- 
wa w pow. jarocinskim, ktory dla rozwoju 
wyscigow na ziemiach zachodnich polozyl 
duze zaslugi. Ust^pil on z prezesury na 
wlasne zqdanie dnia 28 maja 1935 r., a na 
jego miejsce zostal wybrany Stanislaw Korz
bok Lqcki z Posadowa w pow. nowotomyskim.

174. Stanislaw Korzbok Lqcki (1866— 1937) 
Z Posadowa, hodowca na najwifkszn w kraju 
skalf koni remontowych, sportowych, wyjazdowych 
i roboczych.

Po smierci S. Korzbok L^ckiego, ktora nastzp 
pila dnia 2 grudnia 1937 r., na prezesa 
wybrany zostal mjr Tadeusz Mieczkowski, 
ktory piastowal to stanowisko do wybuchu 
wojny w 1939 r. Wiceprezesami byli w tym 
czasie: Boleslaw Grodzicki, Michal Mycielski 
i Roman Rogowski. Do zarzqdu wchodzilo 
8 czlonkow. Dlugoletnim sekretarzem Towa
rzystwa byl Bronislaw Mazurkiewicz.

Wyscigi w Lodzi
Lodzkie Towarzystwo Zachyty do Wysci

gow Konnych aczkolwiek pozostawalo samo- 
dzielnym stowarzyszeniem i posiadalo wlasny 

statut i osobowosc prawns, to jednak prak- 
tycznie stanowilo rodzaj filii Towarzystwa Za
chyty do Hodowli Koni w Polsce i bylo



208 mocno uzaleznione od niego pod wzglydem 
finansowym. Zaleznosc ta wzmogla si? jeszcze 
bardziej, gdy dnia 25 maja 1926 r. Towa
rzystwo Zach?ty do Hodowli Koni w Polsce 
nabylo na wlasnosc tor wyscigowy w Rudzie 
Pabianickiej.

Normalnie wyscigi w Lodzi subwencjono- 
walo Towarzystwo Zach?ty do Hodowli Koni 
w Polsce, lecz gdy w latach trzydziestych 
kraj ogarnql gl?boki kryzys ekonomiczny i gdy 
Towarzystwo Zach?ty znalazlo si? w trudnej 
sytuacji finansowej, wowczas zamiast udziela- 
nia Lodzi zasilkow na deficytowe wyscigi 
zacz?lo udost?pniac Lodzkiemu Towarzystwu 
tor na Sluzewcu, aby tu rozgrywac wyscigi 
lodzkie, gdyz gra w Warszawie byla zawsze 
o wiele zywsza niz w Lodzi. Tak wi?c w la
tach 1934—1935 oraz 1937— 1938 wyscigi 
lodzkie przeprowadzano na torze w Warsza-

175. Try buna czlonkowska na torze wyscigow 
konnych w Rudzie Pabianickiej w 1929 r. 

wie, a w 1933, 1936 i 1939 r. odbyly si? 
w Rudzie Pabianickiej.

W mityngach lodzkich, zwlaszcza gdy roz
grywano je w Warszawie, uczestniczylo duzo 
koni z toru mokotowskiego. Wsrod dzentel- 
menow cieszyl si? specjalnym powodzeniem 
Wielki Lodzki Steeple Chase z nagrody 5000 zl 
na dystansie 4800 m, lecz ujemnq jego strong 
stala si? okolicznosc, ze rozgrywano go tylko 
w Rudzie Pabianickiej, natomiast gdy mityn- 
gi przenoszono do Warszawy, steeplu nie urzq- 
dzano.

Do glownych nagrod w Lodzi nalezaly: 
Wielka Nagroda Lodzka im. Alberta Wielo- 
polskiego 10000 zl dla 3-letnich i starszych 
koni na dystansie 2400 m, Nagroda im. Pre- 
zesa Lodzkiego Towarzystwa Zach?ty do 
Wyscigow Konnych 6000 zl dla 3-letnich 
i starszych koni na dystansie 2100 m oraz 
Nagroda Towarzystwa Zach?ty do Hodowli 
Koni w Polsce 5000 zl dla 2-letnich ogierow



176. Mitosnicy wyscigow na paddocku 
w Rudzie Pabianickiej.

25. Statystyka wyscigow w Lodzi w latach 1933— 1939

Rok

Licz
ba 
dni 

wysci
gow

Liczba gonitw
Bie- -
galo
koni

Suma nagrod w gonitwach

pla- 
skich

z plo
tami

z prze
szko
dami

’ ra
zem

pla-
skich

z plo
tami

z prze
szkodami

ogolem 
nagrod 
i premii

1933 11 59 11 10 80 152 155770 29790 34500 220060
1934 10 77 32 28 137 108 174600 21700 - 215930
1935 11 78 8 — 86 172 176790 17910 - 214170
1936 6 31 5 6 42 69 82490 8780 16600 118657
1937 11 80 8 — 88 166 184265 19540 - 224185
1938 19 144 14 - 138 279 335005 24480 - 399830
1939 10 62 6 7 75 117 98910 8355 13180 132489

i klaczy na dystansie 1100 m. Poza tym 
istnialy dwa wi^ksze handicapy plotowe. Roz
woj wyscigow lodzkich obrazuje tabela 25.

Lodzkie Towarzystwo w latach 1933 — 
— 1939 wci^z walczylo z duzymi trudnoscia- 
mi finansowymi, gdyz gra w Lodzi nie roz- 

wijala si? i wyscigi chronicznie byly defi- 
cytowe.

Prezesem Lodzkiego Towarzystwa byl w 
latach 1926—1939 tamtejszy przemyslowiec 
Stefan Ender. Funkcje sekretarza pelnil nato
miast Waclaw Bauer.

14 — Wyscigi i hodowla koni...



210 Wyscigi w Katowicach
Tor w Brynowie pod Katowicami zostal 

zbudowany w 1931/32 r. przez Towarzystwo 
Wyscigow Ziem Zachodnich w Poznaniu. 
Liczono, ze gra na zamoznym Sl^sku roz- 
winie si? i wyscigi b?d^ tu mialy stosown^ 
baz? do rozwoj u. Nie pomylono si? w tym 
wzgl?dzie i rzeczywiscie tor w Katowicach 

pomyslniej walczyl z trudnosciami finanso- 
wymi anizeli w wielu innych miastach 
i zwlaszcza w latach 1938 i 1939 wyscigi 
bardzo si? tu ozywily. Rocznie odbywaly si? 
w Brynowie 15 — 20 dni wyscigow, podczas 
ktorych rozgrywano: 61 —75 gonitw plaskich, 
19 — 30 z plotami, 11—23 z przeszkodami,

26. Statystyka wyscigow w Katowicach w latach 1933 — 1939

Rok

Liez
ba 
dni 

wysci
gow

Liezba gonitw
Bie- - 
galo 
koni

Suma nagrod w gonitwach

pla
skich

z plo
tami

z prze
szko
dami

ra
zem

pla
skich

z plo
tami

z prze
szkodami

ogolem 
nagrod 

i premii

1933 17 67 29 23 119 121 73323 30431 33528 137282
1934 18 75 28 19 122 84 67460 24410 22960 125567
1935 16 68 . 30 11 109 100 65300 27950 12120 114980
1936 15 61 22 15 98 116 52180 19000 15080 94169
1937 15 61 19 13 93 82 56780 17310 14920 97707
1938 15 68 22 13 103 112 59920 19040 14980 103184
1939 20 69 22 21 112 132 62340 18660 19095 110104

177. Trybuna pierwszych miejsc platnych 
na torze wyscigow w Brynowie pod Katowicami.



211ogolem 93— 122 gonitw na sum? 94169 — 
— 137 282 zl. Rocznie biegalo przeci?tnie 82 — 
132 koni.

Glownq nagrodg byla Nagroda im. Mi
nistra Rolnictwa 3000 zl dla 3-letnich i star
szych ogierow i klaczy na dystansie 2400 m. 
Do popularnych nalezal bieg dzentelmenski 
z przeszkodami na dystansie 4200 m, Nagro
da Czarnego Lasu, ofiarowywana przez wlas- 
ciciela tego majqtku Romana Rogowskiego, 

1800 zl na dystansie 4200 m oraz 7 gonitw 
wojskowych. Rozwoj wyscigow w Katowicach 
obrazuje tabela 26.

Prezesami Towarzystwa Poznariskiego, 
urz^dzaj^cego wyscigi w Katowicach, byli: 
w latach 1920—1935 Kazimierz Zychlinski, 
w latach 1935—1937 Stanislaw Korzbok 
Lqcki i w latach 1938—1939 mjr Tadeusz 
Mieczkowski. Sekretarzem pozostawal Bro
nislaw Mazurkiewicz.

Wyscigi w Lublinie
Lubelsko-Wolyriskie Towarzystwo Zach?- 

ty do Hodowli Koni nastawilo si? specjalnie 
na popieranie hodowli koni polkrwi oraz 
krzewienie sportu dzentelmeriskiego. Totez na 
torze w Lublinie rozgrywano Produce, Oaks 
i Derby dla koni polkrwi, jak tez sporo gonitw 
z plotami i przeszkodami. Tor nad Bystrzycq 
ciqgle doskonalono, a rzeczka ta, przeplywa- 
j^ca tuz obok toru, przyczyniala si? do kon- 
serwowania sci?gien koni, ktore stawiano do 
biezqcej wody chlodz^cej ich nogi. Na torze 
w Lublinie biegaly tez konie arabskie i an- 
gloarabskie.

W 1934 r. gonitwy lubelskie rozegrano 
z racji panujeicej infekcji na torze we Lwowie, 
a w innych latach wyscigi odbywaly si? na 
miejscu. Rocznie odbywalo si? w Lublinie 

14—17 dni wyscigow, w czasie ktorych roz
grywano 44 — 71 gonitw plaskich, 19 — 31 z 
plotami, 11 — 16 z przeszkodami, Iqeznie 76 — 
— 118 gonitw na sum? 101450— 102776 zl. 
Biegalo 126—165 koni bez arabow, nalezq- 
cych do 40 — 58 stajen. Stan wyscigow obra
zuje tabela 27.

Najpopularniejsze stajnie nalezaly do 
Antoniego Budnego, Pawla Gutowskiego, J6- 
zefa i Zygmunta Skolimowskich, Czeslawa 
Hincza, pika Aleksandra Piotraszewskiego, 
Leopolda Jana Kronenberga, Kazimierza 
Wodzinskiego, Gustawa Kiwerskiego i innych.

Prezesem Towarzystwa byl Pawel Gutow- 
ski,aod 1938 r. Zygmunt Skolimowski, sekreta
rzem Antoni Konopnicki, a funkcje starterow 
pelnili Tadeusz Possart i rtm. Mirny.

Liezba gonitw Suma nagrod w gonitwach

27. Statystyka wyscigow w Lublinie w latach 1933—1939 bez koni arabskich

Rok dni 
wysci 
gow

pla
skich

z plo
tami

z prze
szko
dami

ra
zem

galo 
koni pla

skich
z plo
tami

z prze
szkodami

ogolem 
nagrod 
i premii

1933 15 44 19 13 76 126 57159 21 138 24163 102460
1934 w y&cigi rozegrano we Lwow ie
1935 14 44 24 13 81 152 53557 22980 15690 101450
1936 16 51 25 11 87 157 61476 21020 10930 102776
1937 17 49 23 11 83 130 60000 21680 11080 102034
1938 17 71 31 16 118 150 62158 19580 11260 102297
1939 17 61 22 11 94 165 64271 15700 — 100612
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178. Trybuny na torze wyscigow konnych 
nad Bystrzycg w Lublinie w 1935 r.

Wyscigi w Za^°Panem
Dnia 15 stycznia 1933 r.’staraniem Malo- 

polskiego Klubu Jazdy Konnej we Lwowie

179. gymowe wyscigi konne w Zakopanem 
w 1935 r.

zorganizowane zostaly zimowe wyscigi konne 
w Zakopanem. Tor urzqdzono w srodku 
miasta na Rowni Krupowej. Wytyczono tu 
biezni^, wzniesiono trybuny, ubieralni^, bu- 
fet, kancelari? i kasy biletowe oraz totaliza-
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Rok

Licz
ba 
dni 

wysci- 
g6w

Liczba gonitw
Bie- - 
galo 
koni

Suma nagrod w gonitwach

pla
skich

z plo
tami

z prze
szko
dami

ra
zem

pla
skich

z plo
tami

z prze
szkodami

ogolem 
nagrod 
i premii

1933 10 26 10 11 47 53 23880 9384 10151 43415
1934 12 29 17 15 61 75 28760 14100 15090 63612
1935 12 33 16 12 61 66 27600 11900 8830 53095
1936 8 24 11 6 41 73 18940 7000 4060 33000
1937 10 29 13 8 50 55 21810 8680 5460 39545
1938 16 52 28 16 96 92 37480 18820 13230 76483
1939 20 64 36 20 120 99 54460 26840 16470 107547

tora. Tor mial obwod 1200 m przy szero- 
kosci biezni 20 m. Za zewn?trzn^ band? 
sluzyl wal sniegu wysokosci 50 cm z poza- 
tykanymi w nim gal?ziami swierkow. Zakr?ty 
przy malym obwodzie toru byly silry rzeczy 
dose ostre. Biegano po sniegu. Wewnqtrz toru 
urzqdzono „osemk?” dla gonitw z przeszko
dami. Usypano je ze sniegu, na szczycie 
powtykano gal?zie swierkow, przystrzyzono je 
rowno i wszystko polano wod;p aby zamarzlo. 
Na niektorych walach polozono dr^gi poma- 
lowane kolorowo dla lepszej widocznosci. Do 
gonitw z plotami porobiono mocne przenosne 
herdy.

W inauguraeyjnym 1933 r. odbylo si? 
w Zakopanem 10 dni wyscigow, podczas 
ktorych rozegrano 26 gonitw plaskich, 10 

z plotami i 11 z przeszkodami, Iqcznie 47 
gonitw na sum? 43415 zl. Biegaly 53 konie.

Wyscigi w Zakopanem rozwijaly si? po- 
myslnie i w odroznieniu od innych torow 
liczba gonitw, ogolna suma nagrod i liczba 
biegajqcych koni stale wzrastaly. Rok 1939 
okazai si? rekordowy pod kazdym wzgl?dem 
i odbylo si? w nim 20 dni wyscigow, podczas 
ktorych rozegrano 99 gonitw na sum? 
107547 zl. Rozwoj wyscigow obrazuje ta
bela 28.

W Zakopanem jezdzili przewaznie ofice- 
rowie na koniach wlasnych i sluzbowych.

Prezesem Malopolskiego Klubu Jazdy byl 
general Juliusz Rommel, potem gen. Kazi
mierz Fabrycy, a sekretarzem rtm. Jerzy 
Jacyna.

Wyscigi w Wilnie
W 1933 r. wznowiono wyscigi w Wilnie, 

lecz na skutek kryzysu ekonomieznego Mini
sterstwo Rolnictwa moglo asygnowac tylko 
minimalny zasilek 9000 zl i z tej raeji urztp 
dzono jedynie oficerskie biegi na przelaj, 
w ktorych wzi?lo udzial 14 zawodnikow.

Poczqwszy od 1934 r. zacz?to urz^dzac 
w Wilnie specjalne mityngi dzentelmeriskie, 
zlozone z gonitw z plotami, przeszkodami 
i z biegow na przelaj. Gonitw plaskich nie 

urzqdzano. Mityngi o tym swoistym charak- 
terze odbywano co roku az do wybuchu wojny 
w 1939 r. Skladaly si? one z 6—11 dni 
wyscigow, podczas ktorych rozgrywano 4 — 9 
gonitw z plotami, 15-20 z przeszkodami 
i kilkanascie do 20 biegow na przelaj. Glow- 
nymi organizatorami tych imprez byli gen. 
M. Przewlocki, plk A. Wasilewski, plk Cz. 
Kozierowski i plk L. Schweizer. Rozwin?li 
oni szerokq akcj? zbierania nagrod honoro-
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180. Tor wyscigow konnych w Wilnie w 1934 r. 181. Wojskowy bieg na przelaj w Wilnie 
Wraca do wagi por. S. Gromnicki na Glorii w 1935 r. Rtm. M. Bohdanowicz, por. Kogicki

po wygraniu steeple chase im. Plk. W. Beliny i por. A. ^elewski.
Pragmowskiego.
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Rok

Liez
ba 
dni 

wysci
gow

Liezba gonitw
Bie- -
galo 
koni

Suma nagrod w gonitwach

pla
skich

z plo
tami

z prze
szko
dami

ra
zem

pla
skich

z plo
tami

z prze
szkodami

ogolem 
nagrod 
i premii

1934 11 _ 9 23 32 44 4870 33690 42321
1935 7 — 4 16 20 24 - 2240 21620 26246
1936 7 — 4 16 20 25 - 2200 21430 25993
1937 7 — — 15 15 20 - - 26420 29062
1938 6 — 5 20 25 65 - 4200 22760 29656
1939 6 — 5 20 25 48 — 4000 22475 37196

wych wsrod bankow, roznych instytucji, zie- 
mian i przemyslowcow, w rezultacie czego 
mityngi wileriskie zaslynyly z piyknych na
grod honorowych, jakie wryczano zwyciyz- 
com. Rozwoj tych wyscigow obrazuje tabela 
29, ktora nie objyla jednak biegow na przelaj, 
jako ze „Wiadomosci Wyscigowe” ich nie 
uwzglydnialy.

Do najaktywniejszych zawodnikow w Wil
nie nalezeli: rtm. W. Bobinski, rtm. M. Boh- 
danowicz, por. L. Burniewicz, kpt. K. Byl- 
czyriski, por. M. Chylinski, rtm. Z. Cierpicki, 
por. Cz. Danielczyk, por. T. Gierycz, por. 
J. Goszyriski, por. S. Gromnicki, rtm. L. 
Jydrzejewski, rtm. S. Kociejowski, por. J. 
Kwiecinski, por. Kozicki, por. B. Miklewski, 
rtm. M. Nestorowicz, por. B. Nieczaj, por. 
Rachwal, kpt. K. Rozwadowski, pplk K. 

Rommel, por. T. Rybicki, por. W. Suchecki, 
por. Cz. Szadkowski, por. E. Tudziriski, ppor. 
M. Wiewiorski, dr Z. Zajqczkowski, rtm. 
W. Zgorzelski, por. A. Zelewski i por. J. Zwan. 
Rocznie jezdzilo w Wilnie do 50 ofice
row.

Z koni w steeplach i biegach na przelaj 
wyroznily siy: Anna Bella, Bakarat, Cherie, 
Cora Beja, Ellis, Emir II, Gloria, Gri Gri, 
Grzela, Gwido, Herod, Huragan IV, Jataka, 
Manru, Nestor, Ortel, Pech, Pikador, Pozna- 
niak, Rodin, Rowny i Toska.

Dzentelmenskie wyscigi w Wilnie staly siy 
znakomit^ szkol^ jazdy dla oficerow, ktorzy 
nader chytnie na nie przybywali i wynosili 
z nich niezatarte wspomnienia sportowe i ko- 
lezenskie. Departament Kawalerii popieral te 
wyscigi i udzielal na nie dotacji.

Wyscigi koni arabskich 
i angloarabskich

Odbywaly siy one w omawianym okresie 
na dwoch torach: we Lwowie i Lublinie. 
Urzqdzalo je Towarzystwo Hodowli Konia 
Arabskiego. Rocznie na tych dwoch torach 
odbywalo siy w latach 1933 — 1939 od 56 do 
72 dni wyscigow, podczas ktorych rozgrywano 
od 68 do 134 gonitw dla koni arabskich, 
w ktorych biegalo od 57 do 82 koni. Nagrod 
i premii hodowlanych rozgrywano od 137346 
do 297696 zl.

Przeznaczone byly dla nich nastypujqce 
duze gonitwy: Nagroda im. Romana San
guszki (Derby) dla 4-letnich ogierow i klaczy 
na dystansie 2400 m, Nagroda im. Juliusza 
Dzieduszyckiego (Oaks) dla 4-letnich klaczy 
na dystansie 2100 m, Nagroda im. Fryderyka 
Jurjewicza (St. Leger) dla 4-letnich ogierow 
i klaczy na dystansie 2800 m, Nagroda Przy- 
chowka im. Emira Rzewuskiego (Produce) 
dla 3-letnich ogierow i klaczy na dystansie



216 30. Statystyka wyscigow arabskich w Polsce w latach 1927 — 1939

Rok

Licz-
Licz ba Licz

ba dni ba
to- wys go
row ci nitw

gow

Suma
Bie nagrod
galo i premii
koni hodowla

nych

1927 2 20 37 34 47522
1928 2 28 53 43 113696
1929 2 31 56 47 199570
1930 2 74 51 257317
1931 2 76 56 246 816
1932 2 56 87 61 246806
1933 2 72 122 76 283826
1934 1 56 108 79 297696
1935 2 68 121 96 285426
1936 2 67 138 82 288932
1937 2 134 79 289446
1938 2 132 76 282882
1939 2 38 68 57 137346

Konie, 
ktore wygraly 

najwi^cej

Stadniny, 
ktore wygraly 

najwigcej premii 
hodowlanych

Stajnie, 
ktore wygraly 

najwi?cej

wlasciciel
suma suma suma

wygra
nych

wygra
nych

nazwa wygra
nych

stadnina

Janow 16760 Sahiba 8500 Janow 1676
Janow 38830 Flisak 18250 Janow 3823
J. i R. Potoccy 48520 Dywersja 37000 Janow 5610
Janow 91495 Hardy 23750 Janow 10137
R. Sanguszko 83249 Ikwa 35932 Janow 8118
„Arabian” 72531 J agoda 24096 Janow 11483
,,Arabian” 55936 Kaszmir 39791 Janow 12622
S. Zarczewski 53588 Labirynt 24728 Janow 11510
R. Sanguszko 79104 Ibn Ned- 22286 Janow 7935

jari
R. Sanguszko 92416 Rutbah 23371 Gumniska 9069
„Arabian” 60426 Sart 23183 Janow 9336
R. Sanguszko 54044 Bakhtiari 18300 Janow 7622
R. Sanguszko 38885 U ngwar 15231 Janow 4042

1800 m, Nagroda Porownawcza Antonin dla 
3-letnich i starszych ogierow i klaczy na dy
stansie 1600 m.

Gonitwy dla koni arabskich odbywaly si?, 
ogolnie rzecz bior^c, na dystansach od 1400 
do 3600 m, a poczqwszy od 1933 r. biegaly 
one rowniez i w specjalnie dla nich urz^dza- 
nych gonitwach z plotami. Rozwoj wyscigow 
arabskich obrazuje tabela 30.

Towarzystwo Hodowli Konia Arabskiego 
zapoczEpkowalo od 1933 r. wydawanie dru- 
kiem ilustrowanego „Kalendarza Wyscigowe- 
go”, w ktorym zamieszczalo sprawozdania 
z wyscigow, rozmaite statystyki, spisy czlon- 
kow Towarzystwa, sklad jego wladz, propo- 
zycje wyscigowe na rok nast?pny itp.

Do najlepszych arabow pod wzgl?dem 
wykazanej klasy wyscigowej nalezaly: Kasz- 
mir 1929 (Farys II — Hebda), hodowli PSK 
w Janowie Podlaskim, Dywersja 1925 (Wal
lis II — Lutecja), hodowli J. i R. Potockich, 
Ikwa 1927 (Koheilan I — Elstera), hodowli 
PSK w Janowie, Jagoda 1928 (Koheilan I — 
Kalina), hodowli PSK w Janowie, Hardy 
1926 (Ganges — Gazella II), hodowli PSK 

w Janowie, Rutbah 1932 (Nedjari — Dje- 
balla), hodowli R. Sanguszki, Sart 1933 
(Nedjari — Kassyda), hodowli R. Sanguszki, 
Ibrahim 1925 (Narzan — Lida), hodowli R. 
Sanguszki, Ibn Nedjari 1931 (Nedjari — Sa- 
hiba), hodowli T. Raciborskiej, i Sagar 1933 
(Kuhailan Kruszan — Djeballa), hodowli R. 
Sanguszki.

Wyjqtkowym wsrod arabow koniem pod 
wzgl?dem klasy wyscigowej okazal si? szpako- 
waty Kaszmir 1929 (Farys I — Hebda), wy- 
chowany w PSK w Janowie Podlaskim. Po- 
niewaz nie posiadai on typowego wygl^du 
araba i byl calkiem pozbawiony tak cenio- 
nego w tej rasie „bukietu”, a poza tym mial 
usterki w budowie, wi?c zostal ze stadniny 
wybrakowany. Nabyl go zast?pca kierownika 
stada ogierow w Janowie Zygmunt Zawadzki 
do spolki ze swym krewnym Stanislawem 
Zawadzkim i postanowili wyprobowac go na 
wyscigach. Wyslali wi?c do stajni grona ofi
cerow 19. pulku ulanow i kon zaczql biegac 
w 1932 r. w Lublinie jako 3-letni. Tu spisal 
si? doskonale i wygral z wielk^ latwosci^ 
wszystkie 3 gonitwy, w ktorych uczestniczyl,
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182. Fragment toru wyscigow konnych 
na Persenkowce pod Lwowem w 1933 r.

183. Wyscigi we Lwowie w 1929 r.
Po udekorowaniu derbistki arabskiej Dywersji. 
Stojqy wlasciciel i hodowca J. Potocki,
F. Scazighino, A. Dzieduszycki i K. Laszcz-
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184. Fenomenalny na torze ogier arabski 
Kaszmir S. Jawadzkiego, hodowli PSK 
w Janowie Podlaskim.

w tym Nagrody Bronic.
Po sezonie lubelskim w tym samym roku 

zostal przekazany do stajni plk. M. Kara- 
tiejewa i dwukrotnie wzi^l udzial w gonitwach 
na torze we Lwowie. Stangl w dniu 11 wrzes
nia do Nagrody Przychowka im. Emira Rze- 
wuskiego dla 3-letnich ogierow i klaczy na 
dystansie 1800 m i wygral dowolnie o 10 
dlugosci pokonujqc Konfederacj? i Nefryta.

W tydzieri pozniej wzitj udzial w go
nitwie porownawczej o Nagrody Antonin dla 
3-letnich i starszych ogierow i klaczy na dy
stansie 1600 m i znowu wygral wstrzymy- 
wany o 4 dlugosci, bij^c czterech rywali.

W roku nast?pnym stanq.1 we Lwowie 
w dniu 11 maja do Nagrody Otwarcia na 
dystansie 2000 m i tu w niewytlumaczony 
sposob ulegl o dwie dlugosci francuskiemu 
Nemerowi R. Sanguszki, ktorego potem bil 
z latwosci^. Nast?pnie uczestniczyl w dalszych 
szesciu gonitwach i za kazdym razem zwy- 
ci?zvl, bawiqc si? po prostu z przeciwnikami. 
Wygral nagrody: Bialej Cerkwi, Derby, „Ara- 
bian”, Antonin, St. Leger i Janowski na 
dystansach od 1600 do 3200 m, przychodzqc 
o 16 i 23 dlugosci i pozostawiaj^c niektore 
konie za slupem dystansowym. Ustanowil 3 
rekordy czasu na dystansie 1200 m — 1 min. 

21 sek., na 1600 m - 1 min. 47,5 sek. i na 
3200 m — 3 min. 50 sek., co w 1935 r. po- 
prawil Assa Gay na 3 min. 46 sek.

W wieku 5 lat biegal 5 razy i kazdo- 
razowo wygral w pi?knym stylu, zwyci?zajqc 
w St. Leger oraz nagrodach Jarczowiec 
i Antonin. Ciekawe, ze porownawcz^ gonitw? 
Antonin dla 3-letnich i starszych ogierow 
i klaczy wygral trzykrotnie, mierzqc si? z coraz 
to nowq generacjq..

Ogolem w ciqgu swej kariery wyscigowej 
wygral 80176 zl plus 1000 zl w meczu 
z Amarantem — o czym b?dzie nizej — co 
stalo si? rekordem dla koni arabskich okresu 
mi?dzywojennego.

W koricu 1933 r. Kaszmira nabyl Witold 
Czartoryski i w ciqgu 1934 r. wygral nim 
kilka powazniejszych nagrod. Poniewaz kon 
ten zwyci?zal z ogromnq przewagsj nad ry- 
walami, wi?c slawa jego ogromnie urosla. 
Wowczas znany lubelski hodowca i wlasciciel 
stajni wyscigowej Jozef Skolimowski zapropo- 
nowal W. Czartoryskiemu mecz o 1000 zl 
Kaszmira z jego koniem polkrwi angielskiej 
Amarantem 1931 (Kelet — M-me Loulou). 
Pojedynek odbyl si? na torze we Lwowie 
dnia 27 wrzesnia 1934 r. na dystansie 2400 m, 
przy czym Kaszmir jako 5-letni niosl 63 kg, 
a Amarant jako 3-letni 58 kg. Zwyci?zyl 
w walce Kaszmir o nos w 2 min. 51 2/5 sek.

Koh ten byl niewqtpliwie najwybitniej- 
szym na torze arabem w calym okresie 
mi?dzywojennym. Po ukonczonej karierze 
wyscigowej W. Czartoryski wzi;J go na re- 
produktora do stadniny w Pelkiniach w pow. 
jaroslawskim, lecz w hodowli raczej zawiodl. 
Rekordy czasu osiqgane przez konie arabskie 
obrazuje tabela 31.

W okresie mi?dzywojennym wyspecjalizo- 
walo si? w trenowaniu arabow kilka osob, 
ktore poswi?cily si? glownie temu zadaniu. 
Pierwszy zajtj si? tym dr Edward Skorkow- 
ski, gorliwy dzialacz na polu organizacji 
i doskonalenia rodzimej hodowli arabow. Za- 
tozyl niebawem we Lwowie publicznq stajni? 
wyscigow^, do ktorej przyjmowal konie mniej-
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na roznych dystansach
wedlug stanu w koricu 1938 r.

Dystans 
w me- 
trach

Czas
Wiek

i nazwa 
konia

Rok 
ustano- 
wienia 

rekordu

1200 1 mini. 21 sek. 3 1. Kaszmir 1932
1200 1 » 21 >> 3 1. Konfede

racj a
1932

1600 1 47,5 5 1. Kaszmir 1934
1800 2 ,, 3,5 ,, 3 1. Hadjar 1936
1800 2 » 3,5 > J 3 1. Sagar 1936
2000 2 ,, 14,5 ,, 4 1. Jamri 1932
2000 2 >» 14,5 >> 5 1. Karagos 1932
2400 2 » 49 » 4 1. Sart 1937
2800 3 19 4 1. Kartoum 1932
3000 3 ,, 42 ,, 4 1. Pieprz 1938
3200 3 46 ,, 4 1. Assa-Gay 1935
3600 4 36 5 1. Celedir 1938

szych hodowcow, nie posiadajqcych wlasnych 
stajen wyscigowych. Wyspecjalizowal siy row
niez w trenowaniu arabow Stanislaw Zar- 
czewski, Stanislaw Offman, podkoniuszy PSK 
w Janowie Podlaskim, W. Brzuchacz w Gum
niskach u Romana Sanguszki, J. Sikorski u 
Jozefa Potockiego, Jan Ligocki u E. Skor
kowskiego i kilku innych. Stopniowo wyra- 
biala siy wiyc w kraju kadra fachowcow w 
zakresie prob dzielnosci koni arabskich.

Listy derbistow arabskich w latach 1927 — 
—1939 obrazuje tabela 32.

W jednym z poprzednich rozdzialow omo- 
wilem, jak to w swoim czasie kierownik stajni 
wyscigowej i stadniny R. Sanguszki, Bogdan 
Ziytarski, d^z^c, aby stajnia wygrywala jak 
najwiycej, namowil swego pryncypala na 
sprowadzanie arabow francuskich, udzial ich 
w wyscigach, a nastypnie wcielanie do stad
niny w Gumniskach. Dziyki tym poczynaniom 
stajnia R. Sanguszki zaczyla rzeczywiscie wy- 
grywac coraz wiycej, a od 1935 r. juz wy- 
raznie dominowala nad wszystkimi innymi. 
Poniewaz jednak w Polsce od mniej wiycej 
130 lat wytworzono swoisty typ rodzimego 
araba, odznaczajqcego siy duzq urod^, szla- 
chetnosciq i swoistym ,,bukietem” arabskim, 
natomiast araby francuskie byly w calkiem 
innym typie, nie odznaczaly siy urodq. i typem 
arabskim, lecz raczej przypominaly male fol- 
bluty, wiyc w kraju zacz^l budzic siy protest 
przeciwko skazeniu polskiego typu araba obcy- 
mi importami o odmiennym wyglqdzie i in
nych cechach ustroju. Ogol polskich hodow
cow nie zyczyl sobie bynajmniej zmiany typu 
rodzimego araba, a pogl^d ten podzielalo 
rowniez i Ministerstwo Rolnictwa. W lonie 
Towarzystwa Hodowli Konia Arabskiego do- 
magano siy coraz ostrzej zahamowania za-

32. Zwyci^zcy w Nagrodzie im. Romana Sanguszki, czyli Derby dla koni arabskich 
w latach 1927-1939

Rok Nazwa konia Wlasciciel Hodowca Waga 
wkg Czas

1927 Sahiba T. Raciborska T. Raciborska 56 3 min. 28 sek.
1928 Flisak PSK Janow PSK Janow 58 3 „ 14 ,,

1929 Dywersj a J. i R. Potoccy J. Potocki 56 3 JJ
1930 Hardy PSK Janow PSK Janow 58 2 „ 50 ,,
1931 Ikwa PSK Janow PSK Janow 56 2 „ 53,5 ,,
1932 Jagoda PSK Janow PSK Janow 57 2 „ 53 »
1933 Kaszmir Z. Zawadzki PSK Janow 59 3 „ 1,5
1934 Labirynt S. Zarczewski PSK Janow 59 2 „ 51,5 »
1935 Ibn Nedjari R. Sanguszko T. Raciborska 59 2 ,, 58
1936 Rutbah R. Sanguszko R. Sanguszko 59 2 „ 54,5
1937 Sagar R. Sanguszko R. Sanguszko 58 2 „ 54,5 »>
1938 Jarema R. Potocki R. Potocki 60 3 „ 2,5
1939 Urgence R. Sanguszko R. Sanguszko 58 2 „ 50 J,
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185. Typ araba francuskiego — ogier Kartoum, 
sprowadzony do Gumnisk w 1929 r. przez 
B. gdetarskiego.

p?dow B. Zi?tarskiego i wreszcie zdecydowano 
zwrocic si? do ministra rolnictwa o zwolanie 
narady w celu rozwazenia calego tego za- 
gadnienia. W wyniku tej prosby Ministerstwo 
zwoialo na dzien 5 marca 1937 r. zjazd 
przedstawicieli zwiqkow hodowlanych calego 
kraju. Obradom przewodniczyl minister Ju
liusz Poniatowski. Najpierw wygloszone zosta
ly dwa referaty o aktualnym stanie hodowli 
koni w kraju i zamierzeniach w tym zakre
sie na przyszlosc przez naczelnika Wydzialu 
Chowu Koni inz. Witolda Pruskiego i wice- 
prezesa Naczelnej Organizacji Zwi^zkow Ho
dowcow Koni w Polsce inz. Jana Grabowskie- 
go, a nast?pnie przystqpiono do rozpatrzenia 
polityki hodowlanej w odiamie arabskim. Po 
wyczerpuj^cej dyskusji zjazd uznal, ze skaza- 
nie typu polskiego araba arabami francuskimi 
jest niepozqdane i nalezy temu polozyc kres.

W kilka dni pozniej, a mianowicie dnia 
9 marca, odbylo si? posiedzenie zarzidu To
warzystwa Hodowli Konia Arabskiego, na 
ktorym przyst^piono do opracowania ograni- 
czen udzialu w wi?kszych gonitwach dla koni 
arabskich ogierow i klaczy posiadajqcych 
w swych rodowodach przodkow francuskich. 

Po dluzszych debatach zarz^d Towarzystwa 
Hodowli Konia Arabskiego powzi^l w dniu 
14 maja 1937 r. postanowienie, ze: „Konie 
arabskie urodzone po 31 grudnia 1938 r. po 
ogierach urodzonych we Francji, jak rowniez 
po ogierach z rodzicow urodzonych we Fran
cji, b?d^ wyl^czone z gonitw imiennych dla 
koni arabskich”. Postanowienie to uzupelnio- 
ne zostalo uchwal^ z dnia 14 listopada 
1938 r. o brzmieniu: „Przychowek po ogie
rach urodzonych we Francji, znajduj^cych si? 
obecnie na terytorium Polski, b?dzie wyl^czo- 
ny z gonitw imiennych dla koni arabskich 
poczynaj^c od roku 1945. Poza tym uchwaly 
Zarzidu Towarzystwa z dnia 14 maja 1937 r. 
pozostajq w mocy” („Wiadomosci Wyscigo
we”, 1938, nr 34, s. 1457).

Poniewaz wkrotce wybuchla wojna, a 
obecnie arabow francuskich nie sprowadzamy, 
wi?c cale to zagadnienie, roztrzqsane dawniej 
z wielk^ nami?tnosci4, stracilo na aktualnosci.

Wyscigi koni angloarabskich czystej 
krwi wprowadzone zostaly w Polsce w 1934 r., 
lecz rozgrywano je w malej skali, na dwoch 
tylko torach: we Lwowie i w Lublinie. Rocz
nie l^cznie miewalo miejsce 8 — 37 gonitw, na 
sumy od 19096 do 52420 zl, w ktorych 
uczestniczylo 7 — 26 koni.

Glowne stajnie, z ktorych biegaly anglo- 
araby czystej krwi, nalezaly do Witolda Czar- 
toryskiego z Pelkin, Antoniego Lanckoron- 
skiego z Wodzislawia, Wladyslawa Kolacz- 
kowskiego z Dobuzka, Romana Potockiego 
z Deraznego, Jozefa Bronikowskiego ze Szczy- 
piorna, Bogny Przegalinskiej z Soboty i Sta
nislawa Zarczewskiego z Oplytni.

Pierwsze angloarabskie Derby rozegrano 
we Lwowie dnia 7 lipca 1935 r. Udzial 
wzi?lo 10 koni, a wygral ogier Rijad 1932 
(Nedjari — Feinsliebchen), wlasnosc i hodow
la R. Sanguszki.

Hodowla koni angloarabskich czystej krwi 
w przeciwienstwie do tegoz odlamu polkrwi 
nie miala w Polsce szerszych widokow na 
przyszlosc i st^d nie byla specjalnie popiera- 
na przez rzqd i zrzeszenia hodowlane.
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w omawianym okresie urz^dzane byly 
tylko na torach prowincjonalnych, glownie 
w Wilnie i Poznaniu, a w mniejszym stop
niu we Lwowie, Lublinie, Lodzi i Katowicach. 
Za dawniejszych czasow, do okresu kryzysu 
gospodarczego, ktorego dno przypadlo na 
1932 r., dopoki istnialy jeszcze mniejsze pro- 
wincjonalne tory w Piotrkowie, Kielcach, Ra- 
domiu, Bydgoszczy, Grudzigdzu, Tarnowskich 
Gorach, Baranowiczach, Grajewie, Lucku 
i Ciechocinku, wyscigi przeszkodowe i w ogole 
dzentelmeriskie byly urzqdzane na duzo wi?k- 
sz^ skal? niz w latach 1933— 1939.

Statystyki odnosnie do liczb i rodzaju ro- 
zegranych w Polsce gonitw roznego rodzaju 
istniejq dopiero od 1928 r. (tabela 33).'Otoz 
w okresie 1928-1939 najwi?cej gonitw z 
przeszkodami odbylo si? w 1929 r., a miano- 
wicie 199. Potem liczba ich malala, az spadla 
w 1937 r. do 101. Glownq przvczynq ciqglego 
ich redukowania stala si? stopniowa komercja- 
lizacja wyscigow. W 1927 r. jezdzilo w kraju 
175 amatorow, zwanych wowczas panami, 
ktorzy uczestniczyli przewaznie w gonitwach 
z plotami i przeszkodami. Wsrod nich istnialo 
sporo sportsmenow cywilnych. Natomiast po

33. Liczby i rodzaj rozegranych gonitw w Polsce 
w latach 1928 1939

Rok

Liczba gonitw

pla
skich

z plo
tami

z prze
szkodami razem

1928 975 224 178 1377
1929 1045 243 199 1487
1930 1082 242 184 1506
1931 1177 212 157 1546
1932 1309 211 155 1675
1933 1459 225 175 1859
1934 1320 211 142 1673
1935 1340 192 121 1653
1936 1343 180 104 1627
1937 1371 167 101 1639
1938 1505 209 139 1853
1939 742 137 105 984

kryzysie 1932 r. ostaly si? glownie tory w 
wi?kszych miastach, o charakterze duzych 
przedsi?biorstw, w ktorych wzgl?dy komer- 
cyjne odgrywaly decyduj^cq roi?. Gonitwy 
z przeszkodami na takich torach byly de-, 
ficytowe, gdyz publicznosc zawsze wolala 
grac w gonitwach plaskich dzokejskich. Po- 
niewaz gonitwy z przeszkodami obnizaly obro
ty w totalizatorze, a tym samym i dochody 
towarzystw, wi?c te niech?tnie je urzgdzaly 
i staraly si? redukowac do minimum.

Po 1932 r., na skutek zmniejszenia liczby 
gonitw z przeszkodami, jak i dotacji na nie, 
amatorzy, ktorzy utrzymywali konie przeszko
dowe, wyzbywali si? ich i zarowno liczby 
stajen przeszkodowych, jak i jezdzcow tej ka- 
tegorii wciqz malaly. Natomiast zwykli wlas
ciciele stajen trzymali wyl^cznie, lub w glow- 
nej mierze, konie do gonitw plaskich dzokej
skich, duzo rzadziej do plotowych, a juz 
zgola wyjqtkowo do przeszkodowych.

W miar? post?pu)3cego kryzysu w sporcie 
przeszkodowym pokasowali konie tego ro
dzaju przede wszystkim sportsmeni cywilni, 
jak A. Morstin, K. Rojowski, J. Stokowski, 
J. Lewandowski, H. Pomernacki, R. Kruszew- 
ski, Ch^dzyriski, L. Krzeczunowicz, H. Za- 
jqczkowski i inni. W drugiej natomiast ko- 
lejnosci zacz?li redukowac albo i calkiem 
wyzbywac si? koni rowniez i oficerowie, 
ktorzy stanowili liczebny trzon jezdzcow 
przeszkodowych.

Do upadku gonitw z przeszkodami przy- 
czynil si? tez w wysokim stopniu fakt, ze 
Min. Spr. Wojsk. pocz^wszy od 1923 r., 
gdy nasi oficerowie zacz?li odnosic duze sukce- 
sy na mi?dzynarodowych konkursach hipicz- 
nych we Francji, Italii, Anglii, Szwajcarii, Ho- 
landii i USA, nastawilo si? na popieranie w 
wojsku przede wszystkim tego odlamu sportu. 
Oficerowiejezdzqcy na konkursach hipicznych 
korzystali ze znacznej pomocy ze stronv Min. 
Spr. Wojsk., a ci, ktorzy zwyci?zali w zawo-
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186. Wyscigi w Wilnie w 1934 r. Wojskowy 
bieg na przelaj im. 4. Pulku I'lanow 
,~aniemenskich, proivadzi por. Poziomski
na Tobiaszu. ktory bieg wygral.

dach miydzynarodowych, oplywali w daleko 
id^ce przywileje i chodzili w glorii. Poniewaz 
sport konkursowy jest o wiele latwiejszy od 
wyscigowego i dawal uprawiaj^cym go o wiele 
wi?ksze profity zyciowe, a wymagal znacznie 
mniejszych nakladow pieni?znych, wiyc upra-

187. Wielki l.bdzki Steeple Chase ■ jedua 
Z powaZniejszych gonitw dZentelmehskich 
okresu mifdzywojennego.

wiano go masowo i w latach 1923 1939
istnialo w Polsce bez porownania wiycej ofi
cerow i sportsinenow cywilnych jezdz^cych 
w konkursach hipicznych anizeli w wyscigach 
z przeszkodami.

Niewspolmiernosc w popieraniu przez 
Min. Spr. Wojsk. konkursow hipicznych w sto- 
sunku do wyscigow wywolala wreszeie protest 
ze strony oficerow uprawiajqcych jazdy wysci- 
gowq i zaczyly pojawiac siy w prasie sporto- 
wej i wojskowej artykuly krytykujqce po- 
dobny stan rzeczy oraz wyjasniajqce, ze dla 
wojskowych z punktu widzenia sprawnosci 
zawodowej o wiele korzystniejsze jest upra- 
wianie wyscigow anizeli pokonywanie przesz-
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188. Wyscigi na torze na l.awicy pod Poznapiem. 
Po rozegraniu w dniu 30 wrzesnia 1934 r. 
Handicapu Wielkopolskiego. Stojq od lewej: 
sekretarz Br. Mazurkiewicz, por. NN, 
PI. Pomernacki (zwyci?zca na Jedynaku), 
A. L’nrug, gen. F. Oswald, K. jychlihski, 
K. Bnihski, kpt. K. Bylczynski 
(drugi na Kocurze), M. Mycielski 
i ppor. J. Ganowicz (trzeci na Glorii).

kod na cieplarnianych placykach konkurso- 
wych. Szczegolnie rzeczowo uj?tq seri? arty
kulow w tej sprawie opublikowal w ,Jezdzcu 
i Hodowey” w latach 1933— 1938 kapitan 
artylerii konnej Jerzy Antropow, podpisujqcy 
je przewaznie pseudonimem Eques. Pisali tez 
w tej mierze rtm. Ksawery Swi?cicki, pplk 
K. Rommel, Kazimierz Rojowski i inni.

Argumentacja przytaczana w tych artyku- 
lach zrobila wreszeie swoje i stopniowo Min. 
Spr. Wojsk. zacz?lo przychylniej odnosic si? 
do udzialu oficerow w wyscigach z przeszko
dami i popierac ten sport. Radykalne zmiany 
nastqpily jednak dopiero, gdy w 1936 r. zostal 
szefem Departamentu Kawalerii w Min. Spr. 
Wojsk. plk Piotr Skuratowicz, zwolennik wys
cigow przeszkodowych dla oficerow i biegow 
na przelaj. Wyjednal u najwyzszych wladz 
wojskowych zgod? na poszerzenie udzialu 

oficerow w sporcie konnym i uzyskal znaezne 
kredyty na ten cel. Zalozyl w Centrum Wy- 
szkolenia Kawalerii w Grtidziqdzu stajni? wys- 
cigowq, do ktorej zostalo zakupionych 16 koni 
przeszkodowych. Kierownictwo stajniq i szko- 
leniem oficerow w wyscigach przeszkodowych 
powierzono rtm. Boleslawowi Pieczynskiemu.

Nast?pnie plk P. Skuratowicz ustanowil 
w porozumieniu z towarzystwami wyscigo- 
wymi szereg gonitw z przeszkodami specjalnie 
dla oficerow oraz biegow na przelaj. Zlecil 
tez opracowanie Przepisow o udziale oficerow 
i koni w wojskowych gonitwach z przeszkodami 
i biegach na przelaj, ktore uzyskaly sankcj? 
urz?dowq.

Gonitwy te rozpocz?to w 1938 r. na torach 
w Katowicach, Poznaniu, Grudziqdzu, Lwo
wie i Wilnie. Szczegolnie rozwin?ly si? one 
w Wilnie, gdzie powstaly nader swoiste mi
tyngi dzentelmenskie z glownym nasileniem 
gonitw wojskowych. W 1938 r. odbylo si? na 
Pospieszce 20 gonitw z przeszkodami i 16 bie
gow na przelaj, zarowno otwartych, jak i czy- 
sto wojskowych. Uczestniczylo w nich okolo 
50 sportsmenow, dosiadajqcych 48 koni. W 
niektorych gonitwach startowalo do 14 koni. 
Znany hodowca Zbigniew Horodynski ze 
Zbydniowa w pow. tarnobrzeskim zadeklaro- 
wal udzielanie co roku nagrody honorowej
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139. Dejilada uczestnikow Wielkiej Gonitwy 
Kawalerii i Biegu Mysliwskiego w Grudziqdzu 
w dniu 15 pazdziernika 1938 r.

w postaci zlotego zegarka ze stoperem dla 
jezdzca, ktory po raz pierwszy w zyciu wygra 
otwarty wyscig z przeszkodami w Wilnie. 
W 1938 r. nagrody t£ uzyskal por. Leon 
Burniewicz na Srebrnym Lisie.

Drugie miejsce pod wzglydem ozywienia 
sportu przeszkodowego zajmowal Poznan. 
W 1938 r. uczestniczylo tu w gonitwach 
z przeszkodami i w biegach na przelaj 20 
jezdzcow, dosiadajqcych 35 koni.

W 1938'r. otwarto ponownie tor wyscigo-

190. Wielki Lwowski Steeple Chase w 1939 r.

wy w Grudziqdzu i urzqdzono tu Wielk^ 
Gonitwy Kawalerii na dystansie 5600 m z 15 
przeszkodami. Stan^lo do niej 9 oficerow 
zwyci^skich uprzednio w wojskowych go
nitwach przeprowadzonych w pulkach, w 
ktorych startowalo ogolem 141 oficerow. Zwy- 
ci^zyl rtm. Wladyslaw Bobinski na Delice III, 
a drugie miejsce zajql rtm. A. Rylke na 
Erosie. Gonitwa ta urzqdzona zostala w dniu 
swiata Centrum Wyszkolenia Kawalerii w 
Grudziqdzu 15 pazdziernika w pol^czeniu 
z uroczystosci^ promocji na oficerow uczni 
Szkoly Podchorqzych Kawalerii. Z racji tej 
uroczystosci prezes Towarzystwa Zachyty do 
Hodowli Koni w Polsce Michal Komorowski 
ofiarowal w imieniu Towarzystwa prymusowi 
szkoly ppor. Wierzbianskiemu konia pelnej



225krwi Nitrata 1934 (Parachute — Lex), ho
dowli Adama Czartoryskiego w Krasnem.

Do bardziej znanych jezdzcow przeszko
dowych w ostatnich latach przed drugq wojnq 
swiatow;} nalezeli: Wladyslaw Bobiriski, Mi
chal Bohdanowicz, Aleksander Rostworowski, 
Konstanty Bylczyriski, Stanislaw Zarczewski, 
Tadeusz Rybicki, Roman Wolkowicz, Andrzej 
Szamota, Tadeusz Gierycz, Tadeusz Wojna- 
rowski, Bogdan Miklewski, Jan Szmigero 
i Franciszek Wojcik.

Wsrod koni wyroznily si? natomiast: Ba- 
karat Z. Cierpickiego, Balsamina J. Rosci- 
szewskiego, Cherie W. Bobinskiego, Cora Beja 
R. Kruszewskiego, Csok J. Struzyriskiego, 
Gloria K. Zawiliriskiego, Gri Gri Kola Sporto- 
wego 6 p. a. p., Gwido L. J?drzejewskiego, 

Jataka E. Tudzinskiego, Jedynak II Z. Cze- 
chowskiego, Jota F. Wojcika, Klinga Z. Seid- 
la, Mitra E. Tudzinskiego, Nestor W. Bo- 
binskiego, Poznaniak J. Goszczyriskiego 
i Rowny K. Choroszewskiego. Na koniach 
tych jezdzili wszakze nie zawsze ich wlasci
ciele, lecz uzyczali ich niekiedy kolegom lub 
znanym jezdzcom.

Glownymi gonitwami przeszkodowymi w 
kraju w tym czasie byly: Wielki Lodzki 
Steeple Chase 5000 zl na dystansie 4800 m, 
Handicap Wielkopolski w Poznaniu 4000 zl 
na dystansie 6400 m, Gonitwa z Przeszkodami 
im. Marszalka Jozefa Pilsudskiego w Wilnie 
3000 zl na dystansie 4800 m i Wielka Go
nitwa Kawalerii w Grudzi^dzu (w 1938 r.) 
na dystansie 5600 m.

34. Rozwoj wyscigow z przeszkodami w Polsce 
w latach 1928-1939

Uwaga: Od 1934 r. rubryka „Suma nag 
nagrdd.

Rok Liczba
gonitw

Suma nagrod 
i premii 

hodowlanych

1928 178 282842
1929 199 494105
1930 184 476544
1931 157 374297
1932 155 322935
1933 175 288840
1934 142 201140
1935 121 146290
1936 104 129750
1937 101 122840
1938 139 145180
1939 105 103050

Biegalo 
koni

Liczba 
jezdzcow

panow

Liczba 
panow, ktorzy 

przejechali 
minimum 10, 
a od 1935 r.

5 gonitw

123 42
106 39
81 29
53 24
59
54

22

108 51
83 42 18
78 29 14
89 40

71
47

10

od i premii hodowlanych” ujmuje tylko sum?

Czasopisma sportowo-hodowlane
Pomimo kryzysu gospodarczego czaso

pisma te rozwijaly si? pomyslnie. Redakcj? 
, Jezdzca i Hodowcy” objgl z dniem 1 stycz

nia 1933 r. emerytowany juz na skutek dra- 
stycznych redukcji eta tow w 1932 r. byly 
dyrektor Departamentu Chowu Koni w Mini-

15 — Wyscigi i hodowla koni...



226 sterstwie Rolnictwa inz. Jan Grabowski. Byl 
to czlowiek znajqcy doskonale z racji zajmo- 
wanego dotgd stanowiska ogol spraw organi
zacji i podnoszenia hodowli koni. Posiadal 
przy tym lckkie pioro i opublikowal kilka 
ksiqzek oraz wiele artykulow w prasie rolni
czej i hodowlanej. Mial wi?c pelni? kwalifi- 
kacji do tego rodzaju pracy.

Do nowego zaj?cia wziql si? z zapalem, 
zabiegal o artykuly u ludzi, ktorzy potrafili 
je pisac, zamawial je nawet za granicq. u 
autorow ze znanymi w swiecie hipologicznym 
nazwiskami, dawal ciekawsze przeklady 
i streszczenia z cenniejszych prac i artyku
low obcokrajowych, rozbudowal kronik?, 
uzyskiwal duzo informacji od zrzeszen ho- 
dowlanych oraz jezdzieckich i w rezultacie 
pismo t?tnilo zyciem, bylo ciekawe, poruszaio 
sprawy z najrozmaitszych dziedzin i rzucaj^c 
wiele mysli tworczych rozniecalo zaintereso- 
wanie hodowlq i pobudzalo prac? i organi- 
zacj? w tym kierunku.

Od czasu do czasu redakcja wydawala 
numery poswi?cone jakiemus specjalnemu za- 
gadnieniu, rozpracowujqc temat gruntowniej 
i ilustrujqc go licznymi, starannie dobranymi 
fotografiami i rysunkami. Takie numery, po- 
czgwszy od 1933 r., poswi?cone byly hodowli 
arabskiej, angloarabskiej, pelnej krwi, jez- 
dziectwu, kawalerii itp. Numery specjalne nie 
tylko ozywialy wydawnictwo, lecz gromadzily 
cenne wypowiedzi i materialy, ktore mialy 
wartosc nieprzemijajqcq i z ktorych korzystali 
w przeszlosci i nadal b?dg korzystac badacze 
roznych tematow z zakresu polskiej hodowli 
i sportu jezdzieckiego.

Jezeli porownamy , Jezdzca i Hodowc?”, 
zwlaszcza z okresu lat 1933— 1939, z pokrew- 
nymi czasopismami europejskimi, to mozemy 
z satysfakcjq, stwierdzic, ze byl on nie gorszy, 
lecz pod niektorymi wzgl?dami nawet zdecy
dowanie lepszy od przodujqcych pism za- 
chodnioeuropejskich. Wyroznial si? wszech- 
stronnoscig poruszanych zagadnicn i wielkim 
zespoleniem z zyciem hodowlanym kraju. O 
ile „Le Sport Universel Illustre”, „L’Eperon” 

lub „St. Georg” staly niewqtpliwie wyzej 
pod wzgl?dem bogactwa wydawnictw, tech- 
niki graficznej i obfitosci oraz jakosci ilu- 
stracji, rozporzqdzajqc zasobami techniczny- 
mi stolic europejskich oraz duzymi srodkami 
materialnymi, plyn^cymi w duzej mierze z licz- 
nych luksusowo podanych reklam, o tyle Oleni
na ich strong bylo schlebianie snobistycznym 
gustom i lubowaniu si? czytelnikow w wystaw- 
nym zyciu i wszelkiego rodzaju luksusach, ktore 
jaskrawo reprezentowane byly w tych czasopis- 
mach. Nasz , Jezdziec i Hodowca” wydawany 
byl znacznie skromniej, lecz pozostawal w sci- 
slejszym zwiqzku z hodowlg i sportem, poruszal 
sprawy rzeczowe i nie szedl po linii zainte- 
resowari rzekomych sportsmenow, sp?dzaj^- 
cych pokaznq cz?sc zycia w klubach, salonach 
i kawiarniach, laknqcych szyku i wystawnej 
stopy zyciowej i szukajqcych tych wlasnie 
elementow w czasopismach sportowo-hodow- 
lanych.

W ci^gu calego okresu istnienia , Jezdzca 
i Hodowey”, tj. w ciggu lat 1922—1939, 
ukazalo si? ogolem 18 roCznikow o zawartosci 
od 416 do 924 stron. Ostatni numer wyszedl 
w dniu wybuchu wojny, 1 wrzesnia 1939 r. 
Pod koniec istnienia wydawnictwa naklad jego 
wynosil 1500 egzemplarzy. Poniewaz wielu 
ludzi kompletowalo ,Jezdzca i Hodowc?” 
i oddawalo roezniki do oprawy, wi?c dzis 
pomimo zniszczeri wojennych nabycie nawet 
kompletu jest jeszcze mozliwe. Pismo w kom- 
pletach posiadajq tez wi?ksze biblioteki pub- 
liczne, jak rowniez amatorzy zbieracze.

Nast?pnym, chronologicznie bior^c, czaso- 
pismem byly ,,Wiadomosci Wyscigowe”, 
wydawane przez Towarzystwo Zach?ty do 
Hodowli Koni w Polsce w Warszawie po- 
czqwszy od 1926 r. Byl to oficjalny organ 
dotyczqcy spraw wyscigow konnych, wydawa
ny z urz?du na mocy postanowienia Prawidet 
wyscigowych, zatwierdzonych przez ministra 
rolnictwa w wykonaniu ustawy o wyscigach 
konnych.

W „Wiadomosciach Wyscigowych” ogla- 
szane byly zarzqdzenia wladz odnosnie do



227wyscigow konnych oraz wzajemnych zakla
dow (totalizatora), komunikaty wewn?trzne 
wladz wyscigowych, programy wyscigow 
i sprawozdania z juz odbytych, ogloszenia 
o wydaniu licencji trenerom, dzokejom, sluz- 
bie stajennej, kary nakladane na osoby, ktore 
dopuscily si? wykroczeri, statystyki wygranych 
stajen, koni i reproduktorow itp. Artykulow 
hodowlanych czy sportowych w organie tym 
nie publikowano.

Liezba numerow w roku ani ich obj?tosc 
nie byla z gory ustalona, a material publiko
wano w miar? potrzeby i w miar? rozwoju 
wyscigow. Roczniki w okresie lat 1926— 1939 
zawieraly od 1012 do 1918 stron.

W koricu 1927 r. Towarzystwo Opieki nad 
Zwierz?tami, ktore posiadalo wlasny organ 
„Przyjaciel Zwierzjp”, zacz?lo wydawac do- 
datek do niego pt. ,,Hodowla i Sport”. 
Wychodzil on w osobnych zeszytach, ktore 
ukazywaly si? jednak nieregularnie. W 1927 r. 
wyszedl jeden tylko nr 1 z datq 1 grudnia. 
W 1928 r. wypuszczono 20 numerow, a w 
1929 r. do dnia 27 lipca — 12 numerow i na 
tym dodatek ten zlikwidowano. Zbyt nikla 
liezba prenumeratorow nie pozwolila na kon- 
tynuowanie wydawnictwa. Redaktorem ,,Ho
dowli i Sportu” byl Jan Wieczorkiewicz przy 
wydatnej fachowej pomocy Edwarda Han- 
towera.

W drugiej polowie 1928 r., poczqwszy od 
numeru 10 z dnia 2 lipca, pismo ,,Ho
dowla i Sport” oderwalo si? od Towarzystwa 
Opieki nad Zwierz?tami i poprowadzone zo
stalo przez spolk? wydawniczq z wyzej wy- 
mienionymi osobami na czele. Czas jakis 
ukazywalo si? regularnie, lecz przetrwac dlu- 
zej ze wzgl?dow finansowych nie bylo w stanie. 
Poniewaz wychodzilo krotko i nie posiadalo 
powazniejszego charakteru, wi?c tez nie za- 
znaczylo si? w dziejach naszej prasy sporto- 
wo-hodowlanej.

W marcu 1931 r. zacz^l wydawac we 
Lwowie Kazimierz Ostoia-Ostaszewski mie- 
si?cznik poswi?cony sprawom hodowli koni 
i wyscigom pt. „Konska Mysl Niepodleg

la”. Redaktor byl przed pierwszy wojnq 
swiatowq znanym w Galicji hodowca koni 
oraz dzialaczem spolecznym w tym zakresie. 
Redagowal i wydawal w latach 1895 — 1899 
,,Hodowc? Koni”. Pismo, jakie zalozyl obec- 
nie, mialo calkiem swoisty charakter i wy- 
maga pewnego omowienia. K. Ostoia-Osta
szewski posiadal pasj? prowadzenia nieustan- 
nej wojny z czynnikami kierujacymi spra- 
wami hodowli koni i wyscigow, posiadal przy 
tym wlasne poglqdy na potrzeby krajowej 
hodowli i metody jej doskonalenia, rozniace 
si? bardzo od reprezentowanych przez oficjal- 
ne wladze zarowno paristwowe, jak i zrzeszen 
hodowlanych. Aby wi?c moc zupelnie swo- 
bodnie krytykowac poezynania tych wladz, 
zalozyl wlasny organ, ktoremu nadal znamien- 
ny tytul „Konska Mysl Niepodlegla”.

191. Tytulowa karta miesi^eznika
„Konska Mysl Niepodlegla”, redagowanego 
i wydawanego przez K. Ostoia-Ostaszewskiego 
w latach 1931 —1933.



228 Miesi?cznik ten wydawany byl w postaci 
malych zeszytow formatu ksiqzkowego, bez 
ilustracji. Prowadzony byl chaotycznie i wy- 
chodzil nieregularnie. W citygu 1931 r. uka- 
zalo si? 9 numerow, w 1932 r. jeden tylko 
zeszyt, zawierajqcy nr 10, 11 i 12, i wreszcie 
po dlugiej przerwie w maju 1933 r. ukazal 
si? ostatni zeszyt, nie oznaczony zadnym nu- 
merem, o 8 Stronach druku. Siedzibg pisma 
bylo prywatne mieszkanie redaktora w La- 
dzinie pod Rymanowem.

Na tresc pisma skladaly si? wyl^cznie 

enuncjacje redaktora, atakujgce dzialalnosc 
roznych osob, zajmujqcych pewne stanowiska 
w instytucjach do spraw hodowli koni i wysci
gow. Forma tych atakow byla nader nie- 
wybredna i przewaznie niesluszna. Artykulow 
o innym charakterze procz napastliwych 
w pismie wlasciwie nie bylo, jako tez nie 
pisywal ich nikt poza redaktorem. Zast?p pre- 
numeratorow musial bye minimalny i re- 
daktor mial wielkie trudnosci wydawnicze, 
czym si? tlumaczy szybki upadek pisma.

Rozmaitosci wyscigowe
W omawianym okresie kontynuowano na 

torze mokotowskim doroezne jesienne licy
tacje roezniakow, koni b?dqcych jeszcze 
w treningu i schodzqcych juz z toru. Licy
tacje odbywaly si? nadal na placyku przed 
trybunq. czlonkowsk^, a w 1938 r. urzqdzono 
je po raz pierwszy na nowo zbudowanym 
torze na Sluzewcu. Najwi?kszym zaintereso-

192. Pierwsza licytacja roezniakow, wrzqdzona 
w dniu 17 pazdziernika 1938 r.
na nowo zbudowanym torze wyscigow na Slu&wcu.

waniem i pokupem cieszyly si? zawsze rocz
niaki z PSK w Kozienicach. W latach 1933 — 
— 1939 dostarczano na sprzedaz od 43 do 105 
roezniakow panstwowych i prywatnych, z 
czego sprzedawano od 27 do 45, gdyz cz?sc 
z nich miewala ceny rezerwowe, do ktorych 
na licytacji nie dochodzilo. Globalna suma ze 
sprzedazy roezniakow wahala si? od 134400 zl 
w 1935 r. do 205400 zl w 1934 r. Ceny 
przeci?tne wynosily od 3360 zl w 1936 r. do 
5700 zl w 1934 r. Najwyzsze ceny osiqgaly 
zawsze roczniaki z PSK w Kozienicach, 
a mianowicie: w 1933 r. Niezlomny zostal



229sprzedany za 11100 zl, w 1934 r. Orlean za 
21000 zl, w 1935 r. P?dziwiatr za 12000 zl, 
w 1936 r. Rada za 12000 zl, w 1937 r. 
Skarb za 26000 zl i w 1938 r. Trzos za 
18500 zl. Rekordzisti pod wzglydem ceny 
przez caly okres mi?dzywojenny okazal si? 
Skarb sprzedany za 26000 zl.

W latach 1933— 1938 kontynuowano row
niez na torze doroczne premiowania ogie
row schodzqcych z toru i majqcych bye uzy- 
tymi jako reproduktory. W 1933 r. pierwszy 
nagrod? przyznano za ogiera Essora, w 1934 r. 
za Arnolda, w 1935 r. pierwszej nagrody 
nie przyznano za zadnego, a drugi udzielono 
za Leb w leb, w 1936 r. tak samo dopiero 
drugi za Bandita, w 1937 r. podobnie za 
Gaffeura, a w 1938 r. dopiero trzecii za 
Libretto. W 1939 r. premiowanie nie odbylo 
si? z powodu wybuchu wojny.

Na torze mokotowskim, a pozniej na sluze- 
wieckim, prowadzony byl przez Towarzystwo 
szpital konski, ktorego kierownikiem pozo- 
stawal przez dlugie lata Anastazy Tadeusz 
Koskowski (1881 — 1963), rutynowany w tym 
zakresie lekarz. Poza lecznictwem utrzymy- 
wal w latach 1926— 1935 do spolki z Czesla- 
wem Andryczem stajni? wyscigowy ,,Topor”, 
o ktorej byla juz mowa wyzej. Potem spolka 
zostala rozwiqzana, a A. Koskowski nabyl 
folwarczek Wojciechy w Bialostockiem i za- 
cz^l hodowac konie pelnej krwi. Gdy zostal 
otwarty nowy tor na Sluzewcu, pierwszy go
nitw? na nim w dniu 3 czerwca 1939 r. 
wygral jego hodowli Felsztyn. A. Koskowski 
zdobyl przez wiele lat praktyki duzi wiedz? 
w leczeniu koni, a zwlaszcza stal si? spe- 
cjalisti w kurowaniu konczyn i sci?gien, co 
w stajniach wyscigowych ma szczegolne zna- 
czenie. Dlugoletniq swi praci zasluzyl si? 
bardzo sportowi wyscigowemu.

Towarzystwo Zach?ty do Hodowli Koni 
w Polsce jeszcze przed pierwszy wojni swiato- 
wq udzielalo od czasu do czasu stypendia 
ksztalcicej si? mlodziezy, zwlaszcza w dzie- 
dzinie weterynarii. Pobieral taki zapomog? 
w 1911 r. A. Koskowski dla uzupelnienia

193. Utalentowany malarz portrecista 
Gustaw Mucharski w rozmowie z dZokejem 
Fernando Garcia.

wiedzy w Niemczech i Austrii, a w okresie 
mi?dzywojennym student weterynarii Sta
nislaw Szczypiorski (1913—1969), ktory poz
niej pracowal w szpitalu na Sluzewcu i stal 
si? cenionym specjalisti.

Z powodu rozrastania si? instytueji zajmu- 
jqcych si? organizacji i podnoszeniem ho
dowli koni lokal Towarzystwa Zach?ty do 
Hodowli Koni przy ul. Mazowieckiej 16, w 
ktorym znajdowaly przytulek powstajice stop
niowo organizaeje, stal si? zbyt szczupiy 
i zrzeszenia te wynaj?ly na wiosn? w 1937 r. 
obszerne pomieszczenia na biura przy Alejach 
Ujazdowskich nr 19, dokid przeprowadzily 
si? z dniem 1 kwietnia: Naczelna Organi- 
zaeja Zwi^zkow Hodowcow Koni w Polsce, 
redakeja i administraeja ,Jezdzca i Hodow-



230 cy”, Polski Zwiqzek Jezdziecki, Warszawski 
Zwiqzek Hodowcow Koni i redakcja Ksiqg 
stadnych koni polkrwi. Takie skomasowanie 
w jednym miejscu kilku organizacji hodowla
nych i sportowych zapewnialo wygod? przy 
wzajemnym porozumiewaniu si? i ulatwienie 
dla interesantow.

Towarzystwo Hodowli Konia Arabskiego 
dzi?ki gorliwym zabiegom prezesa Aleksandra 
Dzieduszyckiego pobudowalo na spolk? z 
Wyzszq Szkolq. Dziennikarskq. gmach przy 
ulicy Rozbrat nr 44 A, w ktorym znalazlo 
wygodne pomieszczenie. Tu tez zostala umiesz- 
czona zasobna biblioteka Towarzystwa, gro- 
madzqca specjalnie literatur? i ryciny doty- 
cz4.ce koni arabskich. Niestety, zbiory te 
ulegly calkowitemu spaleniu wraz z gmachem 
w powstaniu warszawskim w 1944 r.

Wsrod stalych bywalcow toru mokotow- 
skiego na specjalny wzmiank? zasluguje uta- 
lentowany malarz Gustaw Mucharski 
(1880— 1951), ktory z upodobania do swoiste- 
go wabika zycia wyscigowego oddal si? z wiel- 
kim zamilowaniem odtwarzaniu portretow 
bywalcow wyscigow, wlascicieli stajen, a 
zwlaszcza znakomitosci torowych. Posiadal on 
wyjqtkowy talent w chwytaniu najbardziej 
charakterystycznych cech twarzy ludzkich 
i przenoszenia ich w nader sugestywny sposob 
na bristol. Sylwetki malowanych postaci od- 
twarzal we wlasciwy sobie sposob, dajqc twa- 
rzom calkowicie naturalny i najwierniejszy ich 
obraz z jakims subtelnym i nader wnikliwym 
zaakcentowaniem charakterystycznych rysow 
twarzy, a zwlaszcza wejrzenia, ktore odda- 
wal po mistrzowsku. Reszt? postaci obrazo- 
wal w stylu karykatury w zmniejszonej skali, 
tak ze caly akcent rysunku koncentrowal si? 
na twarzy. Portreciki te doskonale odtwa- 
rzaly podobieristwo, momentalnie wi?c mozna 
bylo poznac, kogo rysunek przedstawia. Por- 
trecikow tych namalowal wiele, a kilkanascie 

z nich zdobi do dzis sciany holu na drugim 
pi?trze w pierwszej trybunie na torze na 
Sluzewcu. Cz?sc ich zamiescilem w niniejszej 
ksiqzce.

Wsrod stalych bywalcow wyscigow cieszyl 
si? ogromn^ popularnosci^ fotograf Narcyz 
Pelczynski, ktory mial pracowni? przy ulicy 
Hrubieszowskiej nr 7. Bez wzgl?du na pogod? 
nie opuscil ani jednego dnia gonitw i wyla- 
wial ciekawsze momenty do czynienia zdj?c. 
Procz wyscigow ucz?szczal na wszelkiego ro
dzaju imprezy sportowe i hodowlane i foto- 
grafowal rozmaite przejawy zycia w tym za- 
kresie. Odwiedzal konkursy hipiezne, wystawy 
koni i dokonywal tysi?cy zdj?c. Wyrobil si? 
na doskonalego portrecist? koni i w tym celo- 
wal bezkonkureneyjnie. Nie posiadal nato
miast -wi?kszych uzdolnien artystycznych, ja- 
kimi to wykazali si? juz w Polsce Ludowej 
jego nast?pcy: W. Puchalski, M. Gadzalski 
lub Z. Raczkowska. Stal si? on kontynuato- 
rem w Polsce mi?dzywojennej dzialalnosci 
fotografieznej sprzed pierwszej wojny swiato
wej znanego A. Nowialisa, ktory utrzymywal 
pracowni? na placu 3 Krzyzy nr 6. N.'Pel- 
czyriski zgin^l prawdopodobnie w powstaniu 
warszawskim w 1944 r., gdyz po wojnie juz 
go nigdzie nie widziano. W niniejszej ksiqzce 
olbrzymi^ wi?kszosc ilustracji stanowi^ wlas
nie fotografie N. Pelczyriskiego.

W 1937 r. nadarzyla si? niezwykla okazja 
sprzedania z Polski do Turcji 12 roezniakow 
pelnej krwi do stajen wyscigowych. Akcj4 tq 
zajmowal si? z ramienia Towarzystwa H. 
Wozniakowski i zdawalo si? wowczas, ze kraj 
pozyska nowego odbiorc? na konie wyscigowe. 
Nadzieje te nie ziscily si? jednak w przysz- 
losci, gdyz koni naszych Turcja wi?cej nie 
kupowala. Nieduze liczby koni pelnej krwi 
sprzedawano natomiast w latach trzydziestych 
do Czechoslowacji, Litwy, Lotwy i Estonii.



Hodowla koni pelnej krwi 
w latach 1933-1939

Stan hodowli
O ile kryzys ekonomiczny lat 1930— 1933, 

a nast?pnie koniecznosc przyspieszonej budo- 
wy toru na Sluzewcu w latach 1936—1939 
odbily si? niekorzystnie na prosperowaniu 
wyscigow konnych i zamkni?to szereg torow, 
o tyle okolicznosci te nie zawazyty w dotkliw- 
szy sposob na rozwoj u hodowli koni pelnej 
krwi. Glownq tego przyczynq stalo si? pota- 
nienie paszy, a wi?c owsa z 42,2 zl za 100 kg, 
w 1928 r. na 18,9 zl w 1938 r. oraz 'siana 
z 12,49 zl w 1929 r. na 3,79 zl w 1938 r.1 
Liezba biegajqcych na wyscigach koni z tego 
glownie powodu wciqz wzrastala i gdy w ca
lym kraju biegalo w 1926 r. 635 koni, to 
w 1932 r. 868 i w 1938 r. 1056. Liezba 
natomiast koni sprowadzanych z obcych kra
jow stale malala i w 1937 r. juz tylko na 
prowineji biegalo 7 koni urodzonych za gra- 
nic^, reszta zas byla hodowli krajowej. Stad
niny dostarczaly wi?c coraz wi?kszej liczby 
koni wyscigowych i hodowla ilosciowo, a row- 
niez i jakosciowo rozwijala si? ciqgle. Liczb? 
utrzymywanych matek, urodzonych zrebi^t 
i uzywanych reproduktorow obrazuje ta
bela 35. Ciekawe, ze w stalym zwi?kszaniu 
si? liczby koni pelnej krwi w ciqgu calego 
okresu mi?dzywojennego nie nast?powaly 
chwilowe regresje, spowodowane kryzysami 
gospodarczymi, jak to mialo miejsce w innych 
krajach europejskich, a zwlaszcza we Francji 
i w Niemczech. We Francji na przelomie lat 
dwudziestych i trzydziestych zapanowal na 
wyscigach i w hodowli ostry kryzys i liezba 

1 Ceny gieldowe w Warszawie wedlug 
Malego roeznika statystyeznego, Warszawa 1939, 
s. 252-249.

matek stadnych spadla gwaltownie z 4937 
w 1929 r. do 2860 w 1935 r., a stan urodzin 
zrebiqt obnizyl si? od 1929 r. do 1936 r. 
o 43%. Rownie? w Niemczech w tym czasie 
panowal w hodowli ci?zki kryzys i gdy w 
1926 r. Allgemeines Gestiit Buch notowal 1071 
matek, to w 1935 r. bylo ich zaledwie 495, 
co stanowilo spadek o 54%. Potem sytuaeja 
zacz?la si? poprawiac.

Pod wzgl?dem jakosci hodowla nasza pod- 
nosila si? stopniowo, o czym swiadezylo poja- 
wianie si? koni coraz wyzszej klasy, jak 
Forward 1922, Colombo 1926, Faust 1926, 
Casanova 1927, Jawor II 1930, Wisus 1930, 
Leb w leb 1931, Bandit 1932, Jeremi 1935 
i Skarb 1936. Najbardziej jednak miarodaj- 
nym pod tym wzgl?dem zjawiskiem stalo si? 
to, ze olbrzymia wi?kszosc rekordow czasu na 
torze mokotowskim na roznych dystansach 
ustanowiona zostala w latach 1936— 1938 
(patrz tab. 22).

Ciekawe dane o naszej hodowli przyniosly 
kolejne tomy Polskiej ksi^gi stadnej koni pelnej 
krwi angielskiej, wydawanej poczqwszy od 
1924 r. O danych zawartych w I, II i III 
tomie byla juz mowa w poprzednich rozdzia- 
lach, obecnie omowi? wi?c tom IV. Ukazal 
si? on w 1938 r. i obj^I lata 1933—1938. 
Wpisanych do niego zostalo 1066 matek stad
nych, z ktorych w 1938 r. zylo 913. Na 1066 
matek mielismy 773 krajowe, co stanowilo 
72,5% (w tym 19 matek urodzonych w Rosji, 
ktore uwazane byly za krajowe), oraz 293 
zagraniezne, tj. urodzone i wychowane poza 
granicami Polski, co wynosilo 27,5%. W po- 
rownaniu do tomow II i III zaznaczyl si? 
pokazny wzrost liczby matek krajowych. W to-



35. Hodowla koni pelnej krwi angielskiej w Polsce w latach 1919 — 1939

Rok
Liczba

Rok
Liczba

matek sysakow matek sysakow reproduktorow

1919 153 64 1930 575 247
1920 192 47 1931 620 286 338
1921 240 104 1932 588 283 345
1922 288 146 1933 555 270 379
1923 303 154 1934 669 288 377
1924 300 183 1935 715 328 498
1925 374 204 1936 829 376 479
1926 367 248 1937 821 397 530
1927 395 198 1938 918 371 558
1928 461 . 232 1939 913 558
1929 538 269

mie II znalazly si? ogolem 542 matki, a w tym 
krajowych 271, czyli 50%; w tomie III bylo 
56,6% krajowych, a w IV — 72,5%. Sposrod 
293 matek pochodzenia zagranicznego wpisa- 
nych do IV tomu bylo urodzonych: w Niem- 
czech 95, w Anglii i Irlandii 81, we Francji 
48, w Austro-W?grzech 26, na W?grzech 21, 
w Austrii 7, w Belgii 6, w Rumunii 4, 
w Czechoslowacji 3, we Wloszech 1 i w Da- 
nii 1.

Z tomow II — IV PSB wynikalo, ze po- 
czgwszy od 1925 r. podwojony zostal stan 
posiadania matek w hodowli koni pelnej krwi 
angielskiej. Poza tym dal si? zanotowac staly 
wzrost liczby matek pochodzenia krajowego, 
ktory powi?kszyt si? z 50% w 1925 r. do 
72,5% w 1938 r. Natomiast gdy chodzi 
o udzial w hodowli reproduktorow krajowych, 
to w dalszym ci^gu pozostawal on nikly: 
na 1066 matek mielismy tylko 171 pochodzg- 
cych od ogierow krajowych, co stanowilo 
16% ogolu.

Intensywnosc hodowlanego wyzyskiwania 

klaczy w dalszym citpgu pozostawala niska. 
Od 1066 matek uzyskano 3134 sztuki przy- 
chowka, czyli srednio wypadlo na klacz 2,9 
zrebi?cia. Do najplodniejszych matek nale- 
zaly: Graisse, ktora dala 15 zywych zrebi^t, 
Beate — 14, po 13 zrebiqt — Fantazja, Nabo- 
toris i Sucha, po 12 — Berezyna i La Ren
teria, po 11 — Belgia, Blondyna, Glaneuse, 
Kaleana, Karabela, Lexavis, Medora, My 
Baby, Nuit de Mai, Pirouetka, Strypa i Sweet 
Bee.

Sposrod ogierow najwi?ksz^ liczb? potom- 
stwa wedlug IV tomu PSB mialy: Villars 
158, Bafur 142, Harlekin 125, Parachute 108, 
Manton 107, King’s Idler 97, Mah Jong 97 
i Fils du Vent 90. Reszta miala juz mniej 
potomstwa. Matek stadnych znalazlo si? w 
IV tomie: po Fils du Vent 39, po Manto- 
nie 29, po Harlekinie 27, po King’s Idlerze 
27 i po Villarsie 25. Z IV tomu wynika poza 
tym, ze w okresie lat 1925— 1937 sprowa
dzono z obcych krajow 273 klacze i w latach 
1933— 1937 — 17 ogierow.

Kwestia ogierow reproduktorow
Jak zawsze w naszej hodowli koni pelnej 

krwi odczuwano brak ogierow wysokiej klasy. 
W omawianym okresie operowano glownie 

ogierami sprowadzonymi z zasilku udzielo- 
nego przez Rad? Ministrow w dniu 19" paz
dziernika 1922 r. w kwocie 20000 funtow



233sterlingow. Potem juz nie asygnowano na ten 
cel powazniejszych kredytow ze skarbu pan
stwa, lecz wykorzystywano fundusze z restv- 
tucji strat wojennych, uzyskane od Niemiec 
na mocy traktatu wersalskiego.

Olbrzymiej wiykszosci ogierow uzywanych 
w hodowli koni pelnej krwi angielskiej do- 
starczaly panstwowe stadniny i panstwowe 
stada ogierow. Czolowe z nich stacjonowano 
w PSK w Kozienicach, a znaczn^ liczby 
wypuszczano w dzierzawy prywatnym ho- 
dowcom. Wreszcie uruchomiano rowniez 
punkty rozplodowe na torach wyscigowych 
w Piotrkowie i Lublinie.

Do rzydu czolowych i najbardziej uzy
wanych w hodowli ogierow panstwowych na- 
lezaly w tym czasie: Bafur 1921 (Fervor — 
Bracing Air), Villars 1919 (Sunstar — Sospel), 
Manton 1917 (Bayardo — Jane Grey II), 
Illuminator 1917 (Radium — Ayesha), King’s 
Idler 1916 (Lomond — In Sight), Mahjong 
1924 (Prunus — Maja), Balthazar 1917 (Roi 
Herode — Gravitation), Harlekin 1914 
(Fels — Hecuba), Rheinwein 1926 (Arran- 
more — Romanze), Ballyheron 1918 (San- 
toi — Anxious), Torelore 1917 (Beppo — 
Tortor), Biivesz 1924 (Kokoro — Buvette) 
i Palii 1923 (Landgraf — Perle). Oczywiscie 
poza tymi najbardziej wzi?tymi ogierami po- 
slugiwano si? i szeregiem innych, ktore nie 
wywarly jednak na hodowl? wi?kszego wply- 
wu.

W miar? jak wyscigi rozwijaly si? coraz 
bardziej, a rzqxl nie udzielal pokazniejszych 
funduszow na zakupy czolowych ogierow na 
Zachodzie, prywatni hodowcy podejmowali 
inicjatyw? w tym kierunku i nabywali z wlas
nych funduszow ogiery, poczqtkowo tylko tari- 
sze, a pozniej i coraz drozsze. Do bardziej 
znanych z takich zakupow nalezaly: Abgott 
sprowadzony przez S. Endera w 1934 r., 
Admiral Hawke przez S. Korzbok L^ckiego 
w 1929 r., Albula przez W. Wysocki ego, Ali 
Pasha przez B. Vettera w 1938 r., Ariel 
przez E. Grzybowskiego w 1928 r., Bankar 
ocscse przez J. Alvensleben Schonborna 

w 1922 r., Baccarat przez tegoz w 1925 r., 
Blue Danube przez L. Kronenberga w 1919 r., 
Danilo II przez J. Hutten Czapskiego w 
1930 r., Dharampur przez E. Kurnatowskiego 
w 1938 r., Fedorius przez M. J?drzejowi- 
cza, Fliichtling przez Z. Mycielskq w 1934 r., 
Gainslaw przez Z. Czetwertynskq w 1935 r., 
Harrier przez J. Alvensleben Schonborna, 
Harsona przez R. Czaykowskiego w 1921 r., 
Javelot przez M. Zamoyskiego w 1929 r., 
Kentish Cob przez A. Potockiego w 1922 r., 
L’Aretin przez K. Zamoyskiego w 1928 r., 
Mourad przez tegoz w 1938 r., Oreg lak 
przez H. Wozniakowskiego w 1928 r., Ping 
Pong przez A. Czartoryskiego w 1936 r., 
Rapace przez E. Kurnatowskiego w 1933 r., 
Robin Adair przez J. Bardzinskiego w 1925 r., 
Royal Grosvenor przez A. Budnego w 1926 r., 
Sunderland przez tegoz w 1934 r., The 
Cheetah przez 17. pulk ulanow w 1928 r., 
Ti Ricordi przez A. Younge, Unkenruf przez 
T. Walczaka i West Nor West przez E. Kur
natowskiego w 1930 r.

Krotko przed wybuchem drugiej wojny 
swiatowej czolowe stadniny prywatne korzy- 
staly w duzej mierze z wlasnych reproduk
torow, a wi?c Lochow E. Kurnatowskiego 
z Dharampura i Rapace, Krasne A. Czarto
ryskiego z Ping Ponga, Parachute i Kratera, 
Leszno M. Bersona z Colombo, Widzow
H. Wozniakowskiego z Forwarda, Suchowola 
Z. Czetwertynskiej z Gainslawa, Moszczenica 
S. Endera z Abgotta i Duce, Adampol K. 
Zamoyskiego z Mourada, Bychawa A. Budne
go z Sunderlanda, Krzemienna L. Dydynskie- 
go z Arnolda, Bartoszowka C. Dzierzbickiej 
z Starting Gate, Jablonna B. Vettera z Ali 
Pashy, Albigowa A. Potockiego z Leb w leb, 
Szelejewo S. Karlowskiego z Theokrita, Iwno
I. Mielzynskiego z Wiederhalla i Wituchowo 
Z. Mycielskiej z Fliichtlinga. Oczywiscie stad
niny te korzystaly cz?sciowo, a niektore z nich 
i w glownej’mierze, z ogierow panstwowych, 
zwlaszcza czolowych, jak Villars, Bafur, Illu
minator, Mah Jong, Rheinwein i inne.

Towarzystwo Zach?ty do Hodowli w Pol-
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194. Ogier Gainslaw, zakupiony w 1935 r. 
w Newmarket przez S. Schucha dla stadniny 
zj Czetwertynskiej w Suchowoli.

see importowalo w 1933 r. i umiescilo na 
punktach rozplodowych dwa dobre ogiery: 
Camorsa 1925 (Kircubbin — Crimea) i High- 
borna II 1923 (St. Just — Highly).

O ciekawszych sposrod ogierow prywat
nych podam nieco blizszych danych. W 
1934 r. Zofia Mycielska nabyla dla stadniny 
w Wituchowie w pow. mi?dzychodzkim nie- 
mieckiego ogiera Fliichtlinga 1918 (Fer
vor — Fabel II), dobrego pochodzenia, lecz 
o miemej karierze wyscigowej, ktory nie dal 
jednak wybitniejszego potomstwa. W tym sa- 
mym 1934 r. Antoni Budny z Bychawy pod 
Lublinem nabyl na grudniowych przetargach 
w Newmarket gniadego Sunderlanda 1931 
(Blandford — Reine Lumiere po Antivari). 
Byl to kon wspaniatego pochodzenia, po zna- 
komitym angielskim reproduktorze i matce 
zwyci?zczyni w Grand Prix de Paris. Sam 
jednak okazal si? bez uzdolnien do biegania 
i wygral jednq tylko malq gonitwy, jako tez 
raz byl trzeci. A. Budny liczyl na jego wspa- 
nialy rodowod i zaryzykowal kupno.

W 1935 r. Zofia Czetwertyriska powierzyla 
S. Schuchowi/'nabycie na przetargu w New
market ogiera dla stadniny w Suchowoli w 
pow. radzyriskim. Wybor pad! na skarognia- 
dego Gainslawa 1929 (Winalot — Margaret 
Burr po Gainsborough), zakupionego mozna 
powiedziec okazyjnie za 910 gwinei. Byl to 

kon dobrego pochodzenia i z calkiem dobrq 
kariery wyscigowq. Wygral Gold Vase w Ascot 
i byl drugi w Jockey Club Stakes o szyj? 
za zwyci?zcq w St. Leger Firdaussi, poko- 
nujqc derbist? angielskiego Cameroniana. Po
za tym zdobyl kilka platnych miejsc w po- 
wazniejszych gonitwach. W kraju wszedl do 
rz?du czolowych reproduktorow.

W 1936 r. zostal nabyty we Francji dla 
stadniny Konstantego Zamoyskiego w Adam- 
polu pod Wlodawq kasztanowaty Mourad 
1925 (Maintenon — Piave po Picton) ho
dowli L. Mantaszewa. Byl to kon dobrego 
pochodzenia. Biegal dobrze jako dwulatek, 
a w wieku 3 lat stawal do duzych gonitw, 
lecz bez powodzenia. Uwazac wi?c go nalezalo 
za nabytek sredniej miary.

W 1936 r. A. Czartoryski sprowadzil 
z Francji dla stadniny w Krasnem w pow. 
ciechanowskim kasztanowatego Ping Ponga 
1932 (Pharos — Pie Voleuse) dobrego pocho
dzenia i o niezlej karierze wyscigowej. Wy
gral bowiem Grand Prix de Deauville 2600 m 
i Prix Gontant-Burri. 2400 m, we francuskim 
Derby przyszedl drugi, a nast?pnie w Prix 
de President de la Republique zajql trzecie

195. Ogier Ping Pong ' 1932 
(Pharos — Pie Voleuse), sprowadzony w 1936 r. 
Z Francji przez A. Czartoryskiego 
do stadniny w Krasnem.



miejsce za towarzyszem stajennym Louqsor 
i zwyci?zczyniq w angielskich 1000 Gwinei — 
Mesq. W wieku 4 lat przygotowywano go do 
Ascot Gold Cup, lecz na rannej robocie 
nadwer?zyl tak sci?gno, ze zakonczyl kariery 
wyscigowq. Przywieziony do Polski zajql po- 
czesne miejsce pomi?dzy b?dqcymi do dyspo 
zycji reproduktorami.

W 1938 r. Brunon Jerzy Vetter sprowa
dzil z Anglii za posrednictwem British Blood
stock Agency dla stadniny w Jablonnie pod 
Lublinem kasztanowatego Ali Pash? 1934 
(Tetratema — Teresina po Tracery) hodowli 
Agi Khana. Byl to kon doskonalego pocho
dzenia, lecz ze slabq karierq wyscigowq. Bie
gal w wieku 2, 3 i 4 lat 11 razy i nie wygral 
zadnej gonitwy, natomiast 3 razy byl drugi 
i 5 razy trzeci. Biegal w srednich gonitwach 
i w srednich kompaniach.

W 1938 r. Eryk Kurnatowski sprowadzil 
z Anglii gniadego Dharampura 1934 (Fair
way — Udaipur po Blandford) hodowli Agi 
Khana. Byl to kon o najwspanialszym po- 
chodzeniu na swiatowq miar?. Ojciec jego 
Fairway nalezal do najznakomitszych produk- 
tow angielskiej hodowli, a matka Udaipur 
wygrala angielski Oaks, jako tez miala znako- 
mite pochodzenie, jej matka zas, a babka 
Dharampura, Uganda wygrala we Francji 
Prix de Diane i Prix Royal Oak. Ujemnq 
natomiast stronq Dharampura pozostawala 
slaba kariera wyscigowa. Wygral niewielkq 
gonitwy Liverpool St. Leger 800 funtow i czte- 
ry razy zajql trzecie miejsce w pomniejszych 
wyscigach. Oczywiscie, gdyby dobrze biegal, 
nie znalazlby siy w Polsce z racji zbyt wy- 
sokiej ceny.

W 1939 r. Zofia Mycielska kupila w Anglii 
dla stadniny w Wituchowie bardzo dobrego 
ogiera Salmon Leap 1927 (Salmon Trout — 
Stony Ford po Swynford) doskonalego po
chodzenia i z dobrq karierq wyscigowq, gdyz 
wygral w Anglii Goodwood Cup i Corona
tion Cup, a poza tym byl raz drugi i raz 
trzeci w Ascot Gold Cup. Niestety, ogier ten 
nie zdqzyl przybyc do Polski przed wybuchem 

wojny i pozostal w swej ojczyznie.
W Anglii, Irlandii i Francji, gdzie ho

dowla stala bardzo wysoko i gdzie mozna 
bylo kupic ogiery duzej klasy, panowaly na 
nie niezmiernie wysokie ceny. Oczywiscie naj- 
wyzsze osiqgaly konie o dobrym pochodzeniu 
i wysokiej klasie wyscigowej. Czolowe z nich 
sprzedawano, jak Nearco za 60000 gwinei, 
Call Boy tez za 60000, Tracery za 53000, 
Windsor Lad za 50000, Jardy we Francji za 
750000 frankow itp. Oczywiscie Polacy nie 
byli w stanie kupowac okazow prawdziwie 
czolowych i musieli ograniczac si? do obiek- 
tow nizszej wartosci. Stosunkowo tanio mozna 
bylo kupic ogiery o niezlym, a nawet dobrym 
pochodzeniu, ale bez wybitniejszej albo i o cal
kiem marnej karierze wyscigowej.

W hodowli panuje jednak zjawisko, ze 
ogier, aby zdolny byl dawac dobre na torze 
potomstwo, musi procz dobrego pochodzenia 
odznaczac si? ponadto osobistq dzielnosciq 
i mocq organizmu wykazanq w surowych 
probach wyscigowych. Dobre reproduktory, 
jak swiadczy o tym historia prawie zawsze 
wyroznialy si? osobistq dzielnosciq, a wyjqtki 
w tej mierze sq stosunkowo rzadkie. Zda- 
rzaly si? wprawdzie okazy, ktore pomimo sla-
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196. Ogier Dharampur 1934
(Fairway — Udaipur), 
sprowadzony z Anglii
w 1938 r. przez E. Kurnatowskiego 
na reproduktora do stadniny w Lochowie.
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236 bej bqdz sredniej kariery wyscigowej stawaly 
si? dobrymi, a nawet znakomitymi repro- 
duktorami, lecz podkreslic nalezy, ze to byly 
rzadkie wyjgtki. Do takich nalezaly na przy- 
klad: Irish Birdcatcher 1833, Buccaneer 1857, 
Gunnersbury 1876, Kendal 1883, Gallinule 
1884, Sundridge 1898, Polymelus 1902, Roi 
Herode 1904, a cz?sciowo i Blandford 1919, 
u nas natomiast Sac a Papier 1896 i Bafur 
1922. Liczqc wi?c na tego rodzaju przyslo- 

wiowy lut szcz?scia hodowcy polscy kupowali 
za nisk^ cen? ogiery w rodzaju Sunderlanda, 
Mourada, Ali Pash? lub Dharampura, ale 
szanse na powodzenie z nimi w hodowli byly 
male. W stosunku do zacytowanych ogierow 
nie mozna jednak dac peinego orzeczenia 
an do ich wartosci hodowlanej, gdyz nieba
wem wybuchla wojna, sytuacja byla nienor- 
malna i nie zdolaly one wykazac si? nalezy- 
cie w hodowli.

Ogiery najbardziej zasluzone w hodowli
Omowiwszy ogolnie kwesti? ogierow re

produktorow w kraju w latach 1933— 1939 
przejd? obecnie do przegl^du tych reproduk
torow, ktore w calym okresie mi?dzywojen- 
nym odegraly u nas powazniejsz^ roi?. Naj- 
pierw rozpatrz? poczet ogierow importowa- 
nych z zagranicy, a potem krajowych.

Zaczn? od seniora wsrod nich, gniadego 
Fils du Vent 1906 (Flying Fox — Airs and 
Graces po Ayrshire), zakupionego we Francji 
w 1910 r. przez K. Stolpego dla F. Jurje
wicza. Mial on najznakomitsze pochodzenie 
na stosunki swiatowe. Ojcem jego byl wieko- 
pomnej slawy „trojkoronowany” Flying Fox, 
zwyci?zca w bardzo wielu najwi?kszych go
nitwach angielskich, sprzedany w 1900 r. 
do Francji za rekordowg wowczas cen? 
37500 gwinei, czyli okolo miliona frankow. 
Matk^ zas jego byla Airs and Graces, oak- 
sistka angielska, takze doskonalego pocho
dzenia. Urodzil si? Fils du Vent w znako- 
mitej francuskiej stadninie Jardy pod Pary- 
zem, nalezqcej do czolowego francuskiego 
hodowcy Edmunda Blanca. Byl rodzonym 
bratem jednego z najslawniejszych koni fran
cuskich, nazwanego Jardy od miejsca swego 
urodzenia, a sprzedanego do Argentyny za 
750000 frankow.

Z wygl^du Fils du Vent nie byl podobny 
ani do ojca, ani do matki, lecz mocno przy- 
pominal znakomitego Galopina, na ktorego 

byl silnie zinbredowany jego rodowod.
Biegal we Francji w wieku 2, 3 i 4 lat. 

Wyroznial si? fenomenaln^ na owe czasy 
szybkosci^, pokonujqc 900 m w 54 3/4 sek., 
a 1000 m w 59 sek. i bijqc w Prix de la 
Manche najszybszg angielskg sprinterk? - 
Americus Girl. Uwazany tez byl wowczas za 
najszybszego konia w Europie. Natomiast nie 
posiadal wytrzymalosci i kresem jego mozli- 
wosci wyscigowych byl dystans 1400 m, a na 
torze ci?zkim bily go z latwosciq znacznie 
gorsze od niego konie. Wygral 15 gonitw, 
w tym Grand Criterium d’Ostende, Omnium 
des Deux Ans, 18-e Prix Biennal, dwukrotnie 
Prix de Seine et Oise, dwukrotnie Prix de la 
Manche i kilka pomniejszych gonitw. Ogolna 
suma jego wygranych wyniosla 228670 fran
kow i 650 marek niemieckich za trzecie 
miejsce w Prince of Wales Stakes w Baden- 
Baden.

Przy tego rodzaju pochodzeniu i karierze 
wyscigowej Fils du Vent nigdy by nie trafil 
do Polski, gdyby nie pewien mankament 
w jego budowie, a mianowicie nieco wadliwy 
staw skokowy, powodujgcy nieznacznego za- 
j?czaka. K. Stolpe, oglqdaj^c go 1910 r. we 
Francji, mocno si? zastanawial, czy mozna 
kupic na reproduktora konia z tego rodzaju 
usterk^, ale po szczegolowym zbadaniu stawu 
i wszechstronnym rozwazeniu sprawy doszedl 
do przeswiadczenia, ze ogrom zalet tego konia
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197. Fils du Vent na wyscigach we Francji 
w 1909 r.

upowaznia do ryzyka. Jak przyszlosc poka- 
zala, K. Stolpe mial calkowitg racj?, ze konia 
kupil, przyniosl on bowiem naszej hodowli 
wielkie korzysci, a defekt stawu przekazal 
kilku zaledwie swoim potomkom, i to w nie- 
wielkiej mierze. Wadliwy staw z predyspo- 
zycjg do zaj?czaka odziedziczyly po nim Co
lonel, Hel, Vedette, a do pewnego stopnia 
i Forward. Pomimo tego mankamentu For
ward okazal si? znakomity na torze, Hel 
wygral Derby, a Colonel takze niezle biegal.

Fils du Vent kupiony zostal w czerwcu 
1910 r. pod warunkiem, ze odeslany zostanie 
do Polski dopiero w jesieni, po ukonczeniu 
kariery wyscigowej. Zgodnie z umowg przy- 
byl do Warszawy dnia 7 listopada 1910 r. 
i umieszczony zostal na torze wyscigowym. 

Zaraz zacz?li go oglgdac z wielkim zainte- 
resowaniem sportsmeni i hodowcy. Ogier po- 
dobal si? powszechnie i Wlddyslaw Lubomir- 
ski zaproponowal F. Jurjewiczowi odstgpienie 
mu konia w 2/3 szacunku, co zostalo przyj?- 
te, i wspolnie uradzono, ze ogier stanie 
w Widzowie i tam b?dzie pelnic funkcje 
reproduktora.

Przez 4 lata, 1911 -r-1914, Fils du Vent 
pozostawal w Widzowie i kryl tam rowniez 
i obce klacze po 300 rubli. We wrzesniu 
1914 r., gdy wojska niemieckie zacz?ly si? 
zblizac, ewakuowano cal^ stadnin? na tor do 
Warszawy, a potem do Starej Wsi pod Cele- 
stynowem i tu Fils du Vent odbyl sezon 
rozplodowy. 1915 r. Po zdobyciu Warszawy 
przez Niemcow zostal wywieziony wraz z caU 
stadning do Odessy i tam ulokowany w po- 
bliskim Altestowie, gdzie F. Jurjewicz zorga- 
nizowal punkt rozplodowy i prowizoryczng 
stadnin?.



238 Pierwsze dwulatki po f ils du Vent zacz?ly 
biegac w 1914 r. w Moskwie i Petersburgu, 
a wsrod nich wyroznil si? Fazan, zwyci?zca 
w Middle Park Plate w Moskwie, Produce 
w Piotrogrodzie i w rosyjskim St. Leger 
w Moskwie. W Austrii doskonale biegala 
corka Fils du Vent — Ruh 1914, ktora wy
grala 153120 koron, w tym nagrody Herbst 
Stuten Preis, Oktober Stuten Preis, Buccaneer 
Rennen, Jockey.. Club Preis (leb w leb z 
Scheitanem), Preis von Kottingbrunn, Buda- 
pester Handicap i inne.

W 1915 r. Fils du Vent zajql w Rosji 
trzecie miejsce na liscie zwyci?skich repro- 
dukrotow z sumq wygranych 96287 rubli, 
lokujqc si? za angielskimi importami Sal- 
petre i Cheersem. Z okresu pobytu jego w 
Odessie i Altestowie w latach 1916—1919 nie 
zachowaly si? dane co do wygranych jego 
potomstwa. W 1919 r. Fils du Vent odbyl 
niebywaly w dziejach stajen wyscigowych 
pieszy pochod z Odessy przez Besarabi?, 
Moldawi? i Rumunii do Lwowa z partiq 
koni wyscigowych prowadzonych przez F. Jur
jewicza, az w czerwcu 1919 r. stangl znow 
na torze mokotowskim. Po zorganizowaniu 
stadniny panstwowej w Janowie Podlaskim 
zostal tam przewieziony w koncu 1919 r., lecz 
poczqtkowo z nieodgadnionych powodow nie 
cieszyl si? mirem u hodowcow i przysylano do 
niego nieduzo klaczy. Dopiero gdy w 1923 r. za- 
jgl pierwsze miejsce na liscie zwyci?skich re- 
produktorow w kraju, a w 1924 i 1925 r. wy- 
grali Derby w Warszawie jego synowie, Fal- 
staff i Forward, rozpoczql si? wzrost liczby 
przysylanych klaczy. Stacjonowany byl w Ja
nowie Podlaskim w latach 1919—1922 i w 
tym czasie zostal zakupiony przez rzqd. W 
1923 r. stal w dzierzawie w Ostromecku 
u J. Alvensleben Schonborna, w 1924 r. 
w Iwnie u I. Mielzynskiego, w 1925 r. 
w Janowie Podlaskim, w latach 1926—1929 
r. w Kozienicach i w 1929— 1933 znow w Ja
nowie.

Do najlepszych potomkow Fils du Vent 
nalezaly: Forward 1922, ktory wygral .rekor-

198. Fils du Vent w wieku 23 lat 
jako reproduktor w Kozienicach.

dowq w okresie mi?dzywojennym sum? 
362270 zl, a w tym Derby, trzykrotnie Na
grod? Prezydenta Rzeczypospolitej, Wielkq 
Warszawskq, J. Zamoyskiego, trzykrotnie Sac 
a Papier, dwukrotnie Janowskq i Jubileuszo- 
wq, a biegal jeszcze w wieku 8 lat; Colombo 
1926, ktory wygral 229630 zl, w tym dwu
krotnie Nagrod? Prezydenta Rzeczypospolitej, 
trzykrotnie A. Wotowskiego, Sac a Papier, 
L. Krasinskiego i Kozienic; Hel, ktory wygral 
216000 zl, w tym Derby, 3-letni Produce, 
J. Zamoyskiego, dwukrotnie A. Wielopolskie- 
go i Kozienic; Duce, ktory wygral 3-letni 
Produce i St. Leger, a dalej derbista Fal- 
staff, Colonel, Arnold, Isard III, Jawor i sze- 
reg innych.

Fils du Vent dawal duzo lepsze ogiery 
anizeli klacze. Z tych ostatnich wyroznily si? 
na torze: Ruh, Dunkierka, Osoba z Inteli- 
gencji, Jeziorna, Cylicja i kilka innych. Cie
kawe, ze aczkolwiek po Fils du Vent wcielono 
do stadnin duzo klaczy, to zadna z nich nie 
wyroznila si? dajqc klasowy na torze przycho
wek.

Ogolna suma wygranych synow i corek 
Fils du Vent w latach 1924—1935 wyniosla 
2826983 zl. W okresie mi?dzywojennym 6 
razy zajql on naczelnq pozycj? na liscie wy
granych reproduktorow, a mianowicie w la-
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razy drugie miejsce: w 1926 i 1930 r. Naj- 
wi?cej potomstwo jego wygralo w 1932 r. — 
500800 zl, najwiycej zas biegalo jego potom- 
kow w 1931 r. — 45.

Poniewaz sam byl jednostronnym flyerem, 
wi?c dawniej obawiano si?, ze konie po nim 
nie b?d^ trzymac dystansu, i to powstrzymy- 
walo hodowcow od posylania do niego klaczy. 
Tymczasem czas pokazal, ze dawal rowniez 
i dobre stayery, a raczej konie klasowe, 
obdarzone zarowno i szybkosci^, i wytrzyma- 
losci^, jak Run, Colombo, Hel, Duce, Dun- 
kierka i Jeziorna.

Pod wzgl?dem budowy byl to wspanialy 
kon, wyzej sredniego wzrostu, o pot?znym 
tulowiu, mierzyl bowiem w pelni rozwoj u 
200 cm w obwodzie klatki piersiowej. Mial 
szeroki i dlugi zad, doskonale umi?sniony, 
suche odnoza i wysoko wyrazon;} szlachetnosc. 
Odznaczal si? poza tym idealnym charakte- 
rem i ufnosciq do ludzi. Mial tez niezmier- 
nie cenn^ cech?, ze w hodowli pogrubial 
przychowek, daj;}c konie mocnej budowy 
i kosciste.

W latach 1920—1930 pokryl 213 klaczy 
pelnej i wysokiej polkrwi i okolo 75 pahstwo
wych klaczy polkrwi. Sposrod synow Fils du 
Vent, zarowno pelnej, jak i polkrwi, Mini
sterstwo Rolnictwa zakupilo bqdz wcielilo 
z wlasnej hodowli do pahstwowych stad ogie
row : Arnolda, Assouana, Colombo, Colonela, 
Czarodzieja, Daliboga, Druida, Duce, Dzirita, 
Edena, Ergo, Ewiatra, Giewonta, Isarda III, 
Jawora, Jonatana, Jordana, Koriolana, Ksi?- 
cia Pepi, Tarczyna i inne. Rowniez szereg 
jego corek pelnej i polkrwi wcielono do PSK 
w Janowie Podlaskim i Kozienicach.

Od 1930 r. zaprzestano uzywac go z racji 
podeszlego wieku do krycia klaczy i pozosta- 
wiono w Janowie Podlaskim na laskawym 
chlebie, az padl dnia 2 stycznia 1933 r. 
w wieku 27 lat.

Drugim zasluzonym ogierem w pocz^tko- 
wej erze okresu mi?dzywojennego byl gniady 
Morganatic 1899 (St. Simon — Molly Mor

gan po Morgan), hodowli lorda Dunravena 
w Anglii. Byl on dobrego pochodzenia juz 
chociazby jako syn wielkiego St. Simona. 
Biegal w Anglii i wygral kilka gonitw mniej- 
szego znaczenia na sum? 2915 funtow. Potem 
uzywany byl w swej ojczyznie w charakte- 
rze reproduktora i dal kilka niezfych koni, 
jak irlandzkiego derbist? Ballaghtobina, Ci- 
gara i Quin Abbeya, sprzedanego na repro
duktora do Australii. W 1912 r. zostal nabyty 
do Austrii, a w 1919 r. sprowadzili go do 
Polski na zlecenie Min. Spr. Wojsk. Stanislaw 
Mlodecki i Tadeusz Brochocki. W naszej ho
dowli zaznaczyl si? dodatnio: dal dwoch der- 
bistow polskich, Brutusa i Madryta, oaksistk? 
Dziwo II, zwyci?zczyni? w Nagrodzie Rulera- 
Circe oraz pozyteczne konie — Edynburga, 
Eldorado, Florestana, Iwo, Kmicica, M-me 
Bovary, Magnata B. W. i Samsona. Dwu
krotnie stal na czele listy zwyci?skich repro- 
duktorow w latach 1926 r 1927, zaj^l drugie 
miejsce w 1928 r. i trzecie w 1929 r. Pozo- 
stalo tez po nim sporo klaczy wcielonych do 
stadnin, z ktorych wyroznila si? Jeanette II 
1923, matka derbisty Hela.

Nast?pnym ogierem, ktory zaznaczyl si? 
dodatnio w naszej dawniejszej hodowli, byl 
skarogniady z siwiznq Carabas 1907 (Car
bine — Dolly Watts), urodzony w Anglii, lecz 
sprowadzony do Austrii jako sysak wraz z 
matk;} przez znanego tamtejszego hodowc? 
G. Springera. Pochodzenia byl dobrego. Bie
gal w Austrii, i to niezle: dwukrotnie zdo- 
byl Staatspreisy — raz na dystansie 2000 m, 
w rekordowym czasie 2 min. 20 sek., i drugi 
raz na dystansie 2400 m. W Alager Preis 
stangl drugi za Trafalgarem, a w Derby 
austriackim czwarty, za Rascalem, Peppo- 
nentem i Szoszetem, bij^c Orienta. W Austrii 
dal Melka 1917, kupionego do Polski, i De- 
fensora, derbist? rumunskiego. Do Polski zo
stal sprowadzony w 1919 r. przez S. Mlo- 
deckiego i T. Brochockiego dla Min. Spr. 
Wojsk. Byl to kon o zlosliwym charakterze, 
ktory przekazywal takze potomstwu bardzo 
zlym okazal si? Melk, ktory wygral w War-
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199. Ogier Carabas sprowadzony do Polski 
Z Austrii w 1919 r.

szawie 3-letni Produce i Jubileuszowg, a po
tem byl ogierem w stadach panstwowych. 
Poza tym Carabas dal dobrze biegajgcego 
w wieku 2 lat Etyla, ktory wygral nagrody 
A. Potockiego i Produce Kruszyny, dalej Em- 
bacha, zwyci?zc? w Nagrodzie im. J. Fan
shave, oraz dobrze biegajgce klacze: Cis Mol 
i Donn? Ros?. Wybitniejszych matek nie po- 
zostawil. Na liscie zwyci?skich reproduktorow 
Carabas zajgl w 1920 r. pierwsze miejsce, 
ale pozniej juz nie plasowal si? na naczelnych 
pozycjach.

Nast?pnym ogierem wi?kszego znaczenia 
byl kary Harlekin 1914 (Fels — Hecuba 
po Cazabat), urodzony w krolewskiej stad- 
ninie w Weil w Wirtembergii. Pochodzenie 
mial niezle, a na torach wykazal duzg dziel
nosc i odpornosc organizmu, biegajgc w Niem- 
czech w wieku od 2 do 8 lat i uczestniczgc 
w 58 gonitwach plaskich oraz 24 z przeszko
dami. Wygral z tego 18 gonitw plaskich i 10 
z przeszkodami. Zwyci?zyl pod wagg 65 kg 
w Grosser Hoppengartener Ausgleich na dy
stansie 1600 m, potem znowu pod ci?zkg 
wagg w Engelbert Furstenberg Rennen 

3000 m, nast?pnie gonitw? przeszkodowg, po- 
konawszy znanego niemieckiego steeplera Wel- 
lenbrechera, i wreszcie wygral steeple chase 
Karlshorster Jubilaums Rennen, niosgc 75 kg, 
zwyci?zajgc elit? niemieckich steeplerow. W 
duzej gonitwie Gladiateur Rennen przyszedl 
drugi za Traumem, a w Kincsem Rennen 
rowniez drugi za tymze Traumem tylko o 
szyj?. Zaznaczyc przy tym nalezy, ze Harle
kin pochodzil z doskonalego rocznika, w kto
rym tryumfowaly konie tej miary, co Pergo- 
lese i Landgraf, konkurencj? wi?c mial ci?zkg. 
Lgcznie wygral 565160 marek.

Harlekina kupili dla Zarzgdu Stadnin 
Panstwowych w listopadzie 1922 r. w Berli- 
nie Jan Grabowski i Bogdan Zi?tarski. Byl 
to kon wzrostu 167 cm, mocnej budowy, 
koscisty, mierzyl w nadp?ciu 22 cm, o regu- 
larnym pokroju i mial tylko nieco szablaste 
tylne nogi.

Przeznaczony zostal do hodowli koni pel
nej krwi i wkrotce po sprowadzeniu oddany 
w dzierzaw? Januszowi Czarneckiemu do Go- 
lejewka, gdzie pozostawal przez 8 lat z dwu- 
letnig przerwg. Potem stal i w kilku innych 
stadninach.

200. Ogier Harlekin, hodowli krolewskiej 
stadniny w Weil w Wirtembergii, importowany 
w 1922 r. przez J- Grabowskiego 
i B. Jjytar skiego dla stad panstwowych.
Dal doskonalego Jawora 11 oraz dobre 
Erudyta, Faladf, Ingodf i inne.
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lazl si? dwukrotnie na pierwszym miejscu: 
w 1928 r. z sumq 199330 zl i w 1934 r. 
z sumq 385790 zl, na drugim miejscu stal 
w 1933 r. i na trzecim w 1938 r. Rocznie 
biegalo od 4 do 43 jego potomkow. Najlep- 
szym jego produktem okazal si? wysoce kla- 
sowy Jawor II, zwyci?zca w wielu klasycz- 
nych i polklasycznych gonitwach, ktory wy
gral 305989 zl i zajql co do wygranych trzecie 
miejsce, jesli uwzgl?dnimy caly okres mi?- 
dzywojenny, za Forwardem i Leb w leb. Do 
calkiem udanych produktow Harlekina zali- 
czyc rowniez nalezy: Erudyta, zwyci?zc? 
w Wielkiej Warszawskiej, Falad?, tryumfa- 
tork? w nagrodach Borowna, Probnej i Ru
lera, oaksistki Jagod? i Kadme? oraz Ingod?, 
zwyci?zczyni? w Wiosennej, Jumara i Jea- 
nett? III.

Produkty Harlekina, pomimo ze on sam 
wykazal na torach duz^ zdrowotnosc i t?zyzn? 
organizmu, okazywaly si? jednak cz?sto dose 
kruche w treningu i stosunkowo wczesnie scho- 
dzily z'toru, biegaly tez lepiej na krotkich 
dystansach i tylkoJawor II byl koniem wysoce 
klasowym, zdolnym do zwyci?zania i na dlu- 
gich dystansach. Klaczy, ktore by wyroznily 
si? jako matki wydaniem klasowego przy- 
chowku, nie pozostawil.

Harlekin dawal rowniez dobre konie pol
krwi, a nawet remonty dla wojska. Kilku jego 
synow zarekomendowalo si? jako pozyteczn’e 
reproduktory w hodowli koni polkrwi, jak: 
Don Carlos, Fandango, Iberus, Irbit, Izbor, 
Jaspis, Kirys i Laudum.

W sumie Harlekin odegral w naszej ho
dowli calkiem powaznq roi?.

Dalej, w miar? uplywu czasu, ogromna 
roi? odegralo w hodowli kilka ogierow z za
kupu dokonanego na grudniowych przetar- 
gach w Newmarket w 1922 r. przez Kazi
mierza Stolpego i Stanislawa Schucha. Do 
najbardziej udanych z tej grupy zaliczyc na
lezy Mantona, Illuminatora, King’s Idlera 
i Balthazara, ktore opisz? kolejno.

Manton 1917 (Bayardo — Jane Grey II 

po Le Sancy), hodowli pani J. Douglas w 
Anglii, byl dobrego pochodzenia, lecz mial 
slabq karier? wyscigowy. Najwi?kszym jego 
sukcesem stalo si? zaj?cie trzeciego miejsca 
w angielskim St. Leger, wygranym przez Ca- 
ligul?; poza tym zwyci?zyl raz tylko w St. 
Georg Stakes w Liverpoolu, dwa razy byl 
drugi i tylez trzeci w mniejszych gonitwach. 
Z raeji dobrego rodowodu, duzej urody i wy- 
bitnej szlachetnosci stal si? w pierwszych la
tach po sprowadzeniu szczegolnie modny i ho
dowcy zapami?tale walczyli o uzyskanie moz- 
nosci pokrycia nim swoich klaczy. Z czasem, 
gdy przychowek po nim nie osiqgal spodzie- 
wanych sukcesow, zapal do niego ostygl i kon 
ten poszedl stopniowo w zapomnienie.

Najlepszym jego produktem stal si? kary 
Wagram 1928, kop bardzo szybki, zwlaszcza 
w wieku 2 lat, ktory wygral nagrody: A. Po
tockiego, Widzowa, Fanshave, Borowna, Ru
lera i Krasne, oraz byl drugi w Nagrodzie 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Na ogol brako- 
walo mu jednak staminy. Manton dal poza 
tym szybkq Arrow oraz niezlych Fagasa i Har- 
pagona. Duzy procent jego potomstwa za- 
wodzil na torze, bywal drobny, nerwowy, 
wczesnie dojrzewaj^cy i nie trzymajqcy dy
stansu.

201. Ogier Manton, importowany z Anglii 
w 1922 r. przez K- Stolpego i S. Schucha 
dla stad panstwowych.

16 - Wyscigi i hodowla koni...



242 Na liscie zwyci?skich reproduktorow raz 
tylko jeden zajql pierwsze miejsce w 1930 r. 
z rekordow^ na ow czas sum^ 503552 zl, 
ale z racji nie tyle klasy, co liczby 79 bie- 
gajqcych po nim koni, w 1929 r. uplasowal 
si? na drugim miejscu, a w 1928 r. na 
trzecim.

Po Mantonie wcielono duzo klaczy do 
stadnin i na ogol okazal si? on cennym 
w tym wzgl?dzie. Dal doskonalq klacz For- 
tun? II 1924, matk? klasowych Pasjansa 
i Skarba, potem Igl? 1927, matk? doskona
lego Jeremiego, i wreszeie Jokoham? 1928, 
matk? bardzo dobrego Jona. Poza tym pozo- 
stawil duzo matek wyzej sredniej i sredniej 
jakosci.

Na ogol stwierdzic nalezy, ze w stosunku 
do entuzjazmu, jaki wzbudzal po sprowa- 
dzeniu, zawiodl, jesli chodzi o biegajqce po
tomstwo, natomiast zasluzyl si? bardzo jako 
ojciec matek stadnych.

Illuminator 1917 (Radium — Ayesha 
po Ayrshire), hodowli M. Gurry w Anglii, 
byl dobrego pochodzenia, biegal w swej 
ojezyznie jako 2—5-letni 25 razy, z tego wy
gral 4 gonitwy, byl 3 razy drugi i raz trzeci. 
Glownymi jego wygranymi staly si? Royal 
Hunt Cup i Chesterfield Cup. Odznaczal

202. Ogier Illuminator, importowany z Anglii 
w 1922 r. przez K. Stolpego i S. Schucha dla 
stad pahstwowych. Dal derbistf Horynia 
oraz dobre Herkulesa i Fatim?.

si? bardziej szybkosci^ niz wytrzymalosci^. 
Zewn?trznie przedstawial si? pi?knie. Byl 
bardzo prawidlowo i harmonijnie zbudowa- 
ny, o duzych ramach, o szlachetnym i la- 
god nym charakterze.

Pomimo licznych zalet ogier ten poczqtko- 
wo nie cieszyl si? uznaniem wsrod hodoW- 
cow, zacmiewal go wowczas modny i uro- 
dziwy Man ton, a do Illuminatora doprowa- 
dzano nieduzo i slabsze klacze. Tak bylo przez 
par? lat, az pojawily si? na torze po nim 
konie dobrze biegajqce. Wowczas zmieniono 
zdanie, lecz tez nie tak, jak na to zaslugi- 
wal, i w ogole stale ukazywalo si? na torach 
mniej jego potomkow niz po innych modnych 
ogierach, a mianowicie od 6 do 35.

Na liscie zwyci?skich reproduktorow Illu
minator nie zajql czolowych pozycji, a naj- 
wi?ksze powodzenie osiqgn^l w 1936 r., upla- 
sowawszy si? na czwartym miejscu z sumq. 
238076 zl. Najlepszymi jego produktami byly: 
Herkules, ktory wygral St. Leger i Wielkq. 
Warszawskg, derbista Horyn i Fatima, zwy- 
ci?zczyni w gonitwach o nagrody Rzeki Wisly 
i Wielkiej Warszawskiej; poza tym do lep
szych koni b?d4cych jego potomkami nale- 
zaly: Chapeau Bas, Ibanez, Elita, Burzan, 
libit i Dniepr. Duzo jego corek wzi?to na 
matki, lecz na tym polu wyroznila si? jedna 
tylko Fatima 1924, ktora dala bardzo dobrq 
Rad?, jako tez Narzana, Oreste? i P?dzi- 
wiatra II. Potomstwo Illuminatora odzna- 
czalo si?, jak i on sam, lagodnym charak- 
terem. Padl dnia 19 grudnia 1938 r. w Krzes- 
lowie u Bronislawa Walickiego, gdzie stal 
w dzierzawie.

King’s Idler 1916 (Lomond — In Sight 
po Winkfield), hodowli M. Hussey i Fitz 
Geralda w Irlandii, byl niezlego pochodze
nia, lecz slabszego niz opisane Fils du Vent, 
Manton, Illuminator oraz sprowadzony w tej 
samej partii Balthazar. Biegal w wieku 2 — 6 
lat 38 razy, z czego wygral 7 gonitw, 8 razy 
byl drugi i 6 razy trzeci, zarabiajqc 5053 
funtow. Najwi?kszym jego sukcesem okazalo 
si? dwukrotne zwyci?stwo w Newbury Sum-
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203. Ogier King’s Idler, importowany w 1922 r. 
Z Anglii przez K. Stolpego i S. Schucha 
dla stad panstwowych.

mer Cup oraz zaj?cie drugiego miejsca w 
Ascot Stakes i w Manchester Cup. Biegal 
z powodzeniem na dystansach od 1000 do 
3200 m, przy czym cz?sto przerzucano go to 
na krotkie, to na dlugie dystanse. Z uspo- 
sobienia byl jednak raczej stayerem.

Byl to kon zlocistogniadej masci z czar- 
nymi nogami, grzywq. i ogonem, wysoce szla- 
chetny, a jednoczesnie pot?znie zbudowany, 
gl?boki, o wspanialym tulowiu i prawidlowo 
ustawionych konczynach. Robil wrazenie 
ogromnej sily i mocy organizmu. Powaznq 
natomiast jego wad 4 pozostawal bardzo zly 
i agresywny charakter, ktory ogromnie utrud- 
nial codzienne z nim obcowanie. Musial stale 
chodzic w kagancu, a obrzqdzanie go, a na
wet karmienie, pociqgalo za sobq duze trud- 
nosci i niebezpieczeristwo. Chwytal ludzi 
z?bami i kopal, a jego zlosc pot?gowala si? 
wraz z wiekiem. Nie znosil lez^cych odcho- 
dow i nalezalo od razu je sprz^tac, gdyz 
wpadal zaraz w szal. Zlosliwosc jego pol^- 
czona byla z jakims zwyrodnieniem, gdyz 
chwytal z?bami wlasne cialo i chodzil cz?sto 
pokaleczony. Niemozliwe bylo trzymanie go 
z innymi konmi i musial stale stac w osobnym 
mocnym boksie, ktory wewnqtrz bywal posz- 
czerbiony, nawet wysoko, od bicia kopytami. 

Ci?zkiego swego charakteru nie przekazywal 
jednak potomstwu, jak to mialo miejsce u Ca- 
rabasa i West Nor Westa.

Z synow King’s Idlera najbardziej wyroz- 
nil si? Faust 1926, hodowli B. Szwejcera, 
ktory wygral 214118 zl, w tym nagrody: 
St. Leger, Prezydenta, 3-letni Produce, Bo
rowna, Jana Reszke i Kozienic, a byl drugi 
w Derby, Jubileuszowej i Janowskiej. Potem 
stal si? cenionym reproduktorem w PSK 
w Racocie, gdzie pozostawil dobre potomstwo. 
Z innych synow King’s Idlera wyroznily si? 
na torze: Oles, Farmazon, Hamilcar i Lata- 
wiec. Z jego corek Ersilia wygrala Oaks, 
dwukrotnie Nagrod? 14. pulku ulanow i Wio- 
senn^, a niezle biegaly Bascule II i Gol- 
dynga. Dal tez dwie dobre klacze stadne: 
Garonn?, matk? Mata i Orleana, oraz Gam- 
bi?, matk? Horynia. Biegalo po nim rocznie 
od 11 do 29 koni. Na ogol dawal potomstwo 
okazale, ktore dlugo nie tracilo nog. Na liscie 
zwyci?skich reproduktorow zajql w 1929 r. 
czwarte miejsce z sumq 269998 zl, a w innych 
latach lokowal si? na dalszych pozycjach.

Balthazar 1917 (Roi Herod — Gravita
tion po St. Simon), hodowli H. S. Persee 
w Anglii, byl bardzo dobrego pochodzenia. 
Biegal w swej ojczyznie w wieku 2 — 5 lat 
19 razy, z czego wygral 4 gonitwy, 3 razy 
byl drugi i 3 razy trzeci. Uczestniczyl rowniez 
w wyscigach z plotami. Ogolna suma jego 
wygranych wyniosla skromnq. kwot? 778 fun
tow. Nie odznaczal si? zdrowiem oraz odpor- 
nosciq i z tej racji biegal zazwyczaj raz na 
wiosn?, a potem miewal dluzsze przerwy. 
Wykazywal raczej uzdolnienia stayerskie.

Byl to kon duzy, masywny, mocno zbu
dowany, koscisty, dose prawidlowy, lecz ordy- 
narny, co tez przekazywal niekiedy potom
stwu.

W hodowi wyroznil si? dajqc doskonalego 
Casanov? 1927, zwyci?zc? w 3-letnim Pro
duce, St. Leger, Janowskiej, Lubomirskich 
i Borowna z sumq wygranych 285045 zl. 
Poza tym dal Pirata, zwyci?zc? w Nagrodzie 
Rulera, dobrego Wulkana, Floridora, Ponte-
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204. Ogier Balthazar, importowany z Anglii 
w 1922 r. przez K. Stolpego i S. Schucha 
dla stad panstwowych. Dal Casanov?, Pirata, 
Wulkana i inne.

b?, Czataldz? i doskonalq steeplerk? Fras- 
quit?. Na liscie zwyci?skich reproduktorow 
znalazl si? w 1931 r. na trzecim miejscu 
z sumq 323580 zl przy 27 biegajqcych po 
nim koniach. W innych latach zajmowal 
dalsze pozycje.

Wsrod corek, wzi?tych do hodowli, wyrdz- 
nila si? Con amore 1926, ktora dala ostat- 
niego derbist? mi?dzywojennego — Colta.

Wjesieni 1926 r. S. Schuch nabyl w Niem- 
czech z funduszow restytucyjnych za straty 
wojenne przyznane Polsce traktatem wersal- 
skim 4 ogiery pelnej krwi, wsrod ktorych 
znalazl si? ciemnogniady Bafur 1921 (Fer
vor — Bracing Air po Hannibalu), hodowli 
krolewskiej stadniny w Weil w Wirtenbergii. 
Przybycie tego ogiera z racji niezbyt fascy- 
nujqcego pochodzenia i skromnej kariery wys
cigowej nie wywolalo w kraju wi?kszego wra- 
zenia. Uzyskany zostal za niskq cen?, odstq- 
piony w rozrachunku za 1400 funtow sterlin- 
gow, gdy sprowadzone w dwa lata pozniej 
Mah Jong i Palii oszacowane byly pierwszy 
na 3500 funtow, a drugi na 2500.

Co do pochodzenia Bafur mial rodowod 
po stronie ojca bardzo dobry: byl synem 

doskonalego Fervora, ktory sam dobrze biegal, 
ale szczegolnie wslawil si? jako najlepszy re- 
produktor, jaki kiedykolwiek przed nim czyn- 
ny byl w Niemczech. Dawal pierwszorz?dne 
flyery i doskonale stayery oraz znakomite 
reproduktory i pyszne klacze. Ustanowil 
wreszcie wiasny wielki rod m?ski. Bafur po- 
przez Fervora po prawej stronie rodowodu 
byl wnukiem ,,trojkoronowanego” Galtee 
More i prawnukiem swiatowej slawy St. Si
mona, jako tez wnukiem wiekopomnej Festy. 
Slabq natomiast stronq jego rodowodu pozo- 
stawala lewa, macierzynska, jego strona. Bra
cing Air slabo biegala i nie mogla poszczy- 
cic si? glosniejszymi parantelami. Procz Bafu- 
ra nie dala tez lepszych koni. Prosta linia 
zenska Bafura byla zdecydowanie slaba.

Karier? wyscigowq mial Bafur nieszczegol- 
nq, a dodac nalezy, ze pochodzil z bardzo 
slabego rocznika, wi?c nie mial silnej konku- 
rencji. Biegal w wieku 2 — 5 lat 55 razy w go
nitwach plaskich i z plotami, z czego wygral 
13 gonitw, co Iqcznie z platnymi miejscami 
przynioslo mu 104010 marek. Najwi?kszymi 
jego sukcesami staly si? zwyci?stwa w Gol
dene Peitsche, 8000 marek, 1200 m, nad 
Ischidq, w Fervor Rennen, 1200 m, nad 
Grossinquisitorem i w Landgrafen Rennen, 
20000 m, nad Aulisem.

Najlepiej odpowiadaly mu krotkie dystan- 
se, ale wyst?powal i na srednich, w ktorych 
zajmowal platne miejsca, jako tez uczestni- 
czyl w gonitwach z plotami — np. w Grosses 
Hiirden Rennen na dystansie 4000 m przy
szedl dobry trzeci. Jako kon wyscigowy nie 
wykazywal serca do walki i godzil si? latwo 
z porazkami.

Sprowadzony do Polski zostal oddany 
w dzierzaw? w latach 1927 — 1929 Alfredowi 
Potockiemu do Albigowej, potem w latach 
1930- 1931 stal w PSK w Kozienicach, 
w 1932—1933 w Lesznie u M. Bersona, 
w 1934—1935 znowu w Kozienicach, w 
1936 r. w Golejewku i w 1937—1939 r. na 
punkcie rozplodowym na torze wyscigowym 
w Piotrkowie.



Pierwsze po nim dwulatki ukazaly siy 
na torze w Lodzi i w Warszawie w 1930 r. 
Byly to 3 konie hodowli A. Potockiego w Albi- 
gowej, biegajq.ce w stajni K. Zamoyskiego 
i M. Radwana: Eclair, Efur i Essor. Wszyst
kie trzy zarekomendowaly siy calkiem niezle, 
wygrywajqc po kilka gonitw, a Eclair Nagro
dy Jana Reszke, gdy Essor A. Wotowskiego.

W 1931 r. biegalo juz 10 jego potomkow, 
ktorzy wygrali pokaznq sumy 356670 zl, dziyki 
czemu Bafur zajql drugie miejsce na liscie 
zwyciyskich reproduktorow za Fils du Vent 
z sumq 479965 zl, zdobytq przez 45 jego 
synow i corek. Najwiycej z dzieci Bafura 
wygral wowczas Essor, zwyciyzca w Derby.

Po tym sukcesie zaczyto posylac do Bafura 
coraz wiycej klaczy i powodzenie jego roslo 
z roku na rok. W 1935 r. zajql naczelnq 
pozycjy na liscie zwyciyskich reproduktorow 
z sumq 483271 zl, ktorq zdobylo 36 jego 
synow i corek. Odtqd nie dal juz sobie 
wydrzec pierwszenstwa az do wybuchu wojny 
w 1939 r., plasujqc siy nieodmiennie na 
pierwszym miejscu. W 1938 r. wygrane jego 
potomstwa w liczbie 65 sztuk wyniosly za- 
wrotnq sumy 847 202 zl, co stalo siy rekordem 
dla calego okresu miydzywojennego. Dodac 
do tego nalezy, ze suma ta rownala siy wow-

205. Czotowy w okresie mi(dzywojennym 
reproduktor Bafur, sprowadzony z Niemiec 
w 1926 r. dla stadnin panstwowych.

czas okolo 33000 funtow sterlingow i ze w 245 
1938 r. kwoty takiej nie zdobyl zaden z repro
duktorow w calej Europie.

Bafur dal czterech derbistow polskich: 
Essora w 1931 r., Piano w 1937 r., Jere
miego w 1938 r. i Colta w 1939 r. Przed- 
tem zaden z owczesnych ogierow nie uzyskal 
takiego sukcesu. Fils du Vent mial trzech 
derbistow: Falstaffa w 1924 r., Forwarda 
w 1925 r. i Hela w 1932 r., a Morgana
tic dwoch: Brutusa w 1926 r. i Madryta 
w 1929 r. Reszta reproduktorow, nawet tej 
klasy co Villars, dala tylko po jednym der- 
biscie. Najlepszym produktem Bafura okazal 
siy „trojkoronowany” i nie zwyciyzony Jeremi 
1935. Na drugim miejscu co do klasy wysci
gowej stawiam Bandita 1932, ktory wygral 
299167 zl, a w tym nagrody: Kruszyny, 
Fanshave, 3-letni Produce, St. Leger, Pre
zydenta, dwukrotnie Jubileuszowq, Sac a Pa
pier i Kozienic. Na trzecim miejscu typujy 
Piano 1934, zwyciyzcy w Derby, 3-letnim 
Produce, Widzowa i Handicapie Brzezia. Poza 
tym dal klasowych szermierzy, jak Skarba, 
Essora, Pasjansa, Colta, Napasc, Eclaira, 
Rady, Kanclerza, Finesse, Gentry, Fiamminy, 
Stasiy i Grand Seigneura.

Synowie i corki Bafura ustanowili 4 re
kordy czasu na torze mokotowskim na caly 
okres miydzywojenny: Rada na 1100 m —
I min. 5 sek., Skarb na 1200 m - 1 min.
II sek., Rada na 2200 m - 2 min. 17 sek. 
i Jeremi na 3000 m — 3 min. 11 sek.

Bafur pomimo ze byl przede wszystkim 
flyerem, dawal jednak i stayery bqdz konie 
klasowe, zdolne do zwyciyzania zarowno na 
krotkich, jak i na dlugich dystansach. Do 
takich nalezaly: Jeremi, Bandit, Piano, Essor, 
Eclair i Rada.

Wreszcie Bafur pozostawil 3 znakomite 
skoczki w konkursach hipicznych: Andahara 
1928, na ktorym jezdzil S. Starnawski, Arle- 
kina III 1928 wslawionego pod H. Royce- 
wiczem i Ben Hura 1929 pod S. Kuleszq.

Jako ojciec matek stadnych Bafur przed 
wojnq nie zdqzyl jeszcze zarekomendowac siy,



246 gdyz corki jego zacz?to dopiero wcielac do 
stadnin, a przychowek po nich zaczql si? 
rodzic od 1934 r., a biegac na wyscigach 
od 1936 r. Nie mogl wi?c w pelni wykazac 
swojej wartosci.

• W miar? jak ten doskonaly ogier wydawal 
coraz bardziej klasowy przychowek, podno- 
szono ceny stanowki nim. W latach 1927 — 
—1929, gdy stal w Albigowej u A. Potockie
go, kryl obce klacze po 50 zl, w 1930 r. 
i w 1931 w Kozienicach po 200 zl, w 1932 — 
— 1933 r. w Lesznie u M. Bersona po 300 zl, 
w 1934— 1935 r. ponownie w Kozienicach po 
300 zl, w 1936 r. w Golejewku po 500 zl, 
w 1937 r. w Piotrkowie po 750 zl, w 1938 r. 
tamze po 1000 zl i w 1939 r. tamze po 
1500 zl. Ta ostatnia cena stala si? rekordowa 
dla Polski w okresie mi?dzywojennym, wlq- 
czajqc w to i ogiery prywatne.

Bafur dawal konie wczesnie dojrzewajqce 
i dobrze biegajqce jako dwuletnie, jako tez 
latwe w treningu. Powodowalo to wczesnq 
amortyzacj? kapitalow wkladanych w stajnie 
wyscigowe i z tej racji ch?tnie kupowano 
roczniaki po nim. Poniewaz duzo z jego po
tomstwa odznaczalo si? i w wieku 3 i 4 lat, 
wi?c hodowey dobijali si? o przyj?cie klaczy 
do tego ogiera i Wydzial Chowu Koni musial 
powolac specjalny komisj?, ktora kwalifiko- 
wala zgloszone klacze i dopuszczala tylko 
najlepsze. Krytych nim bylo rocznie prze- 
waznie po 45 klaczy. Dawal wysoki procent 
koni udanych, a maly lichych, totez w swiecie 
wyscigowym utarlo si? powiedzenie, ze „po 
Bafurze wszystko biega!”

Dawal na ogol konie masywne, niezbyt 
szlachetne i malo suche. Wyjqtek stanowily 
Bandit, Pasjans i Rada. Przekazywal tez nie
kiedy wlasciwq mu cech? braku serca do 
zaci?tej walki w wyscigach, szczegolnie jesli 
miala potrwac nieco dluzej. Plodnosciq odzna- 
czal si? wysokq, okolo 80%, nawet gdy za- 
chodzil juz w lata.

Pod wzgl?dem doboru rodowodowego kla
czy nim krytych wykazywal szerokq skal? 
dopasowywania si? i dawal dobre i niezle 

konie z klaczami o rozmaitych rodowodach. 
Charakterystyczne tez bylo dla niego wydanie 
duzej liczby koni dobrych i niezlych na torze, 
lecz nie dawal ekstraklasy, a zwlaszcza nie dal 
synow i corek, ktore wslawilyby si? w ho
dowli. Stosunkowo najlepszym w tym wzgl?- 
dzie okazal si? Skarb, lecz trudno uwazac 
go za ekstraklas? w sensie hodowlanym. Nie 
dorownal on koniom rodzimej hodowli, jaki- 
mi byly Przedswit 1872, Ruler 1884, Sac 
a Papier 1896, Kordjan 1877 lub Mosci 
Ksiqz? 1910.

Ogolnie jednak rzecz biorqc, Bafur zaslu- 
zyl si? wysoko krajowej hodowli i przescignql 
w tym wzgl?dzie calq mas? ogierow o bez 
porownania lepszym pochodzeniu i lepszej 
karierze wyscigowej.

Prowadzqc sprawy rewindykaeji koni z 
Niemiec na mocy traktatu wersalskiego Kazi
mierz Stolpe wszczql okolo 1926 r. pertrak- 
taeje o odstqpienie Polsce importowanego do 
Niemiec z Anglii ogiera V ill arsa 1919 
(Sunstar — Sospel po Cyllene), ktory stal 
w prywatnej stadninie. Po dluzszych stara- 
niach udalo si? wreszeie nast?pcy po K. Stol- 
pem, Stanislawowi Schuchowi, dobic targu 
i ogiera odstqpiono we wrzesniu 1927 r. 
w cenie przeliczeniowej 4000 funtow angiel
skich. Ulokowany on zostal w PSK w Ko
zienicach.

Villars urodzil si? w stadninie W. Ra- 
phaela w Anglii. Byl wspanialego pochodzenia 
nastosunki swiatowe. Ojcem jego byl Sunstar, 
kon ekstraklasy, ktory wygral Derby, 2000 
Gwinei, Newmarket Stakes i szereg innych 
nagrod, a potem stal si? slawnym reproduk- 
torem, tworeq duzego rodu m?skiego. Matka 
Sospel byla corkq znakomitego Cyllene, babka 
jej Cimiez byla po wiekopomnym St. Si- 
monie, a prababka Antibes po niewiele mniej 
slawnym Isonomy i wreszeie prababka po 
Hermicie. Rodowod jej wi?c skupial najzna- 
komitsze angielskie konie XIX wieku.

Karier? wyscigowq mial Villars takze 
dobrq, a w kazdym razie najlepszq ze wszyst- 
kich koni sprowadzonych do kraju niedlugo
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206. Wysoce zaslutony w hodowli 
ogier Villars, sprowadzony w 1927 r. 
dla stadnin pahstwowych.

przed nim. Biegal w Anglii w wieku'2 —4 
lat ogolem 14 razy. Stajnia bardzo liczyla 
na niego, gdyz na robocie spisywal siy dobrze 
i zglaszala go poczqtkowo tylko do powaz- 
niejszych gonitw. Jednakze wygorowanych 
tych nadziei Villars nie urzeczywistnial. Jako 
2-latek startowal dwukrotnie w waznych go
nitwach Coventry Stakes w Ascot i Exsterer 
Stakes w Newmarket, lecz nie zajql w nich 
platnych miejsc. W wieku 3 lat wziql udzial 
w 6 gonitwach. Wygral dnia 17 kwietnia 
w Kempton Park Rothschild Maiden Stakes 
251 funtow, bijqc 12 wspblzawodnikow. Po 
tym zwyciystwie i ufajqc dobrym jego galopem 
na rannej robocie stajnia zglosila go do klasycz- 
nej gonitwy 2000 Gwinei, w ktorej nie odegral 
jednak zadnej roli. Nastypnie stanql dnia 
31 maja do Derby, gdzie przyszedl szosty, 
oddajgc zwyciystwo Captain Cuttie, pobiwszy 
jednak Pondolanda, zwyciyzcy w 2000 Gwinei, 
oraz dobrego Diligence. Nastypnie przewiezio- 
ny zostal do Ascot, gdzie wziql udzial dnia 
13 czerwca w duzej gonitwie Prince of Wales 
Stakes i wygral jq swobodnie, pobiwszy Silu- 
riana o 6 dlugosci, dajqc mu 3 kg, ktory 
pozniej byl drugi w St. Leger. Potem biegal 
w Hardwick Stakes, lecz pozostal bez miejsca. 
W jesieni stangl w Doncaster do St. Leger, 

lecz powodzenia nie zaznal i trzyletniq ka
riery zakonczyl udzialem w Cambridgeshire 
Handicapie rowniez bez miejsca.

W wieku 4 lat uczestniczyl w 6 gonitwach. 
Dnia 6 czerwca stangl w Epsom do Durdans 
Handicap, gdzie z latwosciq pobil Tomahaw- 
ka i 4 innych przeciwnikow. Potem stawal do 
Chesterfield Cup, Great Yorkshire Handicap, 
Newmarket October Handicap, London Au- 
tumm Cup i Markeaten Plate, lecz kazdo- 
razowo bez powodzenia. Karierze jego prze- 
szkadzaly czyste dolegliwosci lopatek. Lqcznie 
wiyc wygral 3 gonitwy. Bral jednak udzial 
w najwiykszych gonitwach i biegal w dosko- 
nalych kompaniach. Ale z kariery jego wy- 
nikal rowniez fakt, ze stajnia przeceniala jegb 
mozliwosci. Jak na polskie stosunki byl to 
jednak dobry ogier, ktory wygral powaznq 
gonitwy Prince of Wales Stakes, a takich 
w okresie miydzywojennym do nas na ogol 
nie sprowadzano. Za glowny walor Villarsa 
uwazac by wiyc nalezalo jego swietne po- 
chodzenie, a w mniejszym stopniu kariery 
wyscigowq.

Byl to kon prawidlowo zbudowany, bardzo 
harmonijny w calosci, nieco lzejszy od innych 
czolowych ogierow, wyjqtkowo rasowy i szla- 
chetny. Pewnym mankamentem w jego bu- 
dowie pozostawal nieco szczuply zad oraz 
niedostateczna koscistosc. Odznaczal siy bar
dzo swobodnym ruchem we wszystkich cho- 
dach oraz doskonalym charakterem. Byl plod- 
ny, ale w mniejszym stopniu niz Bafur.

Villars poczqtkowo zostal nabyty do Nie
miec i tam w latach 1924—1927 uzywano 
go jako reproduktora, lecz otrzymywal malo 
klaczy. Z niemieckiej hodowli pochodzil po 
nim sprowadzony do Polski w 1934 r. przez 
W. Bickera do Ujazdu w Poznariskiem ogier 
Granville.

Kupno Villarsa powital polski swiat spor
towy i hodowlany z wielkq radosciq i duzymi 
nadziejami. Fascynujqcy rodowod i wygranie 
powaznej gonitwy Prince of Wales Stakes 
w Ascot sprawily, ze nowy reproduktor stal 
siy najmodniejszy i hodowey tlumnie zglasza-
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misjy, ktora rozwazala kwalifikacje poszcze- 
golnych klaczy i wybierala z nich najlepsze.

Pierwsze dwulatki po Villarsie ukazaly si? 
na torze w 1931 r. i od razu zrobily dobre 
wrazenie. Biegaly z powodzeniem: Dzems, 
ktory wygral Nagrod? Sernickq i J. Fanshave, 
Genova — Widzowa, Frajer — Jana Reszke 
i Salvator — A. Wotowskiego. Wzmoglo to 
jeszcze bardziej zainteresowanie nowym re- 
produktorem — hodowcy dobijali si? o moz- 
nosc pokrycia nim klaczy i posylali do niego 
najlepsze. Ogier wi?c stale byl intensywnie 
wyzyskiwany i kryl rocznie po 45 klaczy.

W 1931 r. Villars zaj^l na liscie zwy
ciyskich reproduktorow piqte miejsce z sum^ 
211367 zl. W 1932 r. wysunql si? na drugie 
miejsce z sum^ 479395 zl i w 1933 r. na 
pierwsze z sum^ 521899 zl. Byl to szczyt 
jego powodzenia. Potem, w latach 1934 — 

— 1939, stal wciqz na drugim miejscu, usty- 
pujqc pierwszenstwa Bafurowi. Rocznie bie
galo po nim od 21 do 63 koni (1938 r.).

Villars wydal tylko jednego derbist? — 
Wisusa (1933 r.), gdy Bafur mial ich czterech: 
Essora, Piano, Jeremiego i Colta. Rowniez co 
do potomstwa, ktore ustanowilo rekordy czasu 
na roznych dystansach na caly okres miydzy- 
wojenny, Bafur zdecydowanie gorowal nad 
nim : Villars dal tylko jednego takiego rekor- 
dzist? — Jona, ktory przebyl 3200 m w 3 min. 
22,5 sek., gdy tymczasem Bafur mial ich 4 — 
na 1100 m, 1200 m, 2200 m i 3000 m 
(patrz tab. 22).

W miar? jak rosla popularnosc Villarsa, 
wzrastala i cena stanowki nim:. w latach 
1928-1936 kryl po 300 zl, w 1937-1938 po 
750 zl i w 1939 r. po 1000 zl. Bafur i pod 
tym wzglydem przewyzszyl go, gdyz w 1939 r. 
kryl po 1500 zl, co stalo si? rekordem dla 
okresu miydzywojennego.

Villars dawal zarowno konie najwyzszej 
krajowej klasy wyscigowej, jak Leb w leb, 
Wisus, Jon, Krater, Genova, Kitty Villars 
i Dzems, jako tez w kazdym roczniku pewn^, 
niekiedy nawet spor$ liczby koni calkiem sla- 

bych, po prostu brakow torowych. Przeciytnq 
pod tym wzglydem Bafur wykazal wyzsz^ od 
Villarsa, ale za to czolowy przychowek Vil
larsa stanowil wyzsz^ klasy anizeli Bafura. 
Leb w leb, Wisus, Krater i Jon gorowaly 
klas^ nad Jeremim, Banditem i Skarbem. 
Dodac do tego jeszcze nalezy fakt, ze Villars 
dal najlepsze swoje produkty z wyjqtkowo 
dobrymi klaczami: Wisus pochodzil od dosko- 
nalej Sevilli, Genova od Gaff, Krater od 
Voli, Dzems od Lanoline; tylko Leb w leb 
pochodzil od slabej Rossadany i Jon od ta- 
kiejze Jokohamy.

Poza czolowkq Villars dal szereg koni 
calkiem dobrych jak Granville, Kitty Villars, 
Frajer, Jasiolda, Karambol i Kuternoga.

Jako ojciec matek stadnych Villars nie 
zdqzyl wykazac si? przed wybuchem drugiej 
wojny swiatowej, gdyz klacze po nim zaczyto 
dopiero wcielac do stadnin i dawaly one 
pierwsze zrebiyta.

Konie po Villarsie dojrzewaly pozniej ani
zeli po Bafurze i w mlodszym wieku nie 
osi^galy takich sukcesow, jak potomstwo Ba
fura. Wyjqtek stanowil Wisus, ktory rozwinql 
si? wczesnie, ale i wczesnie si? skonczyl. 
Corki Villarsa, jako bardzo rasowe, zdra- 
dzaly niekiedy zbytniq nerwowosc, co utrud- 
nialo ich trenowanie i osiqganie przez nie 
sukcesow. Zaznaczylo si? to zwlaszcza u Ja- 
sioldy i Maskoty. Villars wreszcie dawal konie 
bardziej stylowe, suchsze i szlachetniejsze od 
potomstwa Bafura.

Z tych dwoch czolowych reproduktorow 
lat trzydziestych pod wzglydem produkowa- 
nia koni wybitnych na torze i w ogole pod 
wzglydem klasy hodowlanej stawiam Villarsa 
wyzej od Bafura, aczkolwiek przyznac muszy, 
jak to zobrazowalem w tekscie, ze Bafur pod 
kilkoma wzglydami gorowal nad Villarsem. 
W okresie pozniejszym, juz w Polsce Ludo- 
wej, wnuki i prawnuki Villarsa w prostej 
linii myskiej zaznaczyly si? zarowno na torze, 
jak i w hodowli o wiele silniej anizeli potom- 
kowie Bafura. Syn Villarsa Leb w leb wydal 
caly szereg dobrych koni, jak San II 1940,
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szawskiej, Sombrero 1952, ktory wygral Der
by, Prezesa Rady Ministrow i Wielkq War- 
szawsk;p oraz Laryksa 1953, zwyci?zc? w 
Derby i St. Leger. San II przedluzyl m?ski 
rod Villarsa i dal doskonalego prawnuka 
De Corte 1951, zwyci?zc? w 3-letnim Pro
duce, Derby, St. Leger i Wielkiej Warszaw
skiej oraz w Nagrodzie Warszawy w Moskwie, 
jako tez dwukrotnie drugiego w Pucharze 
Krajow Demokracji Ludowych w Moskwie 
w 1954 i 1955 r. De Corte pozostawil na
tomiast czwarte myskie pokolenie Villarsa, 
zlozone z dobrych koni, jak derbista Humbug 
1959, ktory wygral nagrody Rulera, St. Leger 
sa Rady Ministrow Hubert 1960, San Thiago 
1959, ktory wygral nagrody Rulera, St. Leger 
i Prezesa Rady Ministrow, i wreszcie Rangun 
1962, zwyci?zca w Nagrodzie Prezesa Rady 
Ministrow. Takim sukcesem hodowlanym swe
go potomstwa Bafur poszczycic si? nie mogl.

W jesieni 1928 r. zakupil S. Schuch 
w Niemczech w ramach sum rewindykacyj- 
nych gniadego ogiera Mah Jonga 1924 
(Prunus — Maja po Caius), hodowli S. A. 
Oppenheima. Nabyty zostal w cenie 3500 
funtow sterlingow. Mial on bardzo dobre po
chodzenie w skali niemieckiej. Jego ojciec 
Prunus nalezal do najglosniejszych produk- 
tow hodowli niemieckiej. Wygral tamtejszy 
St. Leger, Henckel Rennen i Gladiateur 
Rennen, byl drugi w Union Rennen za Orilu- 
sem i trzeci w Derby za Marmorem i Land- 
sturmerem. W latach 1927, 1928, 1929, 1932 
i 1934 pozostawal championem reprodukto
row w Niemczech, dajqc konie tej miary, co 
Oleander, Weissdorn, Palastpage, Mah Jong, 
Indigo, Walzertraum i inne. Matkq Mah 
Jonga byla Maja, corka Caiusa, znanego 
z dawania dobrych klaczy stadnych- Babkq 
byla Masha, zwyciyzczyni w Austria Preis, 
ktora dala dobrych synow: Majestica, zwy- 
ci?zc? w Union Rennen i Grosser Preis 
von Berlin, oraz Der Mohra, zwyciyzc? w 
Grosser Hansa Preis, Hertefeld Rennen i Ju- 
bilaums Preis. Prababka Mah Jonga, Maria, 

wygrala niemiecki St. Leger, Fiirstenberg 
Rennen, Zukunfts Rennen i Alexander Ren
nen oraz pozostawila duz^ i zasluzon^ rodzin? 
zeriskq. Wreszcie praprababkq Mah Jonga by
la Kisasszony 1869, ktora zalozyla duzq i cennq 
rodzin? w Niemczech. Mah Jong posiadal 
wi?c dobre pochodzenie zarowno po mieczu, 
jak i po k^dzieli.

Karier? wyscigowy mial takze dobr^. 
Uchodzil za najlepszego dwulatka 1926 r., 
wygrywajqc 8 gonitw na 10 startow, w tym 
Renard Rennen, Preis der Winter favoriten 
i Ratibor Rennen. Jako 3-letni zwyciyzyl 
w Derby na okropnie blotnistym torze, bij^c 
Libertasa, Fochenbacha i Serapisa. Wygral 
tez Grosser Preis von Berlin, bijqc Lamposa, 
Indigo, Eisenkanzlera, Ferro i Torero. Stanql 
drugi w Henckel Rennen za Torero oraz 
w Grosser Preis von Koln za Aureliusem 
i wreszcie zaj;J trzecie miejsce w St. Leger za 
Eisenkanzlerem i Wandererem. W wieku 4 lat 
przyszedl drugi w Grosser Preis von Berlin 
za znakomitym Oleandrem, bij^c Torero, 
Aureliusa i Lamposa. Ogolem startowal 27 
razy, z czego wygral 12 gonitw, byl drugi 
4 razy, trzeci 5 i czwarty 2 razy. Suma jego 
wygranych wyniosla 224360 mk. Dodac na
lezy, ze jego karierze wyscigowej przeszka- 
dzala ta okolicznosc, ze za towarzysza stajen- 
nego mial znakomitego Oleandra, z ktorym 
cz?sto biegal i ktoremu oczywiscie dawano 
taktycznie pierwszenstwo.

Po sprowadzeniu do Polski postawiony 
zostal w Kozienicach, a potem kryl i w innych 
stadninach.

W Niemczech ceniono Mah Jonga o wiele 
wyzej niz sprzedanych uprzednio do Polski 
Harlekina i Bafura. Mial tez od tych dwoch 
ogierow o wiele lepsze pochodzenie i duzo 
lepszq karier? wyscigowy, totez poczjpkowo 
bardzo na niego liczono. W hodowli nie 
ziscil jednak pokladanych nadziei. Dal tylko 
jednego prawdziwie klasowego konia — Mata 
1931, ktory stal si? pierwszym na torze mo
kotowskim „trojkoronowanym”, wygrywaj^c 
nagrody: Rulera, Derby i St. Leger; wygral



250

207. Ogier Mah Jong, hodowli S. S. Oppenheima 
w Niemczech, ktory dobrze biegal w swej 
ojczyznie, wygrywajqc Derby, Grosser Preis 
von Berlin i szereg innych gonitw, 
a nastypnie sprowadzony zostal w 1928 r. 
przez S. Schucha dla stad pahstwowych.
Dal ,,trojkoronowanego” Mata, derbistke 
Bystrq II, Nektara, Macedonia i inne.

tez trzy najpowazniejsze gonitwy dla dwu- 
latkow: Produce Kruszyny, Borowna i im. 
J. Fanshave. Ustanowil poza tym w Derby 
owczesny rekord czasu na dystansie 2400 m — 
2 min. 31 sek., pobity w 1938 r. przez 
Kszyka w Wielkiej Warszawskiej — 2 min. 
30 sek. Z innych koni po Mah Jongu wy- 
roznil si? niepobity dwulatek Nektar 1934, 
ktory wygral Produce Kruszyny, Borowna 
i A. Potockiego, lecz jako 3-letni naderwal 
na robocie sci?gno i zakoriczyl kariery wysci
gowq. Po wojnie corka Mah Jonga, Bystra II, 
wygrala w 1946 r. pierwsze powojenne Derby 
na Sluzewcu. Innych zwyci?zcow w gonitwach 
klasycznych i polklasycznych Mah Jong nie 
dal. Do stosunkowo lepszych jego produktow 
nalezaly jeszcze: Macedonia, Fugas, Nalewka, 
Gandhi II i Pirandello. Wsrod potomstwa 
Mah Jonga zdarzaly si? cz?sciej niz po innych 
ogierach konie dotkni?te rachityzmem, co 
przewaznie uwidocznialo si? w zgrubialych 
stawach p?cinowych.

W jesieni 1930 r. zakupil S. Schuch 

w Niemczech gniadego ogiera Rheinweina 
1923 (Arranmore — Romanze po Fervor). 
Koh ten przybyl do Polski bez rozglosu
1 poczqtkowo traktowany byl zdawkowo. Prze- 
znaczony zostal do polkrwi. Pochodzenia byl 
sredniego. Ojciec jego Arranmore urodzil si? 
w Anglii i byl koniem handicapowej klasy. 
Wygral 7 gonitw na sum? 3688 funtow, 
w tym International Foal Stakes i Newbury 
Spring Cup. Sprowadzony na reproduktora 
do Niemiec nie wyroznil si? na tym polu. 
Najlepszymijego produktami staly si?: Focken- 
bach, Lowenherz II i Rheinwein. Rodowod 
mial sredni.

Duzo lepsza byla u Rheinweina zenska 
polowa rodowodu. Matka jego Romanze oka
zala si? najlepszq corkq Fervora. Biegala jako
2 — 4-letnia 28 razy, zwyci?zyla 12 razy, a wy
grane jej wyniosly przeszlo 300000 marek. 
Jako 3-letnia zdobyla Kisasszony Rennen, ale 
najlepiej spisala si? w wieku 4 lat, kiedy zwy- 
ci?zyla w Grosser Hanoverscher Ausgleich, 
a w jesieni wygrala z kolei 3 gonitwy: 
Trachenberg Rennen, bijqc o nos Wallenstei- 
na, Schlesien Rennen pod najwyzszq wagq 
i Hammonia Preis, gdzie pod wagq 63 kg 
pobila 4-letniego Wallensteina, 3-letniego 
Grafa Ferry i 3-letniego Fliichtlinga. Na 
dystansach 1600 — 2000 m Romanze byla blis- 
ka pierwszej klasy niemieckiej. Wzi?ta do ho
dowli data jednego tylko Rheinweina, po 
czym padla.

Karier? wyscigowq rozpoczql Rheinwein 
w wieku 2 lat i wykazal wczesny rozwoj, 
polqczony z duzq wytrzymalosciq, biegal bo
wiem w tym wieku az 12 razy. Wygral 4 
gonitwy, przyszedl drugi w 7 i raz pozostal 
bez miejsca. W wieku 3 lat startowal 14 razy. 
Wygral Hindenburg Rennen, bijqc Tibi?, 
Lamposa, Aditi, Marducka, Weissdorna 
i Theokrita. W Union Rennen (berlinskie 
Derby) byl trzeci za Ferro i Aureliusem, 
w niemieckim Derby w Hamburgu stanql 
piqty za Ferro, Aureliusem, Hodur i Corio- 
lanem, w St. Leger byl trzeci za Lamposem 
i Ferro. Pozniejszq karier? mial slabq. Ogo-



208. Ogier Rheinwein 1923
(Arranmore — Romanze), sprowadzony w 1936 r. 
Z Niemiec dla stad pahstwowych. < 

lem wygral 11 gonitw, co z platnymi miejsca- 
mi przynioslo mu 121 110 marek. Biorqc pod 
uwag?, ze w Hindenburg Rennen na dystan
sie 2400 m pobil tak dobre konie, jak Lam- 
posa, Aditi, Marducka i Weissdorna, a w St. 
Leger przyszedl trzeci, to stwierdzic mozemy, 
ze biegal niezle.

Po przybyciu do Polski oddany zostal 
w dzierzaw? A. Potockiemu do Albigowej 
i stal tam w ciqgu lat 1931 — 1936. Po- 
cz^tkowo kryl przewaznie klacze polkrwi, ale 
stopniowo dawano mu i folblutki. Na torze 
wyscigowym pierwszy po nim dwulatek uka
zal si? w 1933 r., a byla to jedna tylko 
klacz, i to polkrwi — Bonne Aventure. Do
piero w 1934 r. pojawila si? po nim stawka 
9 koni. Poniewaz od razu ze stawki tej 
wyroznily si?: Impet II, zwyci?zca w Nagro
dzie A. Potockiego, i Ingoda, zwyci?zczyni 
w Nagrodzie Borowna, wi?c zwrocono uwag? 
na nowego ogiera i zacz?to przydzielac mu 
wi?cej klaczy. Gdy natomiast w roku nast?p- 
nym Impet II wygral Derby, akcje Rhein
weina poszly bardzo w gor?. Wszedl zdecy
dowanie do grupy ogierow czolowych i cena 
stanowki z nim wzrosla z 50 zl w 1931 r. 

do 500 zl w latach 1938—1939.
W 1933 r. przyszedl na swiat najlepszy 

kon po Rheinweinie — Kares, ktory biegal 
w stajni, Jordan” i wygral 162230 zl, a w tym 
nagrody: A. Wotowskiego, Rulera, dwukrot
nie Prezydenta Rzeczypospolitej, Sac a Pa
pier i Janowski; byl poza tym drugi w Derby 
i w St. Leger. Niezle biegaly tez po nim 
Kid, Lech II i Loyal.

Na liscie zwyci?skich reproduktorow zna
lazl si? Rheinwein w 1935 r. na czwartym 
miejscu z sumq 186648 zl, w 1936 r. na trze
cim z suma 241810 zl, w 1937 r. rowniez 
na trzecim z sumq 175455 zl, w 1938 r. na 
szostym z sum^ 158170 zl i w 1939 r. na 
piqtym z suma 74128 zl. Rheinwein dawal 
na ogol konie wczesnie dojrzewajqce i bar
dziej szybkie niz wytrzymale. Zdecydowanych 
stayerow nie pozostawil wcale. Wsrod jego 
przychowka nie bylo koni wysokiej klasy wys
cigowej, ale tez malo zdecydowanie slabych, 
dawal wyraznie wysok^ przeci?tn4.

Z innych ogierow pahstwowych sprowa- 
dzonych z Zachodu do sredniej wartosci na
lezaly: Dealer 1908 (Santry — Dear Lady), 
derbista austriacki, sprowadzony w 1919 r., 
dal Dollara, Demona i Dyletantk?; Ballyhe- 
ron 1918 (Santoi — Anxious), derbista irlan- 
dzki, sprowadzony z Anglii w 1923 r.; To- 
relore 1917 (Beppo — Tortor), wygral Prin
ce of Wales Stakes, Jockey Club Stakes, 
March Stakes i Manchester November Han
dicap, sprowadzony w 1929 r., na ogol za- 
wiodl w hodowli; Pali! 1923 (Landgraf — 
Perle), wygral Hammonia Preis, dwukrotnie 
Ulrich von Oertzen Rennen i Badener Meile, 
sprowadzony w 1928 r., dal Estoni?, Elb?, 
Apatin i Tamano; Btivesz 1924 (Kokoro — 
Buvette), wygral Derby w Budapeszcie i Na
grod? Sw. Ladyslawa, sprowadzony w 1928 r., 
dal Felsztyna, Motrun?, Lokietka, Loridana 
i Lawnika; Wily Attorney 1917 (Treden- 
nis — Bachelor’s Berill), biegal slabo, sprowa
dzony w 1922 r., dal Gran Chuckle, Lady 
Szeren? i May Rose; Schalk 1916 (Icy 
Wind — Indiscretion), wygral w Austrii

251



252 227 160 koron, sprowadzony w 1923 r., dal 
Pana Prezesa, Alamara i Czekoladky.

Wsrod ogierow prywatnych importo- 
wanych z Zachodu zaden nie wywarl powaz- 
niejszego wplywu na krajowq. hodowly. Mialo 
to miejsce dlatego, ze poczqtkowo hodowcy 
kupowali tylko slabsze, tanie okazy, a gdy 
mniej wiycej od 1934 r. zaczyli nabywac 
i drozsze, to te nie zdqzyly juz zaznaczyc 
siy w hodowli z racji wybuchu wojny. Wyjq- 
tek w tym wzglydzie stwarzal jeden tylko 
Fils du Vent, nabyty w 1910 r. we Francji 
przez K. Stolpego dla F. Jurjewicza, ale i ten 
w 1920 r. zostal odkupiony przez rzqd.

W pewnej mierze zaznaczyly si? w hodowli 
nizej wymienione ogiery prywatne.

Albula 1912 (Lorlot — Airdrie), hodowli 
niemieckiej, wlasnosc R. Grzybowskiego w 
Dybincu. Dal derbisty Bejruta, dobrq Atiny, 
ktora wygrala St. Leger, Jubileuszowq, dwu
krotnie Janowski oraz J. Zamoyskiego, i Al
ready, uzywanego w hodowli polkrwi.

Bankar ocscse 1913 (Falb — Fecske), 
hodowli wygierskiej, sprowadzony w 1922 r., 
wlasnosc J. Alvensleben Schonborna w Ostro- 
mecku na Pomorzu. Dal derbisty Karata, 
dobr^ Galante, zwyciyzczyniy w gonitwach 
o nagrody: Rzeki Wisfy, J. Fanshave, Pro
duce Kruszyny i 14. pulku ulanow, jako tez 
pozyteczne — Voleuse, Mimozy i Goliatha.

Blue Danube 1911 (St. Denis — Blue 
Gown), urodzony w Anglii, zwyciyzca w Man
chester Cup, sprowadzony w 1919 r. przez 
L. J. Kronenberga do Wierica. W poczqtku 
okresu miydzywojennego jego potomstwo spo
ro wygrywalo dziyki brakowi powazniejszej 
konkurencji, tak ze zajmowal na liscie zwy
ciyskich reproduktorow w 1923 r. trzecie 
miejsce, w 1924 i 1925 r. drugie i w 1926 r. 
znowu trzecie. Dal dobrego Tena 1921, zwy- 

ciyzcy w Wielkiej Warszawskiej, Prezydenta, 
J. Zamoyskiego i Lubomirskich, oraz Rozma- 
ryna, Urwipolcia, Uzdy i Umizga.

L’Aretin 1924.(Dominion — La Campa
nilla), hodowli francuskiej, sprowadzony w 
1928 r. przez Konstantego Zamoyskiego do 
Adampola. Dal Laszky, dwukrotn^ zwyciyz- 
czyniy w Nagrodzie Rzeki Wish i L. Kra- 
sinskiego, Lira, ktory wygral Nagrody Fils du 
Vent i Handicap Brzezia oraz przyszedl drugi 
w St. Leger, jako tez pozytecznego Loup 
Garou, zwyciyzcy w Handicapie Brzezia.

Rapace 1925 (Clarissimus — Rosee), ho
dowli francuskiej, sprowadzony w 1933 r. 
przez E. Kurnatowskiego do Lochowa. Ogier 
ten zasluzyl siy chyba najbardziej ze wszyst- 
kich importowanych reproduktorow prywat
nych. Dal dobrego Marapa, zwyciyzcy w na- 
grodach J. Zamoyskiego i Janowskiej, Raptu- 
sa, Gaffeuse, a juz w Polsce Ludowej derbisty 
Arrasa i Merana, zwyciyzcy w Nagrodzie 
Prezesa Rady Ministrow.

West Nor West 1927 (Parth — Sea 
Spray), hodowli francuskiej, sprowadzony 
w 1930 r. przez E. Kurnatowskiego. Dal Kszy- 
ka, zwyciyzcy w Wielkiej Warszawskiej i Na
grodzie J. Zamoyskiego, oraz dobrego Gaffe- 
ura, zwyciyzcy w St. Leger, Nagrodzie Lubo
mirskich, ktory byl drugi w Wielkiej Warszaw
skiej; ustanowil tez rekord czasu na 4800 m 
5 min. 21,5 sek. West Nor Westa sprzedal 
E. Kurnatowski w 1936 r. do Czechoslowacji.

Inne glosniejsze ogiery prywatne, jak Ali 
Pasha, Dharampur, Gainslaw, Ping Pong 
i Sunderland, zostaly sprowadzone niezadlu- 
go przed wybuchem wojny i juz nie zd^zyly 
zarekomendowac siy na polu hodowli.

Listy ogierow, ktorych potomstwo wygralo 
w poszczegolnych latach najwiycej, obrazuje 
tabela 36.



36. Reproduktory pelnej krwi, ktorych potomstwo wygralo w Polsce w danym roku najwi^cej 253

Rok Nazwa ogierow Liczba 
potomkow

Suma 
wygranych Ojciec i matka ogiera

The Story 5 Sundridge — Sweet Story
1919 Wombwell 1 Isinglass — Mrs. Butterwick

Sac a Papier 7 Salisbury — First Flight
Carabas 3 Carbine — Dolly Watts

1920 Icy Wind 1 Laveno — Cault Blast
Fils du Vent 9 Flying Fox — Airs and Graces
Sardanapale 1 Prestige — Gemma

1921 Aboyeur 2 Desmond — Pawky
Icy Wind 3 Carbine' — Dolly Watts
St. Saulge 3 Le Sancy — May Pole

1922 Bonspiel II 1 St. Frusquin — Glasalt
Hapsburg 1 Desmon t — Altesse
Fils du Vent 8 Flying Fox — Airs and Graces

1923 Harry of Hereford 1 John O’Gaunt — Canterbury Pilgrim
Blue Danube 7 St. Denis — Blue Gown II
Fils du Vent 16 43 1'8'0 Flying Fox — Airs and Graces

1924 Blue Danube 15 35105 St. Denis — Blue Gown II
Morganatic 10 20360 St. Simon — Molly Morgan
Fils du Vent 20 107 170 Flying Fox — Airs and Graces

1925 Blue Danube 19 88650 St. Denis — Blue Gown II
Mosci Ksiqze 12 70330 Sac a Papier — Izbica
Morganatic 32 , 146 648 St. Simon — Molly Morgan

1926 Fils du Vent 21 115930 Flying Fox — Airs and Graces
Blue Danube 18 113925 St. Denis — Blue Gown II
Morganatic 35 192358 St. Simon — Molly Morgan

1927 Alaric Victor 16 174564 Alaric — Vae Victis
Mosci Ksiqze 28 166520 Sac a Papier — Izbica
Harlekin T2 199330 Pels — Hecuba

1928 Morganatic 36 199148 St. Simon — Molly Morgan
Man ton 50 188981 Bayardo — Jane Grey II
Fils du Vent 36 372151 Flying Fox — Airs and Graces

1929 Man ton 68 366360 Bayardo — Jane Grey II
Morganatic 27 325466 St. Simon — Molly Morgan
Man ton 79 503552 Bayardo — Jane Grey 11

1930 Fils du Vent 44 438242 Flying Fox — Airs and Graces
Mosci Ksiqze 24 216353 Sac a Papier — Izbica
Fils du Vent 45 479965 Flying Fox — Airs and Graces

1931 Bafur 10 356670 Fervor — Bracing Air
Balthazar 27 323580 Roi Herode — Gravitation
Fils du Vent 40 500800 Flying Fox — Airs and Graces

1932 Villars 40 479395 Sunstar — Sospel
Parachute 23 288535 Perdiccas — Mira
Villars 42 521890 Sunstar — Sospel

1933 Harlekin 35 422934 Fels — Hecuba
Fils du Vent 35 311845 Flying Fox — Airs and Graces
Harlekin 35 385790 Fels — Hecuba

1934 Villars 32 332 454 Sunstar — Sospel
Mah Jong 34 293007 Prunus — Maja
Bafur ------------- 36 483271 Fervor — Bracing Air

1935 Villars 43 207435 Sunstar — Sospel
Mah Jong 36 188200 Prunus — Maja
Bafur ------------- 52 531849 Fervor — Bracing Air

1936 Villars 57 295790 Sunstar — Sospel
Rheinwein 22 241810 Arranmore — Romanze
Bafur 63 734734 Fervor — Bracing Air

1937 Villars 55 495080 Sunstar — Sospel
Rheinwein 25 175455 Arranmore — Romanze
Bafur 65 847202 Fervor — Bracing Air

1938 Villars 63 479493 Sunstar — Sospel
Harlekin 43 195683 Fels — Hecuba
Bafur 56 273380 Fervor - Bracing Air

1939 Villars 51 237541 Sunstar — Sospel
Parachute 28 107155 Perdiccas — Mira



254 Reproduktory pochodzenia krajowego
Omowiwszy ogiery importowane przejd? 

obecnie do rozpatrzenia udzialu w hodowli 
ogierow krajowych. W koncowym rozdziale 
ksiqzki poddam wyczerpujqcemu rozwazeniu 
kwestiy, dlaczego hodowey koni pelnej krwi 
angielskiej zamieszkali we wschodniej Europie 
W0I4 poslugiwac si? ogierami importowanymi 
z Zachodu anizeli wlasnej krajowej hodowli. 
Tu zaznacz? tylko ogolnikowo, ze ogiery kra
jowe na skutek duzo gorszych w Polsce 
i krajach sqsiadujqcych warunkow przyrod- 
niczych i gospodarczych anizeli w Anglii, 
Irlandii, Francji, a cz?sciowo i w zachodnich 
Niemczech, rzadko staj^ si? dobrymi repro- 
duktorami i konie po nich slabo biegajq,

209. Alaric 1904 (St. Germain Princesse 
de Galles), hodowli M. Bersona, f>o wygraniu 
.Nagrody Specjalnej w Petersburgu. 

a osob'niki m?skie wychowane w drugim i na- 
st?pnych pokoleniach w kraju juz zupelnie 
nie nadaj^ si? do dalszej hodowli.

List? ogierow krajowych otwieram zaslu- 
zonym zarowno na torze, jak i w hodowli 
Alaric’iem 1904 (St. Germain — Princesse 
de Galles), hodowli Michala Bersona w Lesz- 
nie pod Bloniem. Biegal w stajni swego ho
dowey w Warszawie, Moskwie i Petersburgu. 
Wygral 20864 rubli, w tym w Warszawie 
nagrody: St. Leger, Cesarsk^, Jubileuszowq, 
L. Krasiriskiego i J. Zamoyskiego, w Moskwie 
Cesarsk^ i w Petersburgu Nagrody Specjalny 
dla 4-latkow. Po ukoriczonej karierze wysci
gowej wzi?ty zostal na reproduktora w Lesznie 
i tu dal dobrych synow Alaric Victora i Vadi 
Half? oraz cennq klacz Alcantar?. Alaric 
zginql na ewakuaeji w 1917 r.

Ciekawym zjawiskiem z hodowlanego 
punktu widzenia stal si? fakt, ze Alaric byl



255po skromnym St. Germain, koniu steeplo- 
wym, nabytym za niecale 3000 frankow, 
i matce Princesse de Galles, slabej klaczy 
wyscigowej, ktora zdobyla zaledwie 2 drugie 
nagrody na sum? 1870 koron. Pomimo to 
Alaric stal si? dobrym koniem wyscigowym, 
ponadto cennym w hodowli, a co godne 
specjalnej uwagi — zalozycielem krajowego 
rodu m?skiego: Alaric 1904 — Alaric Victor 
1911 — Batiar 1925 — Juras 1933. Tego ro
dzaju powodzenie hodowlane zdarza si? w 
Polsce jak i innych krajach wschodniej Euro- 
py niezmiernie rzadko.

Alaric Victor 1911 (Alaric — Vae Vic- 
tis), biegal w Warszawie i wygral nagrody: 
Produce Kruszyny i Rulera, a we Wszech- 
rosyjskim Derby w Moskwie stangl czwarty, 
nadwer?zywszy sci?gno. Po powrocie do Polski 
w 1920 r. wzi?ty zostal na reproduktora 
w Lesznie i dal tu Menzalaric, Batiara, Alem- 
bika i szereg innych koni. Na liscie zwyci?skich 
reproduktorow zaj^l w 1927 r. drugie miejsce 
z sumq 174564 zl, a potem lokowal si? na 
dalszych pozycjach.

Forward 1922 (Fils du Vent — Gaff), 
hodowli M. Sawickiego w Janowie Podlaskim. 
O jego pochodzeniu i karierze wyscigowej 
byla juz szeroko mowa uprzednio. Okazal 
si? najznakomitszym na torze koniem okresu 
mi?dzywojennego. W hodowli nie zd^zyl wy- 
kazac si? w pelni z racji wybuchu wojny. 
Czynny byl w dzierzawie u H. Wozniakow- 
skiego w Widzowie. Dal dobrego Baltyka 
1932, ktory wygral nagrody: J. Zamoyskiego, 
Sac a Papier i dwukrotnie Prezesa Lodzkie- 
go Towarzystwa Zach?ty do Wyscigow Kon
nych, jako tez ustanowil dwa rekordy czasu 
na caly okres mi?dzywojenny w 1935 r. na 
dystansie 1600 m — 1 min. 38 sek. i w 1937 r. 
na dystansie 2100 m - 2 min. 11 sek. Forward 
dal poza tym pozyteczne konie: Litawora, 
Herpesa, Proroka, Trefla i Bombowca, a juz 
podczas wojny Odeona 1942, ktory wygral 
w 1946 r. na Sluzewcu Nagrod? Prezydenta 
Krajowej Rady Narodowej.

Mosci Ksiqz? 1910 (Sac a Papier —

210. Forward jako reproduktor w Widzowie 
w wieku 16 lat.

Izbica), hodowli braci Lubomirskich w Wi
dzowie. Mial doskonal^ karier? wyscigowq. 
Biegal, trenowany przez Antoniego Zas?p?, 
wyl3.cz.nie na torach zagranicznych: w Austrii, 
na W?grzech, w Niemczech i we Francji. 
Wygral w Wiedniu Nil Desperandum Rennen, 
Graf Hugo Henckel Memorial i Wasserturm 
Rennen; w Budapeszcie — St. Leger i Jockey 
Club Preis; w Baden-Baden — Grosser Preis 
von Baden. W Derby austriackim byl drugi 
za Csardasem, a w Derby niemieckim w 
Hamburgu drugi za Turmfalke. L^cznie wy
gral 180970 koron i 75800 marek. Z uspo- 
sobienia byl stayerem. Jak na stosunki nie 
tylko polskie, ale i srodkowoeuropejskie, oka- 
zal si? koniem wysokiej klasy. Z wygl^du 
przedstawial si? okazale: duzego wzrostu, 
o dlugich liniach, z wysoko osadzonq. szyj 3, 
wspanial^ „gorn4 liniq”, moze nieco wysoki 
na nogach, lecz koscisty, o m?skiej postaci, 
znamionuj^cej sil? i energi?.

Po rozpadni?ciu si? monarchii austro- 
-w?gierskiej sprowadzony zostal do kraju 
i kryl na razie w Kruszynie. Potem, w la
tach 1920—1923, byl dzierzawiony prze Za- 
rzqd Stadnin Pahstwowych, az dnia 16 sierp
nia 1923 r. zostal nabyty przez rzqd. Stacjo- 
nowany bywal przewaznie w Janowie Pod-
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211. Ogier Mosci KsiqZy, hodowli braci 
Lubomirskich w Widzowie, zwycifzca w wielu 
najwigkszych gonitwach w Wiedniu, 
Budapeszcie i Baden-Baden, a nastfpnie 
zasluZony reproduktor.

laskim i Kozienicach, z wyjqtkiem lat 1925, 
kiedy oddany zostal w dzierzaw? Marianowi 
Czeczowi do Koz na Slqsku Cieszynskim, 
i 1926 r., kiedy stal u Eugeniusza Grzybow- 
skiego w Slubicach w pow. gostyninskim. Nie 
odznaczal si? duzq plodnosciq.

Dawal lepsze corki anizeli synow i to odno- 
silo si? zarowno do ich uzdolnien wyscigo
wych, jak i uzytecznosci hodowlanej. Z kla
czy wyroznily si? po nim na torach nast?- 
pujqce: Fala III 1924, zwyci?zczyni w nagro- 
dach Rulera, Oaks i Derby, ktora w 1927 r. 
zaj?la pierwsze miejsce na liscie wygranych 
z sumq 77230 zl, w hodowli natomiast za- 
wiodla; Dryada 1922, zwyci?zczyni w nagro- 
dach Jubileuszowej i Janowskiej, jako tez 
druga w St. Leger; He de France 1927, 
zwyci?zczyni w 2-letnim Produce, Oaksie i Ja
nowskiej; Elma II 1923, zwyci?zczyni w Na
grodzie Rulera, ktora wczesnie padla; Widzo- 
wianka 1918, zwyci?zczyni w 3-letnim Pro
duce; Frasquita II 1924, druga w St. Leger 
i trzecia w Wielkiej Warszawskiej, i wreszcie 
Roksana 1923.

Wsrod synow wyroznily si?: Huk 1925, 
zwyci?zca w dystansowej gonitwie im. Lubo
mirskich oraz Wielkiej Lodzkiej; Palatyn 
1921, zwyci?zca w Handicapie Brzezia; Figaro 
1924, zwyci?zca w Nagrodzie Borowna i Han- 
dicapach Leszna i Lazienkowskim; Kazbek 
1929, zwyci?zca w Nagrodzie L. Krasinskiego, 
i Witez 1918. Z przedwojennych koni wy- 
mienic nalezy Pana Tadeusza 1913 i Rewe- 
r? 1914. W hodowli z synow Mosci Ksi?cia 
uzywane byly: Palatyn, Pan Tadeusz, Rewe- 
ra i Witez, z ktorych tylko ten ostatni dal 
wysoce klasowq Fergan? 1925, zwyci?zczyni? 
w nagrodach: Rzeki Wisly, 3-letnim Produce, 
St. Leger, Jubileuszowej i Sac a Papier, kto
ra nast?pnie dala dobrq Motrun? 1933, zwy- 
ci?zczyni? w Oaksie i Rzeki Wisly.

Na liscie zwyci?skich reproduktorow zna
lazl si? Mosci Ksiqz? w 1925, 1927 i 1930 r. 
na trzecim miejscu z sumami 70330 zl, 
166520 zl i 216353 zl. W innych latach zaj
mowal dalsze pozycje. Rocznie biegalo po 
nim od 9 do 28 koni. Aczkolwiek sam Mosci 
Ksiqz? byl stayerem, to jednak dawal konie 
krotko- i sredniodystansowe.

Do stadnin zostalo wlqczonych po nim 
ponad 20 klaczy, lecz zadna z nich nie wy- 
dala glosniejszego potomstwa. Ogier ten jed
nak musi bye uznany obok Alaric’a za naj- 
lepszego wsrod reproduktorow pochodzenia 
krajowego czynnych w okresie mi?dzywojen- 
nym. Padl w Kozienicach dnia 19 sierpnia 
1928 r.

Oszczep 1912 (Sac a Papier — Cross 
Patty), polbrat po ojeu Mosci Ksi?cia, ho
dowli Wladyslawa Lubomirskiego w Widzo
wie. Biegal w Wiedniu juz podczas wojny 
w wieku 2—6 lat 73 .razy, z czego zwyci?- 
zyl 14 razy i wygral 121680 koron. Naj- 
wi?kszym jego sukcesem na torze stalo si? 
pokonanie 4-letniego Peterwardeina na dy
stansie 2800 m pod wagq 61 kg w czasie 
3 min. 16 sek., gdy jego rywal niosl 58,5 kg. 
Sprowadzony do kraju po rozpadni?ciu si? 
monarchii austro-w?gierskiej w 1919 r. zajql 
boks reproduktora w Widzowie.
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212. Ogier Oszczep, hodowli W. Lubomirskiego 
w Widzowie, uZywany jako reproduktor 
w stadninach w okresie miedzvwojennym.

Pierwsze dwulatki po nim ukazaly si? na 
torze w 1923 r. W stawce tej znalazl si? 
dobry Boruta, ktory wygral nagrody: A. Wo- 
towskiego i Prezydenta Rzeczypospolitej. Dal 
nast?pnic doskonalq w wieku 2 lat Cymbark?, 
zwyci?zczyni? w nagrodach: Widzowa, Ser- 
nickiej i Borowna, bardzo szybkiego Egmonta, 
zwyci?zc? w Probnej dla ogierow, 2-letnim 
Produce i trzykrotnie gen. K. Sosnkowskiego, 
dobrq Eskort? II, zwyci?zczyni? w 3-letnim 
Produce, drugq w Oaksie i trzeciq w Wiel
kiej Warszawskiej, i wreszcie Groma II, 
zwyci?zc? w nagrodach: Sernickiej, Jana 
Reszke i J. Zamoyskiego, a w Jubileuszowej 
drugiego o leb za Forwardem. Oszczep na 
ogol dawal konie wczesnie dojrzewaj^ce i szyb- 
kie na krotkich dystansach z wyjqtkiem Bo- 
ruty.

W 1925 r. Oszczepa nabyl rz.ijcl i odda- 
wai go w dzierzawy lieznym hodowcom pry- 
watnym. Kon ten odznaczal si? bardzo la- 
godnym charakterem i przekazywal to po- 
tomstwu. Przychowek po nim byl latwy w tre- 
ningu. Okolo 20 jego corek wzi?to do stadnin, 
lecz jako matki nie wydaly one klasowego 
przychowka.

Parachute 1916 (Perdiccas - Mira), ho

dowli A. Wolkonskiego w Beheniu na Wo
lyniu. Biegal w Odessie i wygral tam 8100 
rubli. Potem odbyl slynny marsz pieszy z par
tly koni prowadzon^ przez F. Jurjewicza 
z Odessy do Lwowa. W 1919 i 1920 r. bie
gal w Warszawie w stajni St. Wolanowskiego 
i wygral 9 gonitw, w tym nagrody: J. Za
moyskiego, Naczelnika Panstwa i Sac a Pa
pier. Po ukonczonej karierze wyscigowej wzi?- 
ty zostal przez St. Wolanowskiego na repro
duktora w Grudowie pod Warszawy. Otrzy- 
mywal jednak malo i slabe klacze. W 1923 r. 
zostal sprzedany plk. Mscislawowi Butkiewi- 
czowi i przewieziony do jego majqtku Ka- 
czanowa pod Lidq.. Ale i tu nie znalazl 
warunkow do wybicia si? w hodowli. W 
1925 r. zostal wydzierzawiony do powaznej 
stadniny Adama Czartoryskiego w Krasnem, 
gdzie otrzymal juz lepsze klacze. W 1926 r. 
kupiono go na wlasnosc i juz do smierci 
pozostal w Krasnem.

Pomimo ze stal w dobrej stadninie, nie 
dowierzano mu zbytnio jako ogierowi krajo- 
wemu. i wi?kszosc klaczy posylano do dzierza- 
wionego od rz;y:lu angielskiego Balthazara.

W swej karierze stadnej dal klasowego 
zywotnego Granata 1923, hodowli Eugeniusza 
Grzybowskiego, zwyci?zc? w nagrodach: J. 
Zamoyskiego, A. Wotowskiego, St. Leger,

213. Ogier Parachute 1916 (Perdiccas — Mira), 
reproduktor w Krasnem.

17 - Wyscigi i hodowla koni...



258 dwukrotnie im. Lubomirskich i w Handicapie 
Otwarcia i Brzezia. Szerzej o tym koniu byla 
juz mowa w jednym z poprzednich rozdzia- 
low. Drugim wysoce udanym synem Parachu- 
te’a byl lmperator 1929, ktory dobrze biegal, 
wygrywaj^c 267 698 zl, w tym nagrody: 2-letni 
Produce, Borowna, A. Wotowskiego, St. Le
ger, Janowskq. i im. Lubomirskich. Rowniez 
i o tym koniu byla juz mowa wyzej. Na- 
st?pnie Parachute dal Hermesa II, zwyci?zc? 
w 2-letnim Produce, Peryskopa, zwyci?zc? 
w St. Leger, oaksistk? Lun?, Fordona, Orlea- 
na, Grazyn? i inne. W hodowli koni polkrwi 
pozostawil doskonalq Kikimor? 1925, ktora 
pod siodlem W. Lewickiego i H. Strzeszew- 
skiego osi^gala duze sukcesy w konkursach 
hipicznych.

Parachute dawal konie pozno dojrzewajq- 
ce i biegajqce lepiej na dluzszych dystan
sach. Na liscie zwyci?skich reproduktorow 
zaj^l dwukrotnie trzecie miejsce w 1932 r. 
z sumq 288535 zl i w 1939 r. z sumq 
107155 zl, a w innych latach plasowal si? 
na dalszych pozycjach.

Do stadnin wl^czonych zostalo po nim 
ponad 20 klaczy, lecz zadna nie wydala 
klasowego przychowka.

Podsumowujqc wyniki hodowlane osiqg- 
ni?te przez Parachute stwierdzic nalezy, ze 
zajql on nast?pne miejsce po Alaric’u i 
Mosci Ksi?ciu wsrod reproduktorow krajo
wych.

Z innych ogierow pochodzenia krajowego 
w pewnej mierze zaznaczyly si? w hodowli: 
Bob 1911, Casanova 1927, Hel 1929, Krater 
1929, Palatyn 1921, Polish Galloway 1908 
i Vadi Haifa 1914.

Jako pewnego rodzaju podsumowanie wy- 
nikow hodowlanych osi4gni?tych przez repro- 
duktory pochodzenia krajowego podam po- 
nizej krotkie zestawienie. Mosci Ksiqz? dal 
Fal? III, Dryad?, Ile de France, Elm? II, 
Widzowiank?, Huka, Palatyna, Figaro i Kaz- 
beka; Alaric — Alaric Victora i Vadi Half? 
oraz ustanowil krajowy rod m?ski: Alaric 
1904 — Alaric Victor 1911 — Batiar 1925 — 

Juras 1933; Oszczep — Groma II, Borut?, 
Eskort? II, Cymbark? i Egmonta; Parachu
te — Granata, Imperatora, Hermesa II, Pe
ryskopa, Lun?, Fordona, Orleana i Grazyn?; 
Forward — Baltyka, Bombowca i Odeona.

Ogolnie rzecz biorqc ogiery krajowe siabo 
zapisywaly si? w hodowli i razq.co ust?po- 
waly czolowym jednostkom importowanym 
z Zachodu, jak Fils du Vent, Villars, Bafur, 
Harlekin, Manton, Illuminator, King’s Idler, 
Balthazar, Mah Jong, Rheinwein i inne. Na 
liscie reproduktorow, ktorych potomstwo wy- 
gralo w danym roku najwi?cej (patrz ta
bela 36), w ciq.gu calego okresu mi?dzywo- 
jennego ani razu naczelnej pozycji nie zaj^l 
zaden ogier krajowy, lecz zawsze importo
wany z zachodniej Europy. Raz jeden upla- 
sowal si? w 1927 r. na drugim miejscu krajowy 
Alaric Victor, hodowli M. Bersona, oraz 6 
razy zaj?ly trzecie miejsce krajowe: Sac 
a Papier w 1919 r., Mosci Ksiqz? w 1925, 
1927 i 1930 r. oraz Parachute w 1932 i 1939 r.

Z drugiej natomiast strony zaznaczyc na
lezy, ze cala masa ogierow importowanych 
z Zachodu, o doskonalym niekiedy pocho
dzeniu, a czasem i niezlej karierze wyscigo
wej, zawodzila i nie daly one lepszego przy
chowka. Do takich nalezaly chociazby: Admi
ral Hawke 1907 (Gallinule — Admiration po 
Saraband), As de As 1917 (Nimbus — Kel- 
toum), Coriolanus 1916 (Polymelus — Pola 
po St. Simon), Dark Dawn 1917 (Sund- 
ridge — Cypress po Cyllene), Hersenier 1915 
(Lycaon - Hecuba), Kentish Cob 1916 (Sun
star — Maid of Kent po Persimmon), L’Are- 
tin 1924 (Dominion — La Campanilla po 
Ajax), Luvaneran 1925 (Craig Millar — Lu- 
vana po Louvois), Parsifal 1915 (Bayardo — 
Prim Nun po Persimmon), Rattlejack 1909 
(Count Schomberg — Saud Blast), Robin 
Adair 1917 (Chaucer — Bobbin po Orme), 
The Cheetah 1924 (Abbot’s Trace — Cheri- 
moya), White Abbey 1911 (White Eagle — 
Noble Martha), Wily Attorney 1917 (Tre- 
dennis — Bachelor’s Berril) i szereg innych.

Na zakoriczenie rozwazan o ogierach re-
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wek z najbardziej wzi?tymi sposrod nich. 
Poniewaz w sezonie rozplodowym 1939 r. 
ceny stanowek doszly do maksimum dla ca- 
lego okresu mi?dzywojennego, wi?c podam je 
w odniesieniu do tego roku. Bafur kryl 
w Piotrkowie po 1500 zl od klaczy, Rapace 
w Lochowie u E. Kurnatowskiego po 1100 zl, 
Villars w Piotrkowie po 1000 zl, Ping Pong 
w Krasnem u Adama Czartoryskiego po 
1000 zl, Ali Pasha w Jablonnej pod Lubli- 
nem u B. Vettera po 1000 zl, Dharampur 
w Lochowie u E. Kurnatowskiego po 800 zl, 
Forward w Widzowie u Henryka Wozniakow- 
skiego po 800 zl; Gainslaw w Suchowoli 
u Zofii Czetwertynskiej po 600 zl, Rheinwein 
w Glaznowie pod Kutnem u Wladyslawa 
Matlakowskiego po 500 zl, Jeremi w Barto- 
szowce pod Raw^ Mazowieckq. u Cecylii 
Dzierzbickiej po 500 zl, Mahjong w Piotrko
wie po 500 zl, Sunderland w Bychawie pod 
Lublinem u Antoniego Budnego po 500 zl, 
Hel na torze wyscigowym w Lublinie po 
400 zl, Mat w Wojciechach pod Wysokiem 
Mazowieckiem u Anastazego Koskowskiego 
po 400 zl i Fliichtling w Wituchowie w 
Poznanskiem u Zofii Mycielskiej po 400 zl.

Jezeli ceny te porownamy z panuj^cymi 
w Polsce w epoce przed pierwszy wojnq 

swiatowtp to dojsc musimy do przeswiadcze- 
nia, ze byly one nader przyst?pne. Ruler 
kryl w Krasnem u Adama Czartoryskiego 
w 1903 r. po 3000 rubli, czyli 300 funtow 
angielskich, Sac a Papier w Widzowie w 
1911 r. po 2000 rubli, a w latach 1912 — 
—1913 w Napajedli w Czechach po 5000 ko
ron, Floreal w Starej Wsi pod Celestynowem 
w 1914 r. po 2000 rubli, Chambery w Ser- 
nikach w Lubelskiem u Ludwika Grabow- 
skiego w 1903 r. po 1000 rubli, Reverend 
w Uzinie na Ukrainie u K. Branickiego po 
1000 rubli, Carlton w Widzowie u braci Lu
bomirskich po 800 rubli, Irish Lad w Starej 
Wsi pod Celestynowem w 1905 r. po 800 rubli, 
dzierzawiony z Niemiec Gouverneur w Sta
rej Wsi w 1902 r. po 800 rubli, Highlander 
w Krasnem w latach 1886 i 1887 po 700 rubli, 
Bravo le Sancy w Sernikach w 1903 r. po 
500 rubli, a Fils du Vent w Widzowie w la
tach 1911 — 1914 po 300 rubli.

Tak wysokie ceny stanowki mogly si? 
utrzymywac z tego wzgl?du, ze konie polskiej 
hodowli biegaly wowczas nie tylko w War
szawie, lecz rowniez w Moskwie, Petersburgu, 
Wiedniu oraz Budapeszcie i w sumie wygry- 
waly olbrzymie kwoty, co pozwalalo hodow- 
com na inwestowanie w stadniny wielkich 
kapitalow.

Celniejsze stadniny 
koni pelnej krwi angielskiej

W pierwszych latach wznowienia wysci
gow w Polsce po odzyskaniu suwerennosci 
panstwowej posilkowano si? na torach wysci
gowych glownie konmi zakupionymi w obcych 
krajach, a wi?c w Austrii, na. W?grzech, 
w Niemczech, we Francji i w Anglii. Wyko- 
rzystywano rowniez te, ktore wrocily z ewa- 
kuacji do Rosji, a zdatne jeszcze byly do 
treningu. Pomatu tez zacz?ly dostarczac koni 
rodzime stadniny panstwowe, w Janowie Pod
laskim i w Kozienicach, oraz prywatne: 

M. Bersona w Lesznie, A. Czartoryskiego 
w Krasnem, L. J. Kronenberga w Wiencu, 
H. i T. Lubomirskich w Widzowie, A. Wie- 
lopolskiego w Chrobrzu, jako tez powstawac 
nowe, a wi?c: J. x Alvensleben Schonborna 
w Ostromecku, J. Czarnecl^iego w Golejewku, 
R. Czaykowskiego w Kamionce Woloskiej, 
W. Daszewskiego w Laskach, Z. Dobieckiego 
w Lopusznie, L. Dydynskiego w Krzemien- 
nej, K. Dzierzbickiego w Bartoszowce, S. 
Endera w Moszczenicy, E. Grzybowskiego
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S. Korzbok Lgckiego w Posad owie, R. Kru- 
szewskiego w Chorobrowie, K. Wodzinskiego 
w Kterach, braci Mencel w Nizkolyzach, 
I. Mielzynskiego w Iwnie, Z. Mycielskiej 
w Wituchowie, A. Olszowskiego wjacentowie, 
W. Pininskiego w Suszczynie, A. Potockiego 
w Albigowej, M. Roga w Moczydle, B. Szwej- 
cera w Kuflewie, B. Walickiego w Krzeslo- 
wie, F. W?zyka w Nosowie, H. Wozniakow- 
skiego w Starzawie, W. Wysockiego w Gra- 
bowie, K. Zamoyskiego w Adampolu i innych. 

W 1919 r. mielismy w calym kraju 153 
matki i 64 sysaki zameldowane do ksi?gi stad- 
nej koni pelnej krwi i nieznang liczb? ogie
row. W 1926 r. bylo juz 367 matek, 248 
sysakow i 311 ogierow reproduktorow, w 
1931 r. — 620 matek, 286 sysakow i 338 re
produktorow, w 1936 r. — 829 matek, 376 
sysakow i 479 reproduktorow, w 1939 r. — 
913 matek i 558 reproduktorow. Oczywiscie 
znaczna cz?sc ogierow pelnej krwi uzywana 
byia nie do krycia matek pelnej krwi, lecz 
w hodowli remontowej, sportowej i uzytko- 
wej.

Wsrod licznych stadnin hodujgcych konie 
pelnej krwi angielskiej stopniowo zacz?ly wy- 
bijac si? na coraz powazniejszy poziom te, 
ktore postawily sobie za zadanie bgdz remon- 
towanie wlasnych stajen wyscigowych, bgdz 
stalg sprzedaz poltorarocznych zrebigt do cu- 
dzych stajen wyscigowych. Aby wyroznic te 
stadniny, ktore stan?ly na najwyzszym po- 
ziomie, podam kilka zestawien, ktore uzmyslo- 
wig bezstronnie ich dorobek.

Lokowanie si? stadnin na liscie wedlug 
sum wygranych na wyscigach konmi wycho- 
wanymi przez poszczegolne z nich obrazuje 
tabela 37. Widzimy z niej, ze przez 21 lat 
trwania wyscigow na czele listy wygranych 
stan?ly: 14 razy stadniny paristwowe, 3 razy 
L. J. Kronenberga w Wiericu, 2 razy braci 
Lubomirskich w Widzowie i 2 razy Alfreda 
Potockiego w Albigowej. Drugie miejsce ze 
swymi stadninami zaj?li: 7 razy M. Berson, 
3 razy J. Czarnecki, 3 razy A. Czartoryski,

37. Hodowcy, ktorych konie staly na czele wygranych 
w Polsce w latach 1919-1939

Rok Hodowca i stadnina Suma 
wygranych

1919
W. Lubomirski
F.Jurjewicz i A. Wielopolski
M. Berson

1920
Lubomirscy
F.Jurjewicz i A. Wielopolski
M. Berson

1921
L. Kronenberg
F.Jurjewicz i A. Wielopolski
A. Czartoryski

1922
L. Kronenoerg
J. Alvensleben Schon born
M. J^drzejowicz

1923
L. Kronenberg
M. Berson 
A. Olszowski

1924
pans two wa
Nl. Berson
L. Kronenberg

50640
33730
33060

1925
panstwowa
M. Berson
L. Kronenberg

202340
66340
52590

1926
panstwowa
M. Berson
K. Wodziriski i S. Kiersnowski

76800
71260

1927
pahs twowa
M. Berson
M. Rog

348619
201254
107680

1928
panstwowa 
J. Czarnecki 
M. Berson

259488
212270
176850

1929
pahs twowa
F. W^zyk 4
A. Czartoryski

397100
354760
314960

1930
panstwowa
A. Czartoryski
M. Berson

525260
253900
244740

1931
A. Potocki 
panstwowa 
M. Berson

374050
364570
271190

1932
panstwowa
A. Czartoryski
A. Potocki

314870
301600
246400 •

1933
panstwowa 
J. Czarnecki 
A. Potocki

463735
422955
253090

1934
panstwowa
J. Czarnecki
A. Potocki

435280
360930
203270

1935
panstwowa
A. Potocki
H. Wozniakowski

293340
257820
225100

1936
A. Potocki 
panstwowa
M. Berson

285955
260870
187275

1937
panstwowa
M. Berson
E. Kurnatowski

383106
212029
164580

1938
panstwowa
M. Berson
E. Kurnatowski

391284
205150
149600

1939
panstwowa
Czartoryscy
L. Bagniewski i Broszkiewicz

152585
119980
77730
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214. Stajnie i paddock w stadninie braci 
Lubomirskich w Widzowie.

3 razy F. Jurjewicz i A. Wielopolski, 2 razy 
stadniny paristwowe, 1 raz J. Alvensleben 
Schonborn, 1 raz A. Potocki i 1 raz W. W?zyk, 
trzecie miejsce zaj?li: 6 razy M. Berson, 
3 razy A. Potocki, 2 razy A. Czartoryski, 
2 razy L. J. Kronenberg, 2 razy E. Kurna
towski, 1 raz L. Bagniewski i H. Broszkie- 
wicz, 1 raz M. J?drzejowicz, 1 raz A. Olszow- 
ski, 1 raz M. Rog, 1 raz K. Wodzinski 
i S. Kiersnowski oraz 1 raz H. Wozniakow- 
ski. Najwyzszg sum? w ci^gu calego okresu 
mi?dzywojennego wygraly w 1930 r. konie 
hodowli PSK w Kozienicach — 525260 zl. 
Zaznaczyc w tym miejscu nalezy, ze podane 
w tabeli 37 i tekscie sumy oznaczajg wygrane 
koni z poszczegolnvch stadnin, natomiast ho
dowcy tych koni otrzymywali 10% tych sum 
jako premie hodowlane.

Za drugie zrodlo, swiadcz^ce o sukcesach 
poszczegolnych stadnin, sluzyc moze tabela 38, 
obrazuj^ca najwi?ksze wygrane koni w posz
czegolnych latach w ciggu calego okresu mi?- 

dzywojennego. Z tabeli tej wynika, ze wsrod 
stojqcych na czele wygranych wychowali ho
dowcy zagraniczni 4 konie: Melanie, Tilly II, 
Battagli? i Valailles; stadniny panstwowe 6 
koni: Dryad?, Forwarda. (formalnie hodowli 
M. Sawickiego), Fal? Ill, Mata, Piano i Je- 
remiego (formalnie hodowli M. Czarneckie- 
go); L. J. Kronenberg 1 konia Rut?, ktora 
dwukrotnie zaj?la pierwsze miejsce na liscie; 
H. Wozniakowski 2 konie: Casanov? i Bastyl- 
j?; reszta hodowcow wychowala po jednym 
koniu stoj^cym na czele wygranych, a miano- 
wicie: H. Lubomirski — Fergan?, A. Czarto
ryski - Fausta, W. Wysocki - Bejruta, M. 
Rog — Hela, F. W?zyk — Wisusa, A. Wielo
polski — Horynia, L. Bagniewski i H. Brosz- 
kiewicz — Colta.

Derbistow polskich wychowali: 2 zagra
niczni hodowcy - Tilly II i Battagli?; 5 stad
niny panstwowe — Forwarda (formalnie ho
dowli M. Sawickiego), Fal? Ill, Mata, Piano
1 Jeremiego (formalnie hodowli M. Czarnec- 
kiego); 2 Alfred Potocki - Essora i Impe- 
ta II: 2 F. W?zvk Madrvta i Wisusa;
2 W. Wysocki - Karata i Bejruta; po jednym
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215. Aleksander Wielopolski (1875 — 1937) 
Z Chrobrza w pow. pinezowskim, hodowca 
derbisty Horynia i wielu innych koni.

wychowali: J. Alvensleben Schon born — Bar
bara Belle; L. Bagniewski i H. Broszkie- 
wicz — Colta; M. Berson — Falstaffa; K. 
Wodzinski i S. Kiersnowski — Brutusa; A. 
Olszowski — Rvsia II; M. Rog — Hela; A. 
Wielopolski — Horynia.

Za 10 najbardziej klasowych koni na torze 
wyscigowym w okresie mi?dzywojennym uwa- 
zam: Forwarda, Leb w leb, Jawora II, 
Bandita, Gasanov?, Fergan?, Mata, Wisusa, 
Jeremiego i Colombo. Z tej dziesiqtki 4 konie 
wychowane zostaly w stadninach pahstwo
wych: w Janowie Podlaskim — Forward (for- 
malnie hodowli M. Sawickiego), w Kozieni
cach — Leb w leb (formalnie hodowli A. Mor
stina), Mat i Jeremi (formalnie hodowli 

M. Czarneckiego). Pozostale konie wychowali 
kolejno po jednym: H. Lubomirski — Ferga- 
n?, M. Berson — Colombo, H. Wozniakow- 
ski — Casanov?, F. W?zyk — Wisusa, J. Czar
necki — Jawora II i J. Alvensleben Schon- 
born — Bandita.

Z przytoczonych wyzej sukcesow na roz
nych polach wynika, ze najbardziej zasluzo- 
nymi stadninami okazaly si?: w pierwszym 
rz?dzie, i to znaeznie wyprzedzaj^c pozostale, 
stadniny panstwowe w Janowie Podlaskim, a 
od 1924 r. w Kozienicach, prowadzone przez 
Ryszarda Zoppiego. Ze stadnin prywatnych 
na czolo wybily si?: Michala Bersona w Lesz- 
nie pod Bloniem, Adama Czartoryskiego 
w Krasnem pod Ciechanowem, Janusza Czar
neckiego w Golejewku pod Rawiczem, Alfre- 
da Potockiego w Albigowej pod Lancutem,

2/6. Rysgard yoppi (1877-1954), zaslutony 
kierownik PSK w Kozienicach, w interprelacji 
G. Mucharskiego.



38. Konie, ktore staly na czele wygranych w Polsce w latach 1919-1939

H. Bi oszkiewicz

Rok Nazwa 
konia

Suma 
wygrana

Wlasciciel 
konia

Hodowca 
konia Ojciec i matka konia

1919 Melanie Min. Spr. Wojsk. zagraniczny Wombwell — Melrose
1920 Tilly II H. Towarnicki zagraniczny Icy Wind — Mausi
1921 Battaglia M. Rog zagraniczny Batailleur — Masandra
1922 Valailles H. Towarnicki zagraniczny Bonspiel II — Vite et Bien
1923 Ruta L. Kronenberg L. Kronenberg Harry of Hereford — Judith
1924 Ruta 14000 L. Kronenberg L. Kronenberg Harry of Hereford — Judith
1925 Dryada 29320 K. Plisowski stadnina 

paristwowa
Mosci Ksigzf — Fea

1926 Forward 55600 E. Grzybowski M. Sawicki Fils du Vent — Gaft
1927 Fala III 77230 A. Morstin. stadnina

panstwowa
Mosci Ksi^z? — Dzwina

1928 Fergana 86530 H. Lubomirski H. Lubomirski Witez — Bourgogne
1929 Faust 131718 B. Szwejcer A. Czartoryski King’s Idler - Bomba
1930 Bejrut 105234 17. pulk ulanow W. Wysocki Albula — Mea II
1931 Casanova 163500 J. Zolkiew'ski H. Wozniakowski Balthazar — Crescentic
1932 Hel 149901 M. Rog M. Rog Fils du Vent — Jeanette II
1933 Wisus 163014 Falewicz i Orlowski F. W?zyk Villars — Sevilla
1934 Mat 147197 Andrycz 'i Koskowski stadnina 

panstwowa
Mah Jong — Garonna

1935 Bastylja 107800 1. pulk ulanow H. Wozniakowski Oreg lak — Belgrove
1936 Horyri 117311 A. Mieczkowski A. Wielopolski Illuminator - Gambia
1937 Piano 111768 J. Cichowski stadnina 

panstwowa
Bafur — Harmonja

1938 Jeremi 127403 M. Gronowski M. Czarnecki Bafur — Igla
1939 Colt 68543 H. Broszkiewicz L. Bagniewski i Bafur — Con amore

Henryka Wozniakowskiego w Starzawie pod 
Medykq, a od 1932 r. w Widzowie pod 
Klomnicami i Joachima Alvensleben Schon- 
borna w Ostromecku na Pomorzu.

Do rz?du sredniej wartosci nalezaly stad
niny: Zofii Czetwertynskiej w Suchowoli 
w pow. radzynskim, Cecylii Dzierzbickiej 
w Bartoszowce w pow. rawsko-mazowieckim, 
Stefana Endera w Moszczenicy w pow. 
piotrkowskim, Leopolda Jana Kronenberga 
w Wiericu w pow. wloclawskim, Eryka Kur
natowskiego w Rownem pod Lochowem, Hie- 
ronima Lubomirskiego w Widzowie w pow. 
radomskowskim, Ignacego Mielzynskiego w 
Iwnie w pow. wrzesiriskim, Zofii Mycielskiej 
w Wituchowie w pow. mi?dzychodzkim, 

Aleksandra Olszowskiego w Jacentowie w 
pow. opatowskim, Michala Roga w Moczydle 
w pow. piaseczynskim, Bronislawa Walickiego 
w Krzeslowie w pow. laskim, Franciszka W?- 
zyka w Nosowie w pow. bialsko-podlaskim, 
Aleksandra Wielopolskiego w Chrobrzu w 
pow. piriczowskim, Kazimierza Wodzinskiego 
w Kterach w pow. kutnowskim i Konstan
tego Zamoyskiego w Adampolu w pow. wlo- 
dawskim. Zaznaczyc tutaj jednak nalezy, ze 
stadniny Zofii Czetwertynskiej, Eryka Kurna
towskiego i Zofii Mycielskiej zalozone zostaly 
pozniej, w latach trzydziestych, i aczkolwiek 
dysponowaly cennym materialem zarodowym, 
to jeszcze nie zdqzyly zaznaczyc si? szerzej 
w hodowli i na wyscigach.



Hodowla koni 
czystej krwi arabskiej 
w latach 1927-1939

Hodowla konia arabskiego posiada w Pol- 
sce kilkuwiekow^ tradycj? i stanowi poniek^d 
naszq dum? narodow^. Bez zadnej przesady 
mozna powiedziec, ze rownych pod tym 
wzgl?dem nie mielismy sobie na calej kuli 
ziemskiej. Polska posiada najstarsze krajowe 
rody zenskie czystej krwi arabskiej, udoku- 
mentowane wpisaniem koni do ksi;yg stadnych, 
si?gajq.ce samego pocz^tku XIX stulecia 
i istniej^ce na ziemiach polskich przeszlo pol- 
tora wieku. Tego zaden innv narod, a nawet 
ojczyzna konia arabskiego, wykazac nie po- 
trafi, gdyz nigdzie tak dawno nie ugrunto- 
waly si? powazne stadniny arabskie i nie prze- 
strzegano w nich czystosci krwi, jako tez nie 
prowadzono dokumentacji odnosnie do po- 
chodzenia hodowanych koni. Przez dlugie lata 
importowano do Polski najlepsze pustynne 
ogiery i klacze, a stadniny Sanguszkow w Sla- 
wucie, Branickich w Bialej Cerkwi i Dziedu- 
szyckich w Jarczowcach cieszyly si? swiatowq 
renom^.

W okresie mi?dzywojennvm, po utracie 
wielkich stadnin na kresach wschodnich, ho
dowla koni czystej krwi arabskiej nie byla 
liczna, lecz rozwijala si? pomyslnie, a od 
1927 r., gdy wprowadzono wyscigi dla koni 
arabskich, nawet bardzo pomyslnie. Gdy w 
1926 r. wydana zostala Polska ksifga sladna 
koni arabskich, wpisano do niej do dzialu I 56 
klaczy matek i 84 ogiery reproduktory zali- 
czone wowczas do koni czystej krwi arabskiej. 
Potem poddano ostrzejszej selekcji konie uwa- 
zane za czystej krwi i wylqczono z nich te, 
ktore mialy w swych rodowodach bardzo 
drobne domieszki obcej krwi. W 1931 r. na- 
stitpila generalna reorganizacja prowadzonych 
w Polsce ksiqg stadnych koni i po wnikli- 

wym opracowaniu regul ich redagowania wy- 
dano Zarzqdzenie Ministra Rolnictwa z dnia 
4 grudnia 1931 r. w sprawie ksiqg stadnych 
koni (,,Monitor Polski”, 1931, nr 295, poz. 
390). Na mocy tego zarzqdzenia ustalone 
zostaly szczegolowe przepisy prowadzenia 
i publikowania drukiem ksi;pg stadnych koni 
roznych ras hodowanych w kraju.

W 1932 r. opublikowany zostal drukiem 
tom I Polskiej ksygi stadnej koni arabskich czy
stej krwi. Polish Arabian Stud Book oraz Pol
skiej ksiegi stadnej koni arabskich chowanych 
w czystosci krwi. Do pierwszej z tych ksi^g 
zostalo wpisanych 105 klaczy matek i 105 ogie
row reproduktorow, a do drugiej 45 matek 
i 53 ogiery reproduktory. Ksi?ga koni cho
wanych w czystosci krwi nosila charakter 
ksi?gi koni wysokiej polkrwi arabskiej, odgry- 
wala coraz mniejsza rol? i po drugiej wojnie 
swiatowej zaniechano jej prowadzenia.

W 1938 r. ukazal si? II tom Polskiej ksiggi 
stadnej koni arabskich czystej krwi, do ktorego 
wpisano 93 matki i 90 ogierow. W 1939 r. 
mielismy w Polsce 145 matek czystej krwi 
arabskiej i 124 ogiery reproduktory, a roczny 
przyrost sysakow wynosil okolo 120 sztuk. 
Matek wysokiej polkrwi (chowanych w czy
stosci krwi) bylo 110, reproduktorow 62, 
a roczny przyrost zrebiqt wynosil okolo 70. 
Po drugiej wojnie swiatowej uratowanych 
zostalo zaledwie 59 matek czystej krwi, ktore 
rozmieszczono w trzech nowo utworzonych 
stadninach panstwowych w Albigowej w pow. 
lancuckim, Michalowie w pow. zamojskim 
i Nowvm Dworze w pow. zywieckim.

Najwi?kszq i najcenniejsz^ stadniny koni 
czystej krwi arabskiej w latach 1919 — 1939 
byla panstwowa stadnina wjanowie Pod-



217. Stanislaw Pohoski (1895 - 1944), kierownik 
PSK w Janowie Podlaskim, utalentowany 
hodowca koni arabskich.

laskim. Kierownikami jej byli w latach 
1919 — 1928 lek. wet. Edward Land, w 1928 —
- 1934 Zdzislaw Poklewski Koziell i w 1934 —
— 1939 Stanislaw Pohoski. Ten ostatni naj- 
bardziej przyczynil si? do rozkwitu stadniny. 
W dniu 1 stycznia 1922 r. bylo w Janowie 
15 matek czystej krwi arabskiej, 27 polkrwi 
i 2 ogiery reproduktory: Abu Mlech i Bak- 
szysz. W dniu 1 kwietnia 1939 r. znajdo- 
waly si? w Janowie 32 matki czystej krwi 
arabskiej, 11 chowanych w czystosci krwi i 4 
reproduktory czystej krwi.

W dziale czystej krwi arabskiej zarysowa- 
ly si? wkrotce w Janowie dwie zasadnicze 
grupy rodowe matek. Pierwsza tworzyly kla- 
cze wywodzqce si? z linii zeriskich jarczo- 
wieckich, chowu rodziny Dzieduszyckich, 
drugq - klacze z linii slawuckich, hodowli 

Sanguszkow. Poza tym bylo jeszcze nieco kla
czy z linii zeriskich niepolskich, a wi?c rado- 
wieckich, weilowskich i jugoslowiariskich, lecz 
te pozostawaly w zdecydowanej mniejszosci 
i nie odegraly w stadninie powazniejszej roli.

Najcenniejsza byla grupa jarczowiecka. 
Matki te wywodzily si? w prostej linii-zen- 
skiej od importowanych w 1845 r. wprost 
z pustyni od Beduinow przez Juliusza Dzie- 
duszyckiego oryginalnych klaczy arabskich: 
Gazelli, Mlechy i Sahary. W Janowie rodv te 
byly reprezentowane przez klacze: Gazell? II, 
Mlech?, Pomponi? i Zulejm?, oraz ich po- 
tomstwo urodzone juz w Janowie. Wsrod nie- 
go wyroznily si? najbardziej: Elegantka 
1923 - matka Jaszmaka 1928, sprzedanego 
do Czechoslowacji, Lowelasa 1930, ktory od- 
st^piony zostal Niemcom na czolowego repro- 
duktora do slynnej stadniny w Trakenach, 
i Wielkiego Szlema, znakomitego z czasem 
reproduktora; Makata 1931 — matka pi?kne- 
go i wvsoce zasluzonego w hodowli Witra- 
za 1938: a dalej Koheil Ibn Mazepa 1920, 
Lotos 1919 i derbista Hardy 1926. Z linii 
Pomponii wyroznila si? corka jej Zulejma 
1914, ktora dala bardzo stvlowq i cennq Dzi- 
w? 1922, matk? regeneratora rasy arabskiej 
w Polsce - Ofira 1933, oraz nieco slabsz^ 
Kahir?, matk? dobrego Trypolisa 1937.

W grupie slawuckiej bylo wi?cej liczebnie
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218. Doni mieszkalny kierownika PSK w Janowie 
Podlaskim w latach 1920 — 1944, obecnie jut 
nie istniejqcy.



266 matek wyjsciowych, lecz mimo to nie daly 
one koni tej klasy, co grupa jarczowiecka. 
Krew slawuckit reprezentowaly klacze urodzo- 
ne w austriackiej stadninie panstwowej w Ra- 
dowcach i w Antoninach na Wolyniu u Jozefa 
Potockiego, lecz wywodzqce si? ze starych 
linii jlawuckich. Do tej grupy nalezaly matki 
urodzone w Radowcach, jak Anielka 1909, 
Hebda 1913, Hermitka 1913, Siglavi Bagda- 
dy 1908 i Koalicja 1918. Wszystkie one, 
pomimo ze urodzily si? w Radowcach, wy- 
wodzily si? po kqdzieli od prastarej slawuckiej 
Milordki 1816. To samo dotyczylo klaczy 
antoninskich: Elstery 1913 i Kaliny 1909, 
ktore wywodzily si? od Szwejkowskiej, urodzo- 
nej w pierwszych latach XIX stulecia, zalo- 
zycielki najstarszej udokumentowanej krajo- 
wej polskiej linii zenskiej we wszystkich od- 
lamach hodowli koni.

W praktyce dnia codziennego grup? ro- 
dow^ Elstery i Kaliny nazywano zazwyczaj 
w Janowie „antoninsk4” i wyodr?bniano jq. 
od rodzin slawuckich. Linia ta byla malo 
sucha, mniej posiadala „bukietu” arabskiego 
i z tej racji byla najmniej ceniona; duzo 
koni z niej brakowano i przeznaczano na 
sprzedaz.

Do najwybitniejszych jednostek grupy sla
wuckiej nalezaly: Enwer Bey 1923, czolowy 
ogier w Janowie, Fetysz 1924, zakupiony 
w 1936 r. na czolowego reproduktora do 
Traken, znakomity na torze Kaszmir 1929, 
Damaszek 1922 i Haszysz 1926. Z linii zas 
antoniriskiej nalezaly do najwybitniejszych: 
derbista Flisak 1924, oaksistka i derbistka 
Ikwa 1927, derbistka Jagoda, oaksistka Ko- 
strzewa 1929 i stylowy Pioiun 1934, ktory 
zaslvnql jako reproduktor i zalozyciel wlasne- 
go rodu m?skiego w radzieckiej stadninie 
arabskiej w Tersku na polnocnym Kaukazie.

W okresie lat 1919-1939 byly uzywane 
w Janowie nast?puj4ce ogiery czystej krwi 
arabskiej: Abu Mlech, Almanzor I, Amu- 
rath III, Bakszysz, Burgas, Enwer Bey, Fa- 
rys III, Fetysz, Flisak, Ganges I, Hardy, 
Koheilan I, Eowelas, Mazepa II i Ofir. Procz 

tego czasowo uzywano chowanych w czystosci 
krwi Muezina i Marosza. Klacze janowskie 
byly tez posylane do Gumnisk celem polq- 
czenia ich z importowanymi przez R. San- 
guszk? oryginalnymi pustynnymi ogierami 
Kuhailanem Haifi i Kuhailanem Kruszanem. 
Niektore mniej typowe klacze czystej krwi 
byly niekiedy kryte ogierami polkrwi.

Pierwszym powazniejszym ogierem arab
skim, jaki kryl w Janowie, byl slawucki 
Bakszysz 1901 (Ilderim or. ar. — Parada). 
Przybyl on do Polski z Austrii, dokqrl byl 
sprzedany przed wojmj przez Romana San- 
guszk? ze Slawuty. Byl to kon siwy, malego 
wzrostu (wys. 145 cm, obwod klat. pier. 
168 cm w nadp?ciu 18,5 cm), lecz mocnej 
budowy. Posiadal duzo szlachetnosci, byl pra- 
widlowy, ze swobodnym ruchem. Pozostawal 
w Janowie z przerwami az do smierci, ktora 
nastqpila w 1931 r. w s?dziwym wieku 30 lat. 
Dal sporo potomstwa, wsrod ktorego na szcze- 
goln^ uwag? zaslugiwali: derbista Flisak 1924, 
stylowy Fetysz 1924, znakomita matka stadna 
Elegantka 1923, Fakir, Floks, Fryga II, Dzie- 
wanna, Dracena, Danusia, Dora, a w polkrwi: 
Czatyrdah, Demeter, Dzungla, Esterka, Erin- 
ja, Ekspropriacja i inne.

Abu Mlech 1902 (Mlech I - Lania), 
hodowli Wladyslawa Dzieduszyckiego w Jezu- 
polu. Przybyl do Polski z Austrii w 1919 r. 
razem z Bakszyszem. W koncu 1921 r. zostal 
przydzielony do Janowa. Byl koniem szlachet- 
nym i typowym o suchej wyrazistej glowie, 
wynioslej szyi, srednio wydatnym kl?bie, 
mocno zwi^zanej partii l?dzwiowej, prawidlo- 
wym prostym zadzie, wysoko osadzonym ogo- 
nie, gl?bokiej i szerokiej klatce piersiowej, 
nieco krowim ustawieniu tylnych nog i o po- 
suwistym ruchu. Jego wymiary wynosily: 
w kl?bie 145 cm, obwod klat. pier. 177 cm, 
w nadp?ciu 19 cm. Byl to kon wysoce cenny, 
ktory niestety nie zostal nalezycie wyzyskany 
i pozostawil po sobie niewiele potomstwa. 
Padl na stacji rozplodowej w 1930 r. W Jano
wie dal doskonalego, lecz malo plodnego 
Enwer Beya 1923 oraz jednq z najpi?kniej-



219. Ogier czystej krwi arabskiej Abu Mlech 
1902 (Mlech 1 — Lania), hodowli 
Wl. Dzieduszyckiego w Jezupolu, reproduktor 
w Janowie Podlaskim. Ojciec Enwer Beya.

szych i najwartosciowszych klaczy — Dziw?, 
matk? znakomitego Ofira. Poza tym pozo
stawil stylowego, lecz drobnego Damaszka, 
Hurysk?, Halin? i Her?. W dziale polkrwi 
dal doskonalego Efendiego, Draw?, Dostojnq, 
Dziwozon?, Heb? i inne. Krew Abu Mlecha 
dlugo po jego smierci byla wysoce ceniona.

Amurath III 1910 (Amurath — O'Ba- 
jan), urodzony w Radowcach, byl pierwszym 
reproduktorem czystej krwi czynnym w Jano
wie. Masci jasnogniadej, importowany z par
tig austriackg w 1919 r. Byl koniem drobnym, 
bardzo suchym, szlachetnym i pi?knym, na
der prawidlowo zbudowanym, o posuwistym 
swobodnym ruchu. Przebywal w Janowie 
niedlugo i byl uzywany przewaznie do klaczy 
chowanych w czystosci krwi oraz do klaczy 
polkrwi. Dal Bajk? 1920, Kanedana, Hassa- 
na II, Czardasza, Dunkana, Jurg? i inne.

Burgas 1907 (Obejan Szerrah - Seglavi 
Dzedran), or. ar. importowany z Syrii do 
Francji w 1914 r. i odstgpiony przez fran
cuski Zarzgd Stadnin Pahstwowych Polsce 
w 1923 r. Byl koniem miernej klasy i nie 
pozostawil wybitnych’ potomkow. Najlepszymi 
stosunkowo jego produktami byly: Golf, Fe- 
deracja, Gitana i Gaw?da.

Farys II 1905 (Mlech I - Sahara IV), 
hodowli T. Cienskiego. Duzy, koscisty, stal 
poczgtkowo w Poznanskiem i tam zazna
czyl si? dobrze. W 1928 r. zostal przydzielony 
do Janowa, gdzie zostawil szereg dobrych 
koni. Dal wi?c fenomenalnego na torze Kasz
mira, Kahir? — matk? Trypolisa, Kame?, 
Konfederacj?, Krucic?, Lak?, Lotosa II, 
Mahdi, Libana, Jarosza i sporo innych.

Enwer Bey 1923 (Abu Mlech — Koa
licja), chowu janowskiego. Doskonale zbudo- 
wany i urodziwy ten kon stanowil wzorzec, 
do ktorego' powinnismy byli dgzyc w hodowli 
arabskiej. Byl pi?kny i bardzo realny. Nie- 
stety, odznaczal si? slabg plodnosciq i nie 
zostawil wybitnego potomstwa. Do najlep
szych jego produktow nalezaly Trypolis i To- 
warzysz Pancerny.

Fetysz 1924 (Bakszysz — Siglavi Bagda- 
dy), chowu janowskiego. Mial duzo urody 
i stylu. Pod wzgl?dem budowy mozna mu 
bylo sporo zarzucic. Czynny byl w Janowie 
w latach 1930—1935. Pozostawil sporo po
tomstwa, a w tym dwie sztuki wybitne: cho- 
wanego w czystosci Marosza i czystej krwi
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220. Ogier czystej krwi arabskiej Fetysz 1924 
(Bakszysz — Siglavi Bagdady), hodowli PSK 
w Janowie Podlaskim. Reproduktor w pruskiej 
stadninie pahstwowej w Trakenach



268 Makat?, matk? czolowego Witraza. Poza tym 
dal: Maskarad?, Ferencza, Niezgod?, Niwk?, 
Okupacj? i inne.

W 1936 r. Fetysz zostal wymieniony z 
pruskim Zarzqdem Stad Panstwowych na 
ogiera Indogermane i poszedl do Traken, 
gdzie byl uzywany do r. 1944.

Koheilan I 1922 (Koheilan IV — Ga- 
zal), urodzony i wychowany w Babolnie na 
W?grzech, zostal zakupiony do Polski jako 
dwulatek w 1924 r. przez S. Schucha i B. Zi?- 
tarskiego. Koh ten byl wi?kszego kalibru, 
prawidlowy, lecz moze malo stylowy, jak na 
nasz gust. Stal w Janowie w ciqgu lat 1926 — 
—1937 i dal najwi?ksz^ liczb? potomstwa ze 
wszystkich uzywanych tam reproduktorow. 
Mi?dzy nimi bylo wiele bardzo dobrych koni, 
a wi?c: kasztanowaty Lowelas, ktory wziyty 
zostal w 1940 r. przez okupantow na ogiera 
czolowego do Traken, Jaszmak sprzedany 
w 1936 r. do Topolczanek w Czechoslowacji, 
Lear, stylowy Piolun, Junak II, Opal, oak- 
sistka i derbistka Ikwa, derbistka Jagoda, 
Jezupol, Jaskolka II, Kasztelanka, Kostrze- 
wa, Kodyma, Maskota, Mulatka, Paproc 
i inne. Poniewaz Koheilan zapadal cz?sto na 
kolk? i bylo juz duzo po nim potomstwa, 
wi?c zostal wymieniony w 1937 r. z zarzqdem 
Babolny na dwa mlode ogiery tamtejszego 
chowu po oryginalnym arabie Kuhailan Zaid, 
importowanym dla Babolny przez B. Zi?- 
tarskiego, a mianowicie gniadego Kuhailan 
Saida 1934 i siwego Kuhailan Szerifa 1934, 
ktory niebawem padl.

Ofir 1933 (Kuhailan Haifi or. ar. — Dzi- 
wa), chowu janowskiego. Uwazany jest za 
najlepszego ogiera, jaki byl w Janowie w okre- 
sie mi?dzy pierwszq a drugq. wojnq swiatowq.. 
Mial duzo wyrazu w glowie i wejrzeniu, lecz 
jego odnoza pozostawialy nieco do zyczenia. 
Na arenie miydzynarodowej nie uzyskalby 
z pewnosciq takiego uznania, jak w Polsce. 
Byl maly, kucowaty, z pewnymi mankamenta- 
mi w budowie. Dawal jednak z pi?knymi 
klaczami janowskimi przednie potomstwo, 
zwlaszcza ogiery, jak Witraz 1938, bardzo

221. Ogier czystej krwi arabskiej Ofir 1933 
(Kuhailan Haifi or. ar. — Dziwa), ktory 
wybitnie zaznaczyl sift w polskiej hodowli 
koni arabskich.

urodziwy i stylowy arab w skali mi?dzyna- 
rodowej, Wielki Szlem 1938, realny i pi?kny, 
oraz Witez II 1938, wywieziony za okupacji 
przez Niemcow do czeskiej stadniny w Ho- 
stowni, a potem zabrany przez wojsko amery- 
kanskie do USA, gdzie zaslynql jako znako- 
mity reproduktor. Ofir byl niezmiernie cen- 
nym ogierem — regeneratorem rasy arabskiej 
w Polsce. Potem, w latach 1939—1948, stal 
w radzieckiej stadninie w Tersku na pol- 
nocnym Kaukazie, lecz nie odegral tam takiej 
roli, jak w Polsce i pozostawil tylko kilka 
cennych matek: Mammon?, Kral i Wlodark?. 
Padl w ZSRR w 1948 r.

Stadnina w Janowie wychowala w okresie 
mi?dzywojennym 6 arabskich derbistow: Fli- 
saka, Hardego, Ikw?, Jagod?, Kaszmira i La- 
birynta; 4 zwyci?zczynie w Oaksie: Ikw?, 
Kostrzew?, Mulatka i Ramajan?; 4 zwyci?z- 
cow w Produce: Kaszmira, Lotosa II, Mekk? 
i Pieprza, oraz 5 zwyci?zcow w St. Leger: 
Idyll?, Jagod?, Kaszmira (dwukrotnie), Mo- 
rocza i Pieprza.

Stajnia wyscigowa pozostawala pod turfo- 
wym mianem ,,Arabian” a kierowal niq oso- 
biscie Stanislaw Pohoski, trenerem natomiast



byl Stanislaw Offman. W okresie lat 1927 — 
— 1939 stajnia Stan?la 6 razy na czele listy 
wygranych i 4 razy zaj?la clrugq pozycj?. Pod 
wzgl?dem wysokosci wygranych premii ho- 
dowlanych stadnina janowska przez caly czas 
istnienia wyscigow koni arabskich, czyli w la
tach 1927— 1939, zaj?la pierwsze miejsce na 
liscie wygranych 12 razy, ust?puj4C pierwszen- 
stwa raz tylko jeden Gumniskom w 1936 r. 
Aby nie czynic zbytniej konkurencji stajniom 
i hodowcom prywatnym, Janow odst?powal 
okolo 60% wygranych na rzecz konia pry- 
watnego, nast?pnego w gonitwie po janow- 
skim.

W dniu wybuchu drugiej wojny swiato
wej 1 wrzesnia 1939 r. w Janowie znajdo- 
waly si? w dziale koni czystej krwi arabskiej 
32 matki i 4 ogiery: Ofir, Enwer Bey, Ku
hailan Said i Pamir.

Wsrod stadnin prywatnych na czolo wy- 
bila si? stadnina w Gumniskach, nalez^ca 
do Romana Sanguszki, o ktorej byla juz 
mowa w poprzednich rozdzialach. Stadnina 
ta zostala zalozona w 1836 r. przez Wla- 
dyslawa Sanguszk? z klaczy uzyskanych w Sla- 
wucie. Po pierwszej wojnie swiatowej ocalalo 
w Gumniskach 8 dawnych klaczy i 3 ogiery: 
Mahomet 1913, Narzan 1913 i Zmudzin 1910. 
Pocz^tkowo stadnina prosperowala slabo, lecz 
gdy od lipca 1927 r. R. Sanguszko zaanga- 
zowal do prowadzenia jej, jak i stajni wysci- 
gowej, znanego hodowcy, Bogdana Zi?tarskie- 
go, sytuacja szybko ulegla zmianie. Nowy 
kierownik znal si? na rzeczy, a poza tym byl 
pelen energii i inicjatywy, namowil z miejsca 
swego pryncypala do poszerzenia stajni i stad
niny i zacztfi sprowadzac konie arabskie 
z W?gier, Jugoslawii i Francji. W 1930 r. 
podj^l smialq wypraw? do Arabii i zakupil 
tam w pustyni od Beduinow 4 ogiery: Ku- 
hailana Afasa, Kuhailana Ajouza, Kuhailana 
Haifi i Kuhailana Kruszana, jako tez 4 klacze: 
Hadb? Inzihi, Hamdani? Semrie, Kuhailat 
Ajouz (Szeikh?) i Rabd? Khuszaib?. Z tych 
koni duz^ rol? odegral w hodowli Kuhailan 
Haifi, ktory dal znakomitego Ofira 1933,

Pamira 1934, El Haifi 1935 i inne.
Poczqwszy od 1929 r. B. Zi?tarski zacztfi 

zasilac stadnin? arabami sprowadzanymi z 
Francji. Boks glownego reproduktora w Gum
niskach zajql kasztanowaty Nedjari 1926 (Ni- 
beh or. ar. — Nedjarine), a kryl rowniez fran- 
cuski Kartoum 1928 (El Sbaa or. ar. — 
Kioumi).

W II tomie Polskiej ksi^gi stadnej koni 
arabskich czystej krwi w 1938 r. figuruje 16 ma
tek utrzymywanych w Gumniskach. Konie 
hodowli Romana Sanguszki trzykrotnie wy- 
graly Derby arabskie: w 1936 r. klacz Rutbah, 
w 1937 r. Sagar i w 1939 r. klacz Urgen- 
ce; czterokrotnie Oaks: w 1928 r. Hydra, 
w 1936 r. Rutbah, w 1937 r. Sagar i w 
1938 r. Trophee; trzykrotnie Produce: w 
1935 r. Rutbah, w 1936 r. Sagar i w 1938 r. 
Urgence, oraz jeden raz St. Leger w 1937 r. 
Sart.

Gdy w lipcu 1944 r. hitlerowcy opuszczali 
okolic? Tarnowa, zabrali ze sobq. stadnin? 
gumniskq. i wywiezli j;| do Goscierzyna w 
Poznanskiem, gdzie ulegla dewastacji w za- 
wierusze wojennej. Ocalalo tylko nieco mlo- 
dziezy, wcielonej niebawem do stadniny w Ra- 
cocie.

Powaznq rol? w mi?dzywojennej hodowli 
koni arabskich odegrala stadnina w Pelki- 
niach'w pow. jaroslawskim, nalezqca do 
Witolda Czartoryskiego. Zalozona ona zostala 
w 1892 r. z klaczy zakupionych w Jezu- 
polu, Taurowie, Slawucie i Bialej Cerkwi. 
Przed wojn^ w 1914 r. utrzymywano w Pel- 
kiniach 30 matek czystej krwi arabskiej, lecz 
wkrotce po jej wybuchu wojska rosyjskie za- 
rekwirowafy stadnin?, tak ze pozostaly tylko 
2 dwuletnie ogierki i zolzujqce zrebi?ta. Oca- 
lal w tej grupie ogierek Dzingishan III 1912 
(Hermit or. ar. — Oaza), ktory po wojnie 
stal si? reproduktorem w odnowionej stadni- 
nie. Syn jego Czubuthan 1933 od Ryfki sprze- 
dany zostal w 1938 r. do USA i wyroznil 
si? tam jako reproduktor. Z klaczy Ba Ida, 
rowniez hodowli W. Czartoryskiego i rowniez 
sprzedanq. do USA, dali juz w nowej ojczyz-

269



270 nie ogiera Baatana, ktory stal si? glosnym re- 
produktorem w USA.

Po pierwszej wojnie swiatowej utworzono 
w Pelkiniach stadnin? zlozon^ z 5 klaczy 
i ogiera Dzingishana III. Stadnina stopniowo 
rozwijala si? i produkowala dobre konie, jak 
Ba Ida, Dqbrowka, Fanfara, Fryga, Mimoza, 
Pomponia II, Ryfka i Zorza Pelkinska. Poza 
wlasnym Dzingishanem III posilkowano si? 
w Pelkiniach derbistg Flisakiem i zakupionym, 
fenomenalnym na torze, Kaszmirem. Ten 
jednak nie ziscil w hodowli pokladanych 
nadziei.

Na wyscigach stadnina pelkinska nie uzys- 
kala wi?kszych sukcesow, gonitw klasycznych 
produkty jej nie wygraly, a najwi?kszym 
osiggni?ciem staly si? zwyci?stwa w Nagrodzie 
im. Ministra Rolnictwa Czubuthana w 1937 r. 
i Bakhtiari w 1938 r.

Do rz?du lepszych stadnin okresu mi?dzy- 
wojennego nalezaly zalozone w latach dwu- 
dziestych przez braci Jozefa i Romana Po- 
tockich w Beheniu i Deraznem na Wo- 
lyniu. Uratowali oni z rodzinnych Antonin 
w pow. zaslawskim 5 klaczy czystej krwi 
arabskiej: Eskadryll? 1917, Flor? 1916, Kon- 
ch? 1918, Lutecj? 1917 i Potyczk? 1918, oraz 
ogiera Madrasa 1918 (Ibrahim or. ar. — Kal-

222. Kaszmir jako reproduktor w stadninie 
W. Czartoryskiego w Pelkiniach.

kuta). Z tym materialem rozpocz?li hodowl?. 
Z czasem stadnina zostala podzielona pomi?- 
dzy braci — Behen z cz?sci^ koni pozostal 
wlasnosci^ Jozefa, a Roman swg cz?sc prze- 
niosl do nabytego majgtku Derazne w pow. 
kostopolskim na Wolyniu. Klacz Jozefa Po
tockiego Dywersja wygrala Derby arabskie 
w 1929 r., a ogier Romana Potockiego Ja
rema — Derby w 1938 r. Oaks wygrala Dy
wersja w 1929 r., Produce — Ulan II w 1931 r. 
i St. Leger — Dywersja w 1929 r.

Wedlug II tomu Polskiej ksi{gi stadnej koni 
arabskich czystej krwi, wydanego w 1938 r., 
w Beheniu utrzymywano 6 klaczy czystej krwi, 
a w Deraznem 4. Poslugiwano si? rozmaity- 
mi ogierami: wlasnym Madrasem, b?dgcym 
polbratem po ojcu slynnego Skowronka, 
Wallisem II z Porycka, egipskim Kafifanem, 
babolniariskim Koheilanem I i amerykahskim 
Antezem. Stadniny braci Potockich nalezaly 
do sredniej krajowej klasy. Podczas drugiej 
wojny swiatowej ulegly calkowitej zagladzie.

Dobrg reputacjg cieszyla si? mala, lecz 
starannie prowadzona stadnina w Brenio- 
wie w pow. sokalskim, b?d^ca wlasnoscig 
Teresy Raciborskiej. Powstala w 1919 r. przez 
kupno dwoch klaczy babolnianskich: Doriki 
i Merzuchy, a nast?pnie Rusalki krwi sla- 
wuckiej. Po wprowadzeniu w 1927 f. wysci
gow dla koni arabskich stadnina w Brenio- 
wie odniosla od razu na wst?pie duzy sukces, 
zdobywajgc klaczy Sahib^ wlasnej hodowli 
pierwszy arabski Oaks i pierwsze Derby, na- 
st?pnie w 1935 r. wygral Derby Ibn Nedjari, 
ktory w 1936 r. zostal sprzedany do Prus 
Wschodnich i czynny byl jako reproduktor 
w panstwowym stadzie ogierow w K?trzynie. 
Teresa Raciborska wyhodowala tez bardzo 
cennego w hodowli reproduktora Amurath 
Sahiba 1932 (Amurath II — Sahiba), ktory 
dal kilka doskonalych matek, zalozycielek 
glosnych rodzin.

U A. Bgkowskiej w Krasnicy w pow. opo- 
czynskim pozostawil wysoce wartosciowg klacz 
Balalajk? 1941 (Amurath Sahib — Iwonka 
III), zalozycielk? duzej i niezmiernie cennej
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223. Ogier czystej krwi arabskiej 
Amurath Sahib 1932 (Amurath II — Sahiba), 
hodowli T. Raciborskiej w Breniowie, 
ojciec znakomitych matek stadnych.

rodziny zenskiej, rozkrzewionej w Albigowej 
i Janowie Podlaskim. Cork^ Balalajki byla 
Bandola 1948, ktora data Barysza, Bandosa 
i Banata. Pozniej Balalajka dala gniadego 
Baska 1956, sprzedanego w 1963 r. do USA, 
gdzie wielokrotnie zdobywal Championaty 
USA i pozostawil doskonale potomstwo.

Drugq dobrq corkq Amurath Sahiba byla 
Darda 1950, urodzona w PSK w Michalowie, 
ktora dala Dardira 1959, sprzedanego do 
Szwecji, zdobywcy Championatu Europy na 
miydzynarodowej wystawie koni w Paryzu 
w 1973 r.

Wreszeie Amurath Sahib dal dobrq Amne- 
ris 1940 oraz Estokady 1951, matky Estebny 
1961, wyslanej na miydzynarodow^ wystawy 
koni w Verden w RFN w 1973 r., gdzie 
przyznano jej Championat Europy. Estebna 
data w Michalowie corky Elkany 1969, sprze- 
dang w 1971 r. do USA, gdzie zdobyla 
w 1974 r. Championat USA i Vicecham- 
pionat Kanady.

Procz wymienionych stadnin hodowali ko
nie arabskie czystej krwi: Antoni Wolk La
niewski w Bronicach w pow. pulawskim, bra- 
cia Mencel w Nizkolyzach w pow. buczac- 

kim, Wilhelm Bicker w Ujezdzie w pow. 
koscianskim, Jozef Czerkawski w Bezmiecho- 
wej w pow. leskim, Wladyslaw Kolaczkowski 
w Dobuzku w pow. tomaszowskim, Bronislaw 
Pruski w Prusach w pow. skierniewickim, 
Paulina i Stanislaw Zarczewscy w Oplytni 
w pow. zolkiewskim, Antoni Lanckoronski 
w Wodzislawiu w pow. jydrzejowskim, Cyryl 
Czarkowski Golejewski w Wysuczce w pow. 
borszczowskim i Janusz Radziwill w Olyce 
i Nieborowie.

Eksport koni arabskich z Polski do obcych 
krajow datowal siy od bardzo dawna, lecz 
blizsze o nim dane zachowaly siy dopiero 
od 1800 r. Sukcesy tych koni w hodowli 
w obcych krajach w latach 1800 —1960 opi- 
salem w ksi^zee Hodowla koni (Warszawa 
1960—1963) w tomie II na s. 623 — 662, nie 
bydy wiyc tu powtarzac dziejow dawnych. 
W okresie natomiast miydzywojennym eksport 
naszych arabow rozpoczql siy od 1929 r., 
kiedy to sprzedane zostaly do Czechoslowacji 
ogier Aghil Aga 1926 (Haik — Ulana I), ho
dowli Wladyslawa Dunki de Sajo w Dubie 
w pow. dolinianskim, oraz dwie klacze Ge
henna 1923 (Muezin — Muszka) i Louli 1927 
(Kafifan — Liga), hodowli Romana Sangusz
ki w Gumniskach w pow. tarnowskim.

W tym samym 1929 r. sprzedano na Wygry 
dwa ogiery: Lartura 1927 (Kafifan — Saha
ra), Mufrada 1928 (Narzan — Sahara), oraz 
jedn^klacz: Iris 1925 (Narzan — Sahara).

W 1936 r. eksport poszerzyl siy. Zarzqd 
stadnin pahstwowych w Niemczech nabyl 
w Polsce 4 ogiery wyzszej jakosci dla naj- 
lepszej swej stadniny w Trakenach i pah
stwowych stad ogierow. Dla stadniny w Tra
kenach wybrany zostal wysoce szlachetny 
i urodziwy Fetysz 1924 (Bakszysz - Siglavi 
Bagdady), hodowli PSK w Janowie Pod
laskim, a dla stad ogierow w Georgenburgu 
i Kytrzynie Adamas 1930 (Koheil Ibn Ma
zepa — Arabella), hodowli braci Mencel w 
Nizkolyzach, Ibn Nedjari 1931 (Nedjari - 
Sahiba), hodowli Teresy Raciborskiej w Bre
niowie, i Labirynt 1930 (Koheilan I — Ame-
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224. Ogier czystej krwi arabskiej Adamas, 
hodowli braci Mencel w Nizkolyzach, 
sprzedany w 1936 r. do Niemiec.

225. Stawka 6 klaczy czystej krwi arabskiej 
w 1937 r. sprzedana do USA, 
ktora zapoczqtkowata wielki eksport 
polskich arabow do licznych krajow na obu 
polkulach globu. 

ryka), hodowli PSK w Janowie Podlaskim. 
Nieco pozniej, juz podczas okupacji hitlerow- 
skiej, Niemcy zabrali w 1940 r. janowskiego 
Lowelasa 1930 (Koheilan I — Elegantka) 
i wcielili go na reproduktora do stadniny 
w Trakenach.

W 1936 r. sprzedano 2 ogiery na Litw? 
dla tamtejszych stad ogierow: Argusa 1930 
(litis — Arkadja), hodowli W. Jelskiego w 
Szumsku, i Hazarda 1930 (Ricordo — Hadu- 
di), hodowli J. Czerkawskiego w Bezmiecho- 
wej. W 1937 r. sprzedano 8 koni zarodowych 
do Czechoslowacji, Estonii, Rumunii i W?gier.

Niezmiernie wazny dla nas eksport roz- 
poczgl si? jednak dopiero w 1937 r., kiedy 
to, na skutek starari prezesa Towarzystwa Ho
dowli Konia Arabskiego Aleksandra Dziedu- 
szyckiego, po raz pierwszy przybyl do Polski 
hodowca z USA J. M. Dickinson i zakupil 
6 klaczy zarodowych, 4 hodowli PSK w Jano
wie Podlaskim: Lass? 1930 (Koheilan I — 
Zulejma), Niwk? 1932 (Fetysz — Dziwa), No- 
r? 1932 (Hardy — Dora) i Przepiork? 1934 
(Almanzor — Jaskolka II), oraz 2 ze stadnin 
prywatnych: Lilian? 1930 (Linkoln — Czap-



la), hodowli spadkobiercow J. Kleniewskiego, 
i Mattari? 1926 (Kafifan — Koncha), ho
dowli R. Potockiego. Klacze te pow?drowaly 
do stadniny Travelers Rest w Kalifornii, 
a w kilka miesi?cv pozniej klacz Lassa zo
stala odznaczona w Springfield jako cham- 
pionka.

W 1938 r. przybyli do Polski dwaj ame- 
rykanscy hodowcy, H. B. Babson i dr G. R. 
White, i zakupili 2 ogiery i 8 klaczy. W stawce 
tej odeszly do Ameryki ogier Czubuthan 1933 
(Dzingishan III — Ryfka), hodowli Witolda 
Czartoryskiego w Pelkiniach, i Sulejman 1934 
(Fetysz — Fasila), hodowli W. Bickeraw Ujez- 
dzie. Czubuthan wyroznil si? w USA, a syn 
jego — urodzony juz w Ameryce z klaczy 
rowniez importowanej z Polski Ba Ida i row

niez hodowli W. Czartoryskiego — Baatan 273 
wslawil si? w Nowym Swiecie jako doskonaly 
reproduktor.

W 1938 r. sprzedano poza tym do Wloch 
6 arabskich ogierow: Bankruta, Poprada, Roz- 
chodnika, Rybalta, Sarta i Sumaka.

Zapoczgtkowany w koncu lat dwudzie- 
stych eksport naszych arabow do roznych 
obcych krajow rozwin^l si? znakomicie po 
drugiej wojnie swiatowej juz w Polsce Ludo- 
wej i rozslawil nasz.3 hodowl? w wielu krajach 
na obu polkulach globu. Obecnie co roku 
polskie araby i ich progenitura zdobywajq 
liczne stanowe i panamerykanskie championa- 
ty w USA i Kanadzie, jako tez uzyskujg 
najwyzsze nagrody na mi?dzynarodowych wy- 
stawach w wielu krajach Europy.

18 — WyScigi i hodowla koni...



Dlaczego zmuszeni jestesmy 
stale importowac 

ogiery pelnej krwi z Zachodu
Konie pelnej krwi angielskiej zacz?to 

importowac do Polski od konca XVIII wieku, 
ale powazniej wzi?to si? do hodowli tej rasy 
dopiero od czasu powstania w kraju towa
rzystw wyscigow konnych i regularnego urztp 
dzania wyscigow na modi? angielsk^ w Poz
naniu od 1839 r., w Warszawie od 1841 r., 
we Lwowie od 1843 r., w Wilnie od 1857 r., 
Plawnie od 1879 r. itd. Pocztpkowo konie 
wyscigowe sprowadzano z Niemiec, Anglii 
i Francji, ale wkrotce nagromadzila si? w kra
ju pewna liezba klaczy i ogierow pelnej krwi 
i zacz?to chowac krajowe konie tej rasy. Nie
bawem wylonilo si? tez zagadnienie, czy ce- 
lowe jest stale wydawanie pieni?dzy na impor- 
towanie koni pelnej krwi z zagranicy i czy nie 
nalezaloby oprzec hodowli calkowicie na ma- 
teriale krajowym. Debaty i spory na ten temat 
rozpocz?ly si? juz w polowie XIX wieku, od 
czasu do czasu .przybieraly na sile i stawaly 
si? nawet gwaltowne. Praktyka jednak wyka- 
zala, ze konie sprowadzane z Zachodu, zwlasz
cza z Anglii i Francji, sq. lepsze od produko- 
wanych w kraju i na ogol zdobywaly wi?cej 
nagrod na wyscigach od pobratymcow krajo
wych. Takze potomstwo po importowanych 
ogierach bylo zdecydowanie lepsze niz po 
krajowych. Z tej racji powazniejsi wlasciciele 
stajen, jak i hodowey, woleli sprowadzac 
konie z Zachodu i biegac nimi na wysci
gach, a nast?pnie uzywac ich w charakterze 
materialu zarodowego w stadninach. Spory 
na ten temat pomi?dzy patriotyeznie usposo- 
bionymi dzialaczami gospodarczymi a wlasci- 
cielami stajen i stadnin trwaly przez dziesiqtki 
lat, a nawet podnoszone sq i do dzis dnia, 
lecz praktyka zyciowa wykazala, ze import 
nieodmiennie trwal nadal niezaleznie od 

zmian w koniunkturze gospodarczej, sytuaeji 
polityeznej, odzyskania przez kraj suweren- 
nosci panstwowej w 1918 r., a w 1944 r. 
powstania Polski Ludowej. To nieodmienne 
zwyci?zanie na przestrzeni okolo 150 lat prak- 
tyki zyciowej nad postulatami wyglaszanymi 
przez zwolennikow samowystarczalnosci na- 
kazuje gl?bsze rozwazenie przedmiotu i wy- 
jasnienie sprawy, czy istotnie i dlaczego zmu
szeni jestesmy do permanentnego sprowadza- 
nia koni pelnej krwi, a zwlaszcza ogierow 
reproduktorow z Zachodu i dlaczego konie 
produkeji krajowej nie dorownujq pod wzgl?- 
dem jakosci, czyli klasy wyscigowej i ho-

226. Salonik na trybunie czlonkowskiej 
na torze mokotowskim.



275dowlanej, koniom sprowadzanym z Anglii, 
Francji, a nawet i z Niemiec.

Aby wyswietlic ty sprawy, wyluszczy przy- 
czyny, dla ktorych powyzszy stan rzeczy trwa 

nieprzerwanie nadal i dlaczego fachowcy w 
zakresie wyscigow i hodowli W0I3 operowac 
materialem zachodnioeuropejskim anizeli 
rdzennie krajowym.

Jakosc koni pelnej krwi
w zaleznosci od geograficznego polozenia kraju 

oraz warunkow hodowlanych
Na kuli ziemskiej S3 dwa glowne osrodki, 

w ktorych istniej3 szczegolnie dobre warunki 
do hodowli koni pelnej krwi. S3 to Wyspy 
Brytyjskie, a wiyc Anglia i Irlandia, oraz 
okolice miasta Lexington w stanie Kentucky 
w USA. Obydwa te osrodki odznaczaj^ siy 
szczegolnie sprzyjaj^cymi warunkami przy- 
rodniczymi, a zwlaszcza jakosciq i bujnym 
porostem doskonalych traw. Osrodek amery- 
kanski mniej nas interesuje, gdyz hodowla 
tamtejsza nie wywiera prawie zadnego wply- 
wu na naszq, natomiast z osrodkiem angiel- 
skim jestesmy silnie zwiqzani i dlatego z od- 
dzialywaniem jego na naszq hodowly nalezy 
siy blizej zapoznac.

Warunki przyrodnicze potudniowej Anglii 
i Irlandii S3 szczegolnie sprzyjajqce hodowli 
koni pelnej krwi. Gleby sq zyzne, bogate 
w skladniki odzywcze dla roslin, miydzy in- 
nymi w sole mineralne, wapienne, fosforowe 
i kobaltowe, ktorych obfitosc wplywa na for- 
mowanie siy mocnego szkieletu zwierz3t. To
tez konie angielskie odznaczaj3 siy duzymi 
ramami i kalibrem koscca. Ale najwazniej- 
szym czynnikiem wplywaj3cym na dobre 
prosperowanie hodowli w Anglii jest wysoce 
korzystny klimat dla znakomitego porostu 
traw. A poniewaz konie z natury S3 zwie- 
rzytami stepowymi, wiyc dla ich rozwoju 
szczegolne znaczenie maj3 trawy, zwlaszcza 
w stanie swiezym, na pniu, nie zeschniyte, 
lecz zywe. Wlasnie zywe trawy S3 najlepszym 
pokarmem dla zrebnych i karmi3cych matek, 
jako tez dla rosn3cej mlodziezy. Stan ich 

na pastwiskach odgrywa ogromn3 roly przy 
formowaniu siy szkieletu, umiysnienia i roz
woju wszelkich organow. W Irlandii, w An
glii oraz w Normandii we Francji panuj3 
pod wplywem Golfstromu czyste, obfite, a co 
szczegolnie wazne — rownomiernie rozlozone 
w ci3gu roku opady, wynosz3ce od 850 do 
2500 mm, co przy lagodnym klimacie powo- 
duje wspanialy porost traw na pastwiskach. 
Dziyki temu mlodziez konska i matki stadne 
korzystaj3 tam w roku z 250 — 330 dni prze- 
bywania na pastwiskach, gdzie trawa jest 
wci3z zywa, soczysta i pozywna. W Polsce 
natomiast, przy duzQ slabszych glebach, bywa 
okolo 550 mm opadow roczni,e i okolo 150 
dni pastwiskowych. Dodac do tego nalezy, 
ze u nas w srodku lata czysto panuj3 susze 
i trawa na pastwiskach silnie wysycha. Oczy
wiscie tego rodzaju warunki odbijaj3 siy nie- 
korzystnie na rozwoju koni. S3 one z tej 
racji mniejszego wzrostu, malych ram ciala 
o nieduzych dzwigniach, szczuple, malo kos- 
ciste i slabsze fizycznie od angielskich, irlandz- 
kich, francuskich, a nawet niemieckich.

Procz doskonalych warunkow przyrodni- 
czych istniej3 w Anglii i inne czynniki sprzy- 
jaj3ce rozwojowi i wysokiemu poziomowi ho
dowli. Narod ten od wiekow lubuje siy w ko- 
niach, a specjalnie pasjonuje wyscigami; jest 
to angielski sport narodowy. Duzo tam jest 
ludzi bogatych, mog3cych zapewnic hodowli 
najlepsze warunki egzystencji i opieki. Ho
dowla jest dziedzin3 zajyc, ktorej Anglicy 
oddaj3 siy ze szczegolnym zamilowaniem.



276 W kraju tym nie ma prawie rdzennego rol- 
nictwa w naszym pojmowaniu tej wytwor- 
czosci, a rolnicy zajmujq si? przede wszystkim 
hodowl^ zwierzqt i ptactwa. Z racji wyppko- 
wego upodobania do hodowli narod ten wy- 
robil w sobie szczegolny talent w tym kie- 
runku i nigdzie na swiecie nie stworzono 
tyle znakomitych ras i odmian zwierzqt 
i ptactwa, co w Anglii. Dzi?ki wysokiej za- 
moznosci i wiekowej praktyce technika wy- 
chowu, treningu, urzqdzania pomieszczen dla 
zwierz^t oraz instalowania zasobow pomocni- 
czych stoi na najwyzszym poziomie. Utrzy- 
mywana jest ogromna liczba materialu zaro- 
dowego, z ktorego odbywa si? selekcja, a wi?c 
istniejq. duze szanse wylonienia sztuk rzeczy- 
wiscie przednich, posuwaj^cych doskonalenie 
rasy wciqz naprzod. W Anglii utrzymywa- 
nych jest okolo 10000 matek pelnej krwi, 
gdy w Polsce mamy ich okolo 400. Od przeszlo 
200 lat prowadzony jest staly i zakrojony 
na szerokq skal? eksport koni pelnej krwi do 
krajow wszystkich kontynentow po najwyz- 
szych cenach, co oczywiscie zach?ca do ho
dowli i pozwala na lozenie w ni;| olbrzymich 
kapitalow, a tym samyiji wplywa na stale 
doskonalenie hodowli.

Wszystko to sprawilo, ze hodowla koni 
pelnej krwi stan?la w Anglii na najwyzszym 
poziomie w skali swiatowej i na przestrzeni 
ostatnich 200 lat zaden inny kraj nie mogl 
dorownac jej w jakosci produkowanych koni 
ani tym bardziej w roli dostawcy elitarnego 
materialu zarodowego na rynki swiatowe.

Jezeli przejdziemy do rozpatrzenia wa- 
runkow do hodowli koni pelnej krwi w innych 
krajach Europy, to zauwazymy, ze im dalej 
od kanalu La Manche i dobroczynnych 
wplywow Golfstromu, tym pogarszaj^ si? one 
coraz bardziej. We Francji pozostaje najbar- 
dziej pod wplywem Golfstromu i dysponuje 
innymi niezb?dnymi do hodowli warunkami 
Normandia i aczkolwiek posiada nieco gorsze 
warunki przyrodnicze do hodowli koni pelnej 
krwi anizeli Anglia czy Irlandia, to jednak 
s^ one jeszcze bardzo dobre. Pastwiska nor-

227. Plk Mieczyslaw Kozicki, starter w Warszawie 
tv latach 1927 — 1930.

mandzkie sq szeroko znane, a konie przeby- 
wajq na nich do 300 dni w roku. Inne 
prowincje Francji maj^ do hodowli koni pelnej 
krwi juz o wiele gorsze warunki, totez olbrzy- 
mia wi?kszosc stadnin tego kierunku skoncen- 
trowana jest w Normandii.

Posuwajqc si? dalej na wschod widzimy, 
ze w Niemczech najlepsze warunki do ho
dowli tej rasy wyst?puj3 w zachodniej cz?sci 
kraju, a mianowicie w Nadrenii, pozostajq.- 
cej jeszcze pod pewnym wplywem Golfstromu. 
S4 one jednak gorsze anizeli w Normandii. 
Niemieccy wi?c hodowcy koni pelnej krwi od 
dawna lokowali swe stadniny w Nadrenii, 
aczkolwiek sami mieli majqtki ziemskie lub tez 
mieszkali w innych, bardziej na wschod le- 
zqcych prowincjach.

W Austrii, Czechoslowacji, na W?grzech, 



w Rumunii i Bulgarii na skutek jeszcze 
gorszych warunkow klimatycznych i innych 
warunki do hodowli koni pelnej krwi byly 
i o wiele mniej sprzyjaj^ce niz w omo- 
wionych krajach zachodnich i produkty ich 
hodowli ust?pujg znacznie angielskim, fran- 
cuskim i zachodnioniemieckim.

W Polsce sprawa przedstawia si? szcze- 
golnie niepomyslnie, -gdyz procz nie sprzyja- 
j^cych warunkow klimatycznych hodowl? 
utrudnia nadto naturalne ubostwo naszych 
gleb. Stosunkowo najlepsze warunki -do ho
dowli koni pelnej krwi istniejg na Slqsku, 
gdzie opady S3 wi?ksze i miejscami zale- 
gajg lepsze grunty, lecz i tam, ogolnie. rzecz 
biorgc, warunki nie S3 pomyslne, o wiele 
gorsze od zachodnioeuropejskich. Konie mog3 
u nas korzystac z pastwisk najwyzej przez 
150 dni w roku, a porost traw na nich jest 
nieszczegolny, latwo ulegaj^ one wydeptaniu 
oraz wypaleniu przez slonce w okresach suszy, 
ktore bywajg dose cz?ste i niekiedy dlugo- 
trwale.

Na skutek tych pogarszajgcych si? w kie- 
runku z zachodu na wschod warunkow przy- 
rodniczych, jak zresztq i innych, konie pelnej 
krwi produkowane w Anglii S3 najlepsze, we 
Francji nieco gorsze, lecz jeszcze bardzo do- 
bre, w Nadrenii gorsze od francuskich, w 
pozostalej cz?sci ziem niemieckich juz niepo- 
rownanie gorsze, a we wschodniej Europie 
klasq, ramami budowy, koscistosciq i w ogole 
wartosciq wyscigowg i hodowlan^ zupelnie nie 
mogg rownac si? z zachodnioeuropejskimi.

W wyniku tego stanu rzeczy od konca 
XVIII wieku, gdy zacz?to sprowadzac oraz 
hodowac konie pelnej krwi w srodkowej 
i wschodniej Europie, stale importowano ma
terial wyscigowy i hodowlany przede wszyst- 
kim z Anglii, nast?pnie z Francji, a cz?sciowo 
i z Niemiec.

Przewaga koni angielskich i francuskich 
byla zawsze tak znaezna, ze w wyscigach dla 
wyrownania szans z naszymi konmi krajo- 
wymi nosily one nadwag? 2—6 kg, a do roz- 
plodu uzywano u nas, jak zresztq i w innych

228. Scena z wyscigow w Warszawie z rysunku 
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krajach srodkowej Europy, ogierow glownie 
importowanych. Wiele klaczy wysylano za 
granic?, zarowno u nas, jak i w innych kra
jach, do stanowki renomowanymi ogierami, 
utrzymywanymi w roznych krajach, a spro- 
wadzanymi z Anglii lub Francji.

Opisane wyzej zjawisko obnizania si? war- 
tosci wyscigowej i hodowlanej koni pochodz^- 
cych z krajow mniej lub bardziej oddalo- 
nych od dobroczynnych wplywow Golfstromu 
dotyczy w glownej mierze koni uzywanych 
do wyscigow, w odniesieniu do ktorych sto- 
sowana jest surowa zapr^wa treningowa, 
a nast?pnie ostre proby dzielnosci na wysci
gach, dzi?ki czemu wyselekcjonowuje si? jed- 
nostki najdzielniejsze, obdarzone najwi?kszg 
moeg i odpornosci^ organizmu. I takich wias- 
nie uzywa si? nast?pnie do hodowli. W sto- 
sunku do innych rodzajow koni, a wi?c ro- 
boczych, wyjazdowych, a po cz?sci i sporto- 
wych, zjawisko powyzsze nie odgrywa tak 
silnej roli i konie tego typu mozna z duzym 
powodzeniem hodowac we wschodniej Euro
pie bez obawy uzyskiwania materialu gorsze- 
go od produkowanego w Anglii lub Francji. 
Grup? posredni^ w omawianym zagadnieniu 
stanowig konie do konkursow hipicznych, bio- 
r^ce udzial w swiatowych zmaganiach o 
pierwszenstwo w tym sporcie. Od nich tez 
zgda si? najwyzszej dzielnosci i sily, a te



278 walory uzyskuje si? latwiej w krajach Euro
py zachodniej.

Interesuj^cym zjawiskiem, scisle zwiqza- 
nym z omawianym przedmiotem, jest sprawa 
gruntowania si? lub niegruntowania w krajach 
europejskich polozonych blizej lub dalej od 
wplywow Golfstromu krajowych rodow 
m?skich i zenskich.

Jezeli rzucimy okiem na ksztaltowanie si? 
hodowli koni w Europie na przestrzeni ostat- 
nich 150 lat, to mozna zauwazyc ciekawe 
zjawisko nierownych mozliwosci gruntowania 
si? w roznych krajach i w poszczegolnych 
rasach oraz typach koni krajowych rodow 
m?skich i zenskich.

W rasach, przy ktorych hodowli nie jest 
stosowana zaprawa i selekcja na szczytowy 
wysilek w pracy i szczytowe mozliwosci w tym 
wzgl?dzie, powstajq i gruntujq si? na terenie 
calej Europy zarowno zeriskie, jak i m?skie 
rody, egzystujgce po 150 i wi?cej lat i licz^ce 
po 15 — 20 udokumentowanych pokoleri kra
jowych.

Za ilustracj? powyzszego stanu rzeczy 
mogg posluzyc przyklady, ze w rasie lipickiej, 
stworzonej w stadninie Lipizza w Krainie, 
niedaleko Triestu, a nast?pnie rozpowszech- 
nionej rowniez na W?grzech, w Rumunii, 
Jugoslawii, Czechoslowacji i innych krajach, 
istniejq rody m?skie datujgce si?, jak np. 
rod Pluto od 1765 r., Conversano od 1767 r., 
Maestoso od 1773 r., Favory od 1779 r. itd. 
Rody te liczq po 15—18 pokoleri. Rodziny 
zeriskie w tej rasie sq jeszcze starsze i np. 
progenitura klaczy Afryki si?ga 1740 r., 
Argentiny okolo 1760 r., Delforaty 1767 r. itd.

W rasie kladrubskiej, hodowanej w ce- 
sarskiej stadninie Habsburgow w Kladrubach 
w Czechach, a obecnie w czechoslowackiej 
stadninie paristwowej w tychze Kladrubach, 
rod m?ski Generale wywodzi si? od ogiera 
General, urodzonego w 1787 r., i liczy obec
nie okolo 20 pokoleri. Rod Generalissimusa 
si?ga 1797 r., a rod Sacramoso 1800 r. Ro
dziny zeriskie w rasie kladrubskiej sg jeszcze 
starsze i wywodzq si? od klaczy Ivanka 1754 r.,
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Rava 1753 r., Almerina 1769 r. itp.
W niemieckiej rasie trakeriskiej rod m?ski 

Blackamoora datowal si? od 1818 r., Repro
bate od 1844 r., Mundiga od 1844 r. itp. 
Rody te mialy po kilkanascie pokoleri krajo
wych, a mozliwe, ze cz?sc z nich zachowala 
si? jeszcze w Niemczech do dzis. Rodziny 
zeriskie w Trakenach byly o wiele starsze 
i datowaly si?: Laufersche od 1771 r., Luft- 
sprung od 1775 r., Demant od 1776 r. itp.; 
liczyly one do 1944 r. po kilkanascie poko
leri krajowych. Czy ocalalo cos z nich do 
obecnych czasow, danych nie posiadam.

Rod w?gierskich Noniusow, hodowanych 
do dzis w krajach srodkowej Europy, wywo
dzi si? od Noniusa Seniora, urodzonego 
w 1810 r., i liczy obecnie w licznych odga- 
l?zieniach okolo 20 pokoleri, chowanych w kra
jach srodkowej Europy.

Rod Gidranow na W?grzech i innych sg- 
siednich krajach datuje si? od 1816 r. i liczy 
takze kilkanascie pokoleri.

Przykladow tego rodzaju, swiadcz^cych 
o utrzymywaniu si? w hodowli koni polkrwi 
w Europie srodkowej i wschodniej gl?bokich 
krajowych rodow, zarowno m?skich, jak i zeri- 
skich, mozna by zacytowac o wiele wi?cej.

Zgola inaczej przedstawia si? natomiast 
sytuacja w hodowli koni pelnej krwi angiel-



279skiej, uzywanych do wyscigow, gdzie od tych 
koni wymaga si? najwi?kszych wysilkow 
i szczegolnej mocy organizmu.

W hodowli o wiele trudniej jest uzyskac 
najwyzsz^ sprawnosc ustroju organicznego ko
ni anizeli poprawny pokroj, urod?, typ, mas? 
ciala, a nawet wysokq przydatnosc do pracy, 
lecz w tempie umiarkowanym lub powolnym. 
Dlatego tez dobre warunki przyrodnicze i inne 
czynniki sprzyjaj^ce hodowli odgrywajq. w 
produkcji koni pelnej krwi angielskiej o wiele 
wi?ksz4 rol? anizeli w tzw. polkrwi. Osi^gni?- 
cia szczytowe mozna tu uzyskac tylko przy 
specjalnie sprzyjaj^cych warunkach przyrod- 
niczych i gospodarczych, a najlepsze pod tym 
wzgl?dem warunki panujq, jak o tym mowi- 
lem wyzej, w Anglii, Irlandii i Francji.

Ta roznica w wyposazeniu przez natur? 
oraz roznica stworzona przez czlowieka powo- 
dowala w ci^gu ostatnich 150 lat to, ze konie 
pelnej krwi hodowane w tych uprzywilejowa- 
nych krajach gorowaly znacznie klasq wysci- 
gow^ nad chowanymi w srodkowej i wschod- 
niej Europie. Sprowadzane z tych krajow 
konie nie tylko wyroznialy si? na torach wysci
gowych i z latwosciq pokonywaly w gonitwach 
konie lokalne, ale rowniez potomstwo po 
importach bylo lepsze anizeli po koniach, 
a zwlaszcza ogierach, krajowych. Stqd tez 
upowszechnil si? zwyczaj, ze hodowey koni 
pelnej krwi na calym kontynencie europej- 
skim, nie wylqczajqc i Francji, stale sprowa- 
dzali i nadal sprowadzajq material zarodowy 
z Anglii, a zwlaszcza ogiery reproduktory.

Rozpatruj^c zagadnienie gruntowania si? 
lub niegruntowania w hodowli krajowych 
rodow m?skich i zenskich, zaznaczyc nalezy, 
ze w literaturze zootechnicznej od dawna 
utarlo si? mniemanie, ze aklimatyzacja 
zwierzqt jest czynnikiem w hodowli ko- 
rzystnym i na ogol panuje przeswiadezenie, 
ze zwierz?ta zaaklimatyzowane sq. znacznie 
lepsze od niezaaklimatyzowanych, gdyz lepiej 
sq przystosowane do lokalnych warunkow by- 
towania. Tego rodzaju mniemanie, aezkolwiek 
generalnie w zootechnice powszechnej jest 

sluszne, to jednak grzeszy zbytnim uogolnie- 
niem sqdu i powoduje niekiedy nieliczenie 
si? z pewnymi zjawiskami biologicznymi, 
zwiqzanymi z procesem aklimatyzacji, a ma- 
jqeymi w pewnych okolicznosciach i do pew- 
nych celow w hodowli duze znaczenie prak- 
tyezne.

Nie ulega wqtpliwosci, ze przystosowanie 
si? zwierzfp do warunkow ziem, na jakich 
zyjq, a przede wszystkim do lokalnego kli- 
matu, posiada duze znaczenie przy prowa- 
dzeniu hodowli. Zwierz?ta przeniesione na te- 
reny mocno rozniqce si? warunkami przy- 
rodniczymi i gospodarczymi od tych, na kto
rych wychowaly si? one same oraz ich przod- 
kowie, niekiedy trudno dostosowujq si? do 
nowego srodowiska, chorujq, zle si? czuj^, 
gorzej rozwijajq., wykazuje mniejszq zywot- 
nosc, plodnosc itp.

Jednakze cz?stokroc sprowadzamy zwie- 
rz?ta z obcych krajow dlatego, ze w tych 
krajach istniej^ lepsze warunki przyrodnicze, 
wyzej stoi kultura hodowlana i z tej racji 
zwierz?ta tam produkowane S3 lepsze i wy- 
dajniejsze od naszych. Wyzszosc ich w porow- 
naniu z krajowymi polega na zakumulowaniu 
w ich ustroju w ci^gu calego szeregu poko- 
len skutkow tych wlasnie lepszych warunkow 
bytowania oraz wyzszego poziomu umiej?t- 
nosci i techniki prowadzenia hodowli. Maj^ 
tu znaczenie tego rodzaju czynniki, jak: 
lepsze warunki klimatyczne, bogatsze gleby, 
dluzszy okres wegetacyjny, obfitsze opady 
atmosferyezne sprzyjajqce bujnemu porostowi 
traw, intensywniejsze zywienie, doskonale pa- 
stwiska, o wiele liezniejszy material zarodowy, 
z ktorego odbywa si? selekcja elity posuwa- 
j^cej ras? w dalszym jej rozwoju, doskonale 
zorganizowanie i wyposazenie warsztatow ho
dowlanych, staranna opieka, wysoki poziom 
wiedzy i techniki hodowli itp.

Importowane z tych lepszych warunkow 
zwierz?ta po pewnym czasie bytowania w na
szych gorszych przystosowuj^ si? stopniowo do 
tego nowego, a mniej korzystnego dla ich 
wydajnosci srodowiska i w pewnej mierze,
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w miar? uplywu czasu, zatracajg cenne za- 
lety, jakie nabyly w ciqgu pokolen w ko- 
rzystniejszych zachodnioeuropejskich warun- 
kach egzystencji. Ten spadek wydajnosci 
i wartosci hodowlanej daje si? stwierdzic 
zwlaszcza w nast?pnych pokoleniach, wywo- 
dzqcych si? wprawdzie od importow, lecz 
urodzonych i wychowanych juz w kraju. Dru- 
gie, trzecie i dalsze pokolenia po rozplodni- 
kach sprowadzonych niegdys z krajow lepiej 
usytuowanych i o wyzszym poziomie kultury 
hodowlanej zatraca u nas mlecznosc, jakosc 
welny, zdolnosc do szybkiego biegu i inne 
wartosci, dla ktorych rasowe zwierz?ta zostaly 
sprowadzone z zagranicy. Nast?puje to na sku
tek aklimatyzacji, czyli stopniowego reagowa- 
nia ustroju zwierzqt na nowe, gorsze warunki 
przyrodnicze, jak rowniez znalezienie si? w 
gorszych warunkach pod wzgl?dem poziomu 

kultury hodowlanej i opieki.
Aklimatyzacja i dostosowanie si? zwierzgt 

do nowych, na ogol gorszych warunkow by- 
towania wywoluj^ w nich stopniowe obniza- 
nie si? wydajnosci, ktore na razie jest ledwo 
dostrzegalne, lecz z biegiem czasu w nast?p- 
nych pokoleniach, wychowanych juz w warun
kach lokalnych, post?puje coraz bardziej 
i stopniowo wplyw importow, poczqtkowo wi- 
doczny w postaci wyraznego podniesienia wy
dajnosci zwierzqt, z czasem maleje i niknie.

Zaaklimatyzowanie si? zwierzgt i przysto- 
sowanie ich organizmu do nowych, gorszych 
warunkow powoduje obnizenie wydajnosci 
i obnizenie wartosci hodowlanej zwierz^t.

W zyciu codziennym obserwujemy cz?sto, 
ze obnizenie wydajnosci zwierzqt oraz ich 
wartosci uzytkowej i hodowlanej na skutek 
aklimatyzacji jest o wiele dotkliwsze anizeli 
plusy uzyskane z przyzwyczajenia si? zwierzgt 
do nowych warunkow egzystencji i dostoso- 
wania si? ich organizmu do nowego dla nich 
srodowiska. Zaaklimatyzowanie przynioslo 
wi?c w rezultacie strat?, a nie zysk z gospo- 
darczego punktu widzenia.

Oczywiscie tak oceniac sytuacj? mozna 
tylko odnosnie do takich gatunkow zwierz^t, 
b^dz ich ras, ktore mog^ swobodnie zyc i roz- 
mnazac si? w nowym dla nich otoczeniu, 
nie chorujg specjalnie i nie zatracaj^ razgco 
swej wartosci uzytkowej lub hodowlanej. 
W przeciwnym razie w ogole celowosc impor- 
towania zwierz^t zle znoszqcych nowe srodo- 
wisko staje si? problematyczne i moze bye 
podyktowne tylko jakimis specjalnymi wzgl?- 
dami.

Nie zawsze wi?c aklimatyzacja jest zja- 
wiskiem gospodarczo pozgdanym i niekiedy 
przy poslugiwaniu si? zwierz?tami importo- 
wanymi nie lezy bynajmniej w interesie ho
dowcy, aby one same i ich potomstwo zaakli- 
matyzowaly si? jak najpr?dzej.

Jezeli wezmiemy za przyklad konie pelnej 
krwi angielskiej, urodzone i wychowane w ich 
ojezyznie w doskonalych tamtejszych warun
kach, to importowane do Polski, lub innych
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krajow wschodniej Europy, okazujg si? zazwy- 
czaj o wiele lepszymi od miejscowych przed- 
stawicieli tej rasy. Potomstwo jednak tych 
importow staje si? coraz gorsze, zwlaszcza 
w dalszych pokoleniach. To samo dotyczy 
bydla holenderskiego, wielkiej bialej rasy swiri 
angielskich i niektorych innych gatunkow 
zwierzqt.

Rujnuj^cy wysokq wydajnosc wplyw akli
matyzacji oraz przeciwnie — dodatnie od- 
dzialywanie na podniesienie wydajnosci krajo- 
wego poglowia materialu importowanego z 
krajow o wyraznie lepszych warunkach ho- 
dowlanych szczegolnie jaskrawo uwvdatniajq 
si?wutrzymywaniulubodwrotnie — nieutrzy- 
mywaniu si? krajowych rodow m?skich w ho
dowli roznych gatunkow zwierz^t domowych. 
Dla rozwazenia powyzszego zjawiska zajm? si? 
bardziej szczegolowo kwestiq ksztaltowania si? 
krajowych rodow m?skich i zeriskich w ho
dowli koni pelnej krwi. Rasa ta nadaje si? 
w szczegolnosci do studiow w omawianym 
zakresie ze wzgl?du na fakt, ze konie tej 
rasy poddawane sq od przeszlo 200 lat syste- 
matycznym probom dzielnosci na wyscigach 
ze skrupulatnym notowaniem i oglaszaniem 
drukiem ich wynikow, jako tez ze od 1791 r. 
prowadzona jest ksi?ga stadna tych koni, 
w ktorej wpisywane jest pochodzenie i inne 
dane dotyczqce kazdego konia.

W rozwazaniach tych zobrazuj? najpierw 
gole fakty, jak one ksztaltujq si? w zakresie 
powstawania dalszego gruntowania si? rodow 
m?skich i zeriskich, a nast?pnie postaram si? 
wyciqgnqc z nich wnioski syntetyczne natury 
biologicznej i hodowlanej.

Ksztaltowanie sig krajowych rodow 
mgskich i zehskich w hodowli koni pelnej krwi 

angielskiej
Opracowujqc w swoim czasie histori? ho

dowli koni pelnej krwi w Polsce i wertujqc 
przy tym duzo ich rodowodow zauwazylem 
pewne zjawiska przyrodnicze, ktore zwrocily 
szczegoln^ mojq uwag? ze wzgl?du na to, 
ze wyst?puj^ w formie niezwykle zdecydo- 
wanej w przeci^gu przeszlo stulecia. Stajq si? 
one przez to jak gdyby wskaznikami malo 
zbadanych dotqd praw natury w dziedzicze- 
niu niektorych cech i wlasciwosci koni tej 

rasy. W szczegolnosci interesujq.ce jest pyta- 
nie, w czym lezy istota zjawiska, ze w Euro
pie srodkowej i wschodniej w hodowli koni 
pelnej krwi angielskiej z latwosciq gruntujq 
si? duzej wartosci krajowe rodziny zeriskie, 
natomiast nie powstajq rody m?skie. Co wi?- 
cej, prawie nigdy ogiery z drugiego i trze- 
ciego pokolenia krajowego, nie mowiqc ’juz 
o dalszych, nie sq dobrymi reproduktorami 
i slabo przekazujq potomstwu zasadniczq wlas-



282 ciwosc swej rasy — szybkosc biegu.
Hodowla koni pelnej krwi angielskiej, pro- 

wadzona na modi? angielsk^, datuje si? w 
Polsce od lat czterdziestych ubieglego stulecia, 
aczkolwiek pojedyncze importy, a nawet pew- 
ne skupienia koni tej rasy, znajdujemy juz 
pocz^wszy od ostatniej cwierci XVIII wieku. 
Pocz^tkowo sprowadzano konie angielskie 
przewaznie do uzytku moznych panow pod 
wierzch i do eleganckich zaprz?gow, powo- 
dujqc si? w pierwszym rz?dzie holdowaniu 
modzie i dogadzaniu snobizmowi, a malo kto 
zajmowal si? chowaniem tej rasy w czystosci. 
Dopiero powstanie towarzystw wyscigowych 
i wprowadzenie wyscigow w Poznaniu w 
1839 r., Warszawie w 1841 r., Lwowie w 
1843 r. i innych miastach dalo silniejszy 
impuls do zainteresowania si? konmi pelnej 
krwi i w miar? rozwoju dzialalnosci nowo 
powstalych towarzystw wyscigowych zacz?ly 
pojawiac si? powazniejsze stadniny koni pel
nej krwi o wyraznie wytkni?tym kierunku — 
chowania tej rasy w czystosci. Import ma
terial zarodowego wzmagal si? stale i w la-
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tach pi?cdziesi^tych i szescdziesiqtych XIX 
wieku mielismy juz corki i synow znakomi- 
tych reproduktorow angielskich: Emiliusa 
1820, Touchstone’a 1831, Bay Middletona 
1833, Irish Birdcatchera 1833, The Barona 
1842, The Flying Dutchmana 1846, Stock- 
wella 1849, Hermita 1864 i innych. Kadra 
matek stadnych stopniowo rosla, hodowla roz- 
wijala si?, a z niq. w coraz wi?kszych ilosciach 
produkowany byl krajowy kon pelnej krwi, 
urodzony i wychowany juz na ziemiach pol
skich. W zwi^zku z tym wylonilo si? wkrotce 
zagadnienie, czy hodowla polska stale b?dzie 
musiala opierac si? na importach, czy tez 
stanie si? z czasem samowystarczalna. Otoz 
aczkolwiek na ten temat stoczono wiele dys- 
kusji i sporow, to jednak stwierdzic nalezy 
obiektywnie fakt, ze w ci^gu przeszlo stulecia 
nie bylo prawie jednego roku, nie mowiqc 
juz o dziesi?cioleciu, zeby nie importowano 
do Polski koni pelnej krwi z Zachodu, a naj- 
cz?sciej z Anglii.

W hodowli koni pelnej krwi klasa wysci- 
gowa posiada tak zasadnicze znaczenie, ze 
producent ucieknie si? do wszelkich srodkow, 
jakie sq. w jego posiadaniu, aby miec w stajni 
konie o wybitnych zdolnosciach galopowania. 
Jezeli importowanie z zagranicy materialu 
zarodowego okaze si? choc w pewnej mierze 
pomocne, niew^tpliwie b?dzie si? nim poslu- 
giwal, oczywiscie w granicach oplacalnosci. 
Z drugiej natomiast strony ogiery pelnej krwi 
w warunkach bytowania w naszym kraju wy
raznie zatracajq. w dalszych pokoleniach zdol- 
nosc produkowania potomstwa wysokiej klasy 
wyscigowej.

Powyzsze czynniki decydujq o koniecz- 
nosci importowania co pewien czas materialu 
zarodowego z Zachodu, dopoki oczywiscie 
istniec b?dzie dotychczasowy ustroj zycia ho- 
dowlanego, ktory skierowal hodowl? koni 
pelnej krwi wyl^cznie w kierunku oskygania 
maksymalnej szybkosci, i dopoki wzgl?dy kal- 
kulacyjne oraz polityki gospodarczej pahstwa 
pozwalac b?d^ na wwoz koni pelnej krwi 
z zagranicy, a w szczegolnosci z Anglii.



Nie sprzyjajqcym krajowym warunkom 
przyrodniczym przeciwstawiac oczywiscie na
lezy wysilki czlowieka oraz zasob wiedzy zoo- 
technicznej, aby dojsc pomimo wszystko do 
wynikow mozliwie dobrych. A wi?c uinten- 
sywnic nalezy zywienie, kultywowac sztuczne 
pastwiska, udoskonalac system wychowu, ulep- 
szac metody treningu, stosowac ostrq selekcj? 
materialu zarodowego, starannie przeprowa- 
dzac dobor osobniczy sztuk przy kojarzeniu 
rozrodczym, gruntowac progresujqce linie 
krwi i krajowe rodziny zeriskie, jako tez 
wysylac lepsze klacze do sqsiednich krajow 
celem krycia ich czolowymi reproduktorami 
sprowadzanymi z Anglii i Francji. Racjonalnq 
hodowlq mozna w pewnym stopniu niwelo- 
wac niepomyslne warunki przyrodnicze kraju.

Stwierdziwszy ogolnikowo powyzszy stan 
rzeczy, przejd? do bardziej szczegblowego 
rozwazenia zjawisk nas interesujqcych.

Jezeli rzucimy okiem na calq naszq ho
dowli koni pelnej krwi angielskiej od zarania 
jej istnienia az do czasow obecnych, majqc 
uwag? skierowanq na zjawiska, ktore mamy 
zanalizowac, to od razu zauwazyc musimy, 
ze w hodowli tej wyst?puje wyrazna niewspol- 
miernosc w tworzeniu si? i ustalaniu krajo
wych rodzin zeriskich i rodow m?skich.

Gruntowanie sig rodzin Zenskich

Hodowla polska posiada caly szereg udo- 
kumentowanych krajowych rodzin zeriskich 
pelnej krwi, ktore wydaly wielkq liczby koni 
i przetrwaly po 75, 100, a nawet 150 lat. 
Rodziny te odznaczajq si? duzq zywotnosciq 
i t?zyznq fizycznq, wydajq co pewien czas 
konie wyrozniajqce si? dzielnosciq na torach 
wyscigowych, nie tylko krajowych, ale nawet 
i zagranicznych, i hodowlana ich wartosc 
w miar? dluzszego przebywania w warunkach 
krajowych nie maleje. Derbista polski Bejrut 
1927 wywodzil si? ze strony matki z linii 
Eloquence 1853, importowanej do Polski 
w 1857 r., a wi?c w momencie wygrania 
przez Bejruta najwi?kszej w kraju nagrody, 

jakq jest Derby, czyli w 1930 r., rodzina 283 
zeriska Eloquence liczyla 73 lata egzystencji 
na ziemi polskiej, a Bejrut reprezentowal 
w niej piqte pokolenie krajowe. Rowniez do 
piqtego pokolenia nalezal derbista Brutus 
1923, wywodzqcy si? od klaczy Blonde, impor- 
towanej z Anglii w 1887 r. Znakomity Flo- 
real 1908, derbista Dolomit 1911 i doskonala 
Ruta 1920 pochodzily z rodziny Little Peggo
tty 1856, importowanej do Polski w 1859 r., 
i nalezaly do czwartego pokolenia krajowego. 
Derbista Piano 1934 rowniez nalezal do 
czwartego pokolenia. Zwyci?zczyni w naj- 
wi?kszej jesiennej gonitwie St. Leger w 1908 r., 
klacz Paleta, pochodzila z siodmego poko
lenia krajowego. Dwaj derbisci polscy z 1929 
i 1933 r., Madryt i Wisus, pochodzili z 13 
pokolenia krajowego, wywodzqc si? od klaczy 
Cypressy 181.. (Rosolio — Hekla), sprowa- 
dzonej w 1817 r. do Janowa Podlaskiego. 
Ale najgl?bszq wschodnioeuropejskq liniq zeri- 
skq okazala si? rodzina klaczy Alphy 1795 
(Dragon — Gnat). Urodzila si? ona w Anglii, 
lecz na przelomie XVIII i XIX w. zostala 
sprowadzona do Rosji i byla czynna jako 
matka w stadninie P. N. Mosolowa. Zalo- 
zyla tam wielkq rodzin? zeriskq, istniejqcq na 
przestrzeni lat 1802 — 1917, w ktorej znalazlo 
si? szereg wybitnych koni. W Polsce posia- 
damy odgal?zienie tej starej rodziny, powstale 
przez sprowadzenie z Odessy w 1919 r. klaczy 
Enigmy 1916, nalezqcej poczqtkowo do Mi
chala Roga, a nast?pnie Kazimierza Wodziri- 
skiego, u ktorych pozostawila cenne potom
stwo. W odgal?zieniu polskim wyroznil si? 
derbista Hel 1929, ktory nalezal do 13 poko
lenia Alphy. Po drugiej wojnie swiatowej 
ocalala z tej rodziny klacz Efforta 1938, ho
dowli K. Wodziriskiego, ktora odznaczyla si? 
w paristwowej stadninie w Golejewku, dajqc 
doskonale potomstwo. Z jej progenitury wy
roznil si? Epikur 1962, nie pobity jako dwu- 
latek, a nast?pnie zwyci?zca w polskim Derby, 
wiederiskim St. Leger i Nagrodzie Moskwy, 
rozegranej w Warszawie w 1965 r. podczas 
mityngu krajow demokracji ludowych. Stano-



284

233. Gonitwa z ptolami w Lodzi w 1933 r. 
Wygral jq dZokej S. Ziemianski na Grzybku 
Pierwszym L. Bukowieckiego. 

zachodnioeuropejskimi, wychowanymi nad ka- 
nalem La Manche, a zwlaszcza w Anglii

wil on 15 krajowe rosyjsko-polskie pokolenie. 
Wreszcie z tejze rodziny Alphy wywodzil 
si? Erotyk 1965, zwyci?zca w polskim Derby, 
St. Leger i dwukrotnie w Wielkiej Warszaw- 
skiej, ktory stanowil 16 pokolenie krajowe.

Poniewaz w rozwazaniach niniejszych 
chodzi o udokumentowanie, ze rodziny zeri- 
skie utrzymuj^ si? z latwosci^ w warunkach 
srodowiskowych wschodniej Europy, a rody 
myskie nie, wi?c uwzgl?dnilem rowniez i takie 
rodziny, ktore niegdys powstaly w Polsce, 
a z czasem czlonkowie ich wywiezieni zostali 
do Rosji i tam zalozyli nowe odgal?zienia, 
bqdz odwrotnie — poczqtkowo powstaly w 
Rosji, a nast?pnie przewiezione zostaly do 
Polski. Tego rodzaju rody traktowac b?d? 
jako ,,krajowe” w rozumieniu wychowania 
we wschodniej Europie w porownaniu z korimi

Gruntowanie sig rodow meskich

Gdy w krajach srodkowej i wschodniej 
Europy, jak rowniez i w Polsce, powstalo 
wiele rodzin zeriskich, zupelnie inaczej przed- 
stawia si? sprawa z rodami m?skimi. W prze- 
ci^gu przeszlo 150 lat, od kiedy prowadzona 
jest w tych krajach hodowla koni pelnej krwi, 
nie utrwalily si? z nich zadne powazniejsze 
rody m?skie. Ogiery krajowe w calej Europie 
wschodniej rzadko bywajq dobrymi repro- 
duktorami, a zdolnosci w tym kierunku slabnq 
coraz bardziej, w miar? jak kori pochodzi 
z drugiego lub trzeciego, a tym bardziej dal- 
szego pokolenia wychowanego w warunkach 
lokalnych. W zal^czonej tabeli 39 zgromadzi- 
lem garstk? tych polskich krajowych rodow 
m?skich, ktore przetrwaly najdluzej. Inne, 
bez wzgl?du na slaw? ich protoplastow, ury- 
waly si? juz w pierwszych pokoleniach. Lari- 
cuch rodowy rozpoczynam kazdorazowo od
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Villars 1919 .... Leb w leb 1931... San II 1940 .'

Protoplasta 
zagraniczny

I pokolenie 
krajowe

II pokolenie 
krajowe

Kremlin 1870 . . . Kordjan 1877

Kordecki 1883 ...............
Korjolan 1888 ................
Gampo Felice 1889 . . .
Triumf 1890 ...................
Lelum 1895 ...................

Kartacz 1907

Salisbury 1884 . . Sac a Papier 1896 Mosci Ksi^z^ 1910

Oszczep 1912................

Polish Galloway 1908 . .

Flying Fox 1896 . Farurey 1902 Paz Krolowej 1911 . . . 
Krasnoludek 1910 . . . .

St. Germain 1886 ..Alaric 1904
Alaric Victor 1911

Vadi Haifa 1914 . . . .

III pokolenie IV pokolenie V pokolenie
krajowe krajowe krajowe

Termidor 1891 
Korvbut II 1900 . Kontusz 1905
Garlo Felice 1896 . Viscount II 1902
Argonaut 1902
Ezop 1904
Renegat 1914 . . . Iman 1929
Oszbag 1929 . . . Sultan 1936
Witez 1918 . . . . Giewont 11 1926
Palatyn 1921 . . . Lefevre 1930
Boruta 1921 . . . . Kuban II 1939

Zeppelin 1929
Gamrat 1918 Farurey 1929

Galloway 1930
Partner II 1937
Turnalik 1922 . . . Qui pourras ? 1930 . Cyprys 1937

Ataman 1924 . . . Reytan 1932
Honfleur 1931

Batiar 1925 Juras 1933

Nabab 1921 . . . Gawot 1934
San Thiago 1959
Humbug 1959

De Gorte 1951 Hubert 1960
Rangun 1962

reproduktora zagranicznego, ktory stal si? za- 
lozycielem rodu kraj owego; dalsze imiona 
w iancuchu nalezq juz do ogierow urodzo- 
nych i wychowanych w kraju.

Jak widzimy, rody m?skie utrzymywaly 
si? w Polsce przez 2 — 3 pokolenia, 4 nalezy 
juz do wyjqtkow, a istnienie 5 stwierdzic 
zdolalem w jednym tylko wypadku, w linii: 
Farurey 1902 — Krasnoludek 1910 — Turna- 
lik 1922 — Qui pourras? 1930 — Cyprys 1937.

Rody nie utrwalaly si? bez wzgl?du na 
okolicznosc, czy nalezaly do linii nikn^cych 
takze i na Zachodzie, czy tez do najbardziej 
zywotnych i rozwijaj^cych si? pomyslnie w 
Anglii lub Francji. Miewalismy reproduktory 
z najlepszych linii zachodnioeuropejskich, po 
slawach tej miary, co: Touchstone 1831, 
Stockwell 1849, Monarque 1852, Dollar 1860, 
Lord Clifden 1860, Hermit 1864, Isonomy 
1875, Bend Or 1877, Barcaldine 1878, Energy 
1880, St. Simon 1881, Gallinule 1884, Le 
Sancy 1884, Isiglass 1890, Florizel II 1891, 
Persimmon 1893, Galtee More 1894, Cyllene 
1895, Flying Fox 1896, Spearmint 1903, Roi 
Herode 1904, Dark Ronald 1905, Fervor 
1906, Bayardo 1906, Sunstar 1908, Blandford

234. Konstanty ^amoyski z Adampola 
pod Wlodawq, wlasciciel stajni „Natalin” 
i stadniny.



286 1919, Captain Cuttie 1919, Pharos 1920, 
Oleander 1924, Fairway 1925, Briimeux 1925, 
Brantome 1931, Nearco 1935 i calym szeregu 
innych. Pomimo to myskie ich rody od ogierow 
urodzonych w Polsce nie zdolaly utrwalic 
siy na przestrzeni kilku nawet pokoleri i upa- 
daly, a miejsce ich zajmowaly zawsze ogiery 
swiezo importowane z Zachodu, najczysciej 
oczywiscie z Anglii.

Jako zjawisko ogolne zaobserwowac moz
na, ze pierwsze pokolenie krajowe jest zwykle 
najdzielniejsze, a nastypne coraz slabsze. W 
dalszych pokoleniach zdarza siy czasem, w 
drodze wyjqtku, kori obdarzony klasq wysci
gowq, lecz nigdy nie jest on dobrym repro- 
duktorem. Jako przyklad przytoczyc mozna 
znakomitego na torze Chambery 1892, ktory 
zawiodl w hodowli, a takze Kordeckiego 1883, 
Triumfa 1890, L’Adriatico 1894, Intryganta 
1905, Dzymaly 1906, Forwarda 1922, Colom
bo 1926, Casanovy 1927, Hela 1929, Kratera 
1929, Wisusa 1930, Jawora II 1930, Mata 
1931, Bandita 1932, Jeremiego 1935 i caly 
szereg innych.

Obroricy ogierow krajowych, o ile tacy 
znalezliby siy wsrod hodowcow koni pelnej 
krwi, mogq przytoczyc argument, ze ogol 
hodowcow chytniej posylal lepsze klacze do 
ogierow zagranicznych i dlatego reproduktory 
krajowe nie mialy szans wybicia siy. Mysly 
jednak, ze argument ten nie jest przekony- 
wajqcy. Aczkolwiek przyznac nalezy, ze ogiery 
zagraniczne na ogol znajdujq siy pod tym 
wzglydem w lepszej sytuacji, to jednak czyn- 
nik ten nie jest w danym wypadku decy- 
dujqcy. O wziyciu ogierow decydujq wygrane 
ich samych oraz ich potomstwa. Gdyby po 
ogierach krajowych zdarzaly siy czysto dobrze 
biegajqce konie, uzywano by ich z pewnosciq 
powszechnie do stanowki. Te ogiery krajowe, 
ktore zyskaly sobie pewien rozglos na torze, 
otrzymywaly w ciqgu szeregu lat doskonale, 
a nawet i najlepsze klacze, jak np. Ruler, 
Chambery, Sac a Papier, Brzask, Sirdar, 
Floreal, Mosci Ksiqzy, Skarb i wiele innych, 
a jednak rodow myskich po sobie nie zo- 

stawily, chociaz w tym samym czasie daly 
konie wyzszej lub dobrej krajowej klasy wysci
gowej oraz dobre matki stadne.

Ludwik Grabowski (1821 — 1903) chytniej 
od innych polskich hodowcow poslugiwal siy 
ogierami krajowymi, a szczegolnie wlasnego 
chowu. W roznym czasie kryly w Sernikach 
lub do klaczy tamtejszych byly uzywane: 
Foscari 1864, Kordjan 1877, Pan Grabowski 
1886, Sezam 1890, Chambery 1892, Koncerz 
1893, L’Adriatico 1894, Duke of Parma 1896, 
Bravo le Sanyy 1899 i wiele innych. Mialy 
one duze pole do popisu na doskonalych 
matkach sernickich, jednakze nawet i tam nie 
zdolaly wydac powazniejszych rodow myskich. 
Jest wiyc w tym zjawisku jakas sila przyro- 
dy, ktora obraca wniwecz starania hodowcow 
i zmusza do skonstatowania smutnego, lecz 
prawdziwego stanu rzeczy, ze przy swobodnej 
konkurencji ogierow krajowych z zagraniczny- 
mi te rodzime nie sq zdolne do tworzenia 
powazniejszych rodow myskich, skladajqcych 
siy nawet z niewielu pokoleri. I ten wlasnie 
czynnik przesqdza koniecznosc stalego spro- 
wadzania do Polski, jak zresztq i do wszyst- 
kich innych krajow srodkowej i wschodniej 
Europy, reproduktorow z krajow o lepszych 
warunkach przyrodniczych, jesli celem ho
dowli koni pelnej krwi ma bye w pierwszym 
rzydzie szybkosc.

Procz ogolnego zjawiska, ze w kraju nie 
utrwalajq siy rody myskie i ze konie chowane 
w warunkach wschodniej Europy tracq na 
klasie w dalszych pokoleniach, daje siy zauwa- 
zyc jeszcze jeden moment, a mianowicie ze 
w ogole konie o wiykszej liezbie w rodowo- 
dzie osobnikow krajowych sq z reguly slabsze 
od koni z rodowodami angielskimi. Szczegol
nie zas jaskrawo zjawisko to wystypuje przy 
wiykszym nagromadzeniu w rodowodzie ogie
row krajowych. Konie, ktore posiadajq pod 
rzqd trzy ogiery krajowe w prostej linii 
myskiej, albo tez kilka ogierow w liniach boez- 
nych, np. ojea matki, dziadka macierzystego, 
ojea babki ze strony zeriskiej i wiycej, sq 
bardzo rzadko konmi klasowymi, a juz prawie
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235. Gonitwa z plotami na torze mokotowskim. 

nigdy nie bywajq dobrymi reproduktorami.
W tym miejscu musz? uczynic pewnq 

dygresj? i omowic w zwiqzku z interesujq- 
cym nas przedmiotem specjalny sytuacj? za- 
chodnich Niemiec. Jak wiadomo, kraj ten 
lezy nieco dalej od Atlantyku i kanalu La 
Manche i podlega w mniejszym stopniu wply- 
wom Golfstromu anizeli Irlandia, Anglia i Nor- 
mandia. Niemniej wplyw ten na zachodnie 
prowincje Niemiec jest jeszcze znaczny i np. 
Nadrenia pozostaje do pewnego stopnia w jego 
zasi?gu. Gleby tej prowincji sq bogate, klimat 
umiarkowany z lagodnq zimq i cieplym la- 
tem, opady atmosferyczne obfite, przy czym 
rozlozone dose rownomiemie w ciqgu roku. 
Dni slonecznych jest duzo, a okres wegeta- 
cyjny trwa na pastwiskach dlugo. Wszystko 
to razem wzi?te sprawia, ze w Nadrenii 
istniejq bez porownania lepsze warunki ho
dowlane anizeli w centralnych i wschodnich 
prowincjach niemieckich. Dlatego tez nie- 

miecka hodowla koni pelnej krwi skoncentro- 
wanajest przede wszystkim w Nadrenii. Ten 
stan rzeczy ustalil si? jednakze bynajmniej 
nie od razu, gdy zacz?to w pierwszej cwierci 
XIX wieku hodowac w Niemczech konie 
pelnej krwi i urzqdzac wyscigi na modi? 
angielskq.

Hodowla koni ksztaltowala si? w Niem
czech, jak i wsz?dzie na swiecie, pod wply- 
wem dwoch podstawowych czynnikow: przy- 
rodniczych i gospodarczych. Konie hoduje si? 
zazwyczaj tam, gdzie sq ku temu niezb?dne 
warunki przyrodnicze, a poza tym gdzie chow 
szczegolnie si? oplaca. Otoz od dawna w 
Niemczech zajmowaly si? hodowlq koni Prusy 
Wschodnie, Meklemburgia, Hanower i Olden
burg. W prowincjach zachodnich, a zwlasz
cza w Nadrenii, koni hodowano o wiele 
mniej, gdyz byl to z dawna rejon duzego 
nasilenia ludnosci miejskiej, trudniqcej si? 
przemyslem, handiem i rzemioslem. Poszuki- 
wane tu byly produkty spozywcze dla lieznej 
ludnosci miejskiej, ziemia i robocizna byly
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rodniczych nie oplacalo si? tutaj hodowac 
koni, wi?c sprowadzanoje z prowincji wschod- 
nich.

Gdy w koricu XVIII i poczqtku XIX stu- 
lecia przenikac zacz?ly do Niemiec konie 
pelnej krwi angielskiej, sprowadzanoje przede 
wszystkim do rejonow produkcji koni wierz- 
chowych, a wi?c do Prus Wschodnich, Me- 
klemburgii i Hanoweru. Hodowla tej rasy 
ugruntowala si? najpierw w Meklemburgii, 
gdzie powstalo pierwsze w Niemczech towa- 
rzystwo wyscigow konnych i gdzie odbyly 
si? w 1822 r. w Doberan pierwsze w Niem
czech wyscigi, urz^dzone na modi? angielskq. 
W Meklemburgii, jako osrodku najwi?kszego 
zainteresowania korimi pelnej krwi i rejonie 
najbardziej rozwini?tej hodowli, zalozona zo
stala i wydana drukiem pierwsza w Niemczech 
ksi?ga stadna koni pelnej krwi pt. Verzeichniss 
der in Mecklenburg bejidlichen Vollblulpferde, kto- 
rej ukazalo si? w Schwerin w latach 1827 — 
— 1845 16 zeszytow.

W slad za tym pozakladano towarzystwa 
wyscigow konnych i zapocz^tkowano wyscigi: 
w Berlinie w 1829 r., Wroclawiu w 1833 r., 
Hamburgu w 1835 r., Krolewcu w 1835 r., 
Diisseldorfie w 1836 r., Insterburgu w 1839 r., 
Lipsku w 1863 r. itd.

236. Poufne zwierzenia z graczem.
Rys. K. Rommla.

Gdy w drugiej polowie XIX stulecia wysci
gi upowszechnily si? na szerok^ skal? i odby- 
waly si? na wielu torach w roznych prowin- 
cjach Niemiec, wiasciciele lepszych stajen wys
cigowych zacz?li posylac swe konie dla wzi?cia 
udzialu przede wszystkim w najwi?kszych go- 
nitwach w Berlinie i Hamburgu, gdzie usta- 
nawiano najwyzsze nagrody. Na torach tych 
spotykaly si? wi?c konie wyhodowane w roz
nych prowincjach i w miar? lat stalo si? 
jasne, ze konie wychowang i trenowane w 
Nadrenii gorujq wyraznie nad innymi. 
Hodowcy w Nadrenii zwi?kszali swe stadniny, 
gdyz b^dz wygrywali swymi korimi znaczne 
sumy, bqdz tez znajdowali ch?tnych nabyw- 
cow na poltoraroczne zrebi?ta, ktore kupo- 
wali wiasciciele stajen wyscigowych, przy 
czym jawnie placili wyzsze ceny za zrebi?ta 
urodzone w Nadrenii anizeli w innych okoli- 
cach Niemiec.

W paristwowej stadninie w Trakenach 
w Prusach Wschodnich poslugiwano si? na 
szerok^ skal? ogierami pelnej krwi pocz^wszy 
od korica XVIII stulecia. Gdy rasa ta w la
tach trzydziestych i czterdziestych XIX w. 
nabrala w Niemczech duzego wzi?cia, zacz?to 
jq hodowac rowniez i w Trakenach oraz za- 
lozono tam w 1843 r. stajni? wyscigow^ 
i zaklad treningowy dla koni pelnej krwi. 
Konie stajni trakeriskiej biegaly na wyscigach 
w Krolewcu, Insterburgu, Gdahsku, Bvdgosz- 
czy i Berlinie. Niebawem jednak okazalo si?, 
ze pomimo iz w Trakenach i Prusach Wschod
nich hodowano najlepsze w Niemczech konie 
wierzchowe, to jednak konie pelnej krwi, od 
ktorych wymaga si? maksymalnego wysilku 
i najwyzszej jakosci budulca organicznego, 
gdy wychowane sq w prowincji lez^cej na 
wschodzie i mocno juz oddalonej od dobro- 
czynnych wplywow Golfstromu, nie sq w sta- 
nie mierzyc si? z konmi wychowanymi i tre- 
nowanymi w Nadrenii. Z tej racji skasowano 
w Trakenach hodowl? koni pelnej krwi, a staj
ni? wyscigow^ przeniesiono w 1866 r. do pari
stwowej stadniny w Graditz w Saksonii. 
Rowniez i hodowcy prywatni w Prusach 



289Wschodnich zaniechali stopniowo hodowania 
koni tej rasy, gdyz w lokalnych warunkach 
przyrodniczych produkty tutejsze ust?powaly 
znacznie koniom z zachodnich cz?sci Nie
miec, a zwlaszcza z Nadrenii.

Z mniejszq nieco jaskrawosci^, lecz po
mimo to podobnie, ksztaltowaia si? sprawa 
w Meklemburgii, Brandenburgii, Saksonii, 
Bawarii i Hanowerze, tak ze stopniowo cala 
niemal hodowla koni pelnej krwi ulokowala 
si? w Nadrenii, gdyz tu istnialy najlepsze 
ku temu warunki przyrodnicze. Nawet ludzie 
mieszkajqcy gdzie indziej jesli mieli stadniny 
pelnej krwi, to lokowali je w Nadrenii 
w wydzierzawionych w tym celu obiektach. 
Maly wyj^tek stanowil pod tym wzgl?dem 
Slq.sk, gdzie istniejq rowniez niezle warunki 
przyrodnicze do hodowli dzi?ki bogatym gle- 
bom oraz stosunkowo duzym i dose rcJwno- 
miernym opadom atmosferycznym. Jednak 
hodowla slqska nie dorownywala jakosciowo 
reriskiej.

Dzi?ki wi?c wzgl?dnej bliskosci Nadrenii 
od Atlantyku i oddzialujqcym tu jeszcze 
wplywom Golfstromu wytworzyla si? w Niem
czech paradoksalna sytuacja, ze olbrzymia 
wi?kszosc hodowli koni pelnej krwi skoncen- 
trowala si? nie na terenach najwi?kszego na- 
silenia hodowli koni w ogole, a wi?c w Pru
sach Wschodnich, Hanowerze i Oldenburgii, 
lecz wlasnie w Nadrenii, gdzie koszty utrzy- 
mania koni i pastwisk byly niewspohniernie 
wyzsze i gdzie robocizna, ktorej hodowla koni 
pelnej krwi wymaga szczegolnie duzo, kalku- 
lowala si? o wiele drozej.

Hodowla koni pelnej krwi mogla utrzy- 
mywac si? w Nadrenii i utrzymuje si? w niej 
i po dzis dzieri tylko dlatego, ze lozone sq 
w niq duze kapitaly, gdyz stajnie i stada 
posiadajqce najlepsze konie wygrywajq na 
wyscigach tak duze sumy, iz mogq pokryc 
nawet bardzo wysokie koszty utrzymania. 
O innych koniach, a wi?c wojskowych, wy- 
jazdowych i roboczych, z wyppkiem rentow- 
nej hodowi zimnokrwistej, tego powiedzied 
nie mozna i dlatego produkcjq tych koni

237. Hieronim Lubomirski (1892 — 1931) 
Z Kruszyny, hodowca i wlasciciel stajni 
wyscigowej.

rolhicy w Nadrenii nie zajmowali si?; roz- 
win?la si? ona w innych prowincjach Niemiec, 
gdzie koszty wychowu kalkulowaly si? o wiele 
taniej.

Na skutek szczegolnie dobrych warunkow 
hodowlanych w Nadrenii w interesujqcym 
nas przedmiocie ksztaltowania si? krajowych 
rodow m?skich i zeriskich Niemcy, a scislej 
mowiqc Nadrenia, odbiegajq mocno od 
wschodniej Europy i z tej racji nie mozna 
traktowac mozliwosci hodowli niemieckiej na 
rowni z mozliwosciami w tej mierze Polski, 
W?gier i innych krajow wschodniej Europy. 
Pod tym wzgl?dem hodowla zachodnionie- 
miecka stanowi osobnq grup?, zblizonq pod 
wzgl?dem warunkow raczej do krajow zachod
nich anizeli wschodnich. Totez zjawiska cha-

19 - WyScigi i hodowla koni...



i akterystyczne dla krajow wschodniej Europy 
mniej b?dg si? odnosily do Niemiec, a szcze
golnie do Nadrenii.

Po uczynieniu tej dygresji, ktora byla ko- 
nieczna dla wyjasnienia odmiennej sytuacji 
hodowli niemieckiej, powrocimy do kwestii 
utrzymywania si? lub nieutrzymywania kra
jowych rodow m?skich w Europie zachodniej 
i wschodniej.

Jezeli rzucimy okiem wstecz i uprzytom- 
nimy sobie calq histori? hodowli koni pelnej 
krwi angielskiej w krajach europejskich, to 
stwierdzimy, ze najstarsze i najgl?bsze rody 
m?skie powstaly i utrzymujq si? do dzis 
w ojczyznie tej rasy, w Anglii, natomiast im 
dalej na wschod od Atlantyku i wplywu 
Golfstromu, tym rody sq plytsze i mniejszego 
znaczenia.

W Anglii najstarszym rodem m?skim jest 
progenitura zdobytego pod Wiedniem The 
Byerly Turka, urodzonego okolo 1679 r., 
a wi?c rod ten egzystuje 300 lat i liczy 
okolo 30 pokoleri. Drugi z kolei pod wzgl?- 
dem dawnosci rod The Darley Arabia- 
na ma okolo 280 lat i takze dwadziescia 
kilka pokoleri. Wreszeie trzeci rod The Go- 
dolphin Arabiana. liczy okolo 260 lat i tez 
ponad 20 pokoleri.

W Anglii gruntujq si? i doskonalq naj- 
cenniejsze rody m?skie, ktore decydujq o ulep- 
szaniu rasy na calej kuli ziemskiej. Czolowe 
te rody stanowiq awangard? rasy w jej roz
woju na dzielnosc i majq ogromny wplyw na 
hodowl? swiatowq. Do takich np. nalezq nizej 
przeze mnie wyszczegolnione. Poniewaz opub- 
likowane dotqd drukiem tablice genealogiczne 
koni nie obejmujq czasow najnowszych, wi?c 
z musu urywam opisy rodow na osobnikach 
nieco dawniejszych, a nie z czasow ostatnich; 
interesujqcy si? blizej tematem muszq wi?c 
juz dociqgnqc rodowody wlasnym staraniem, 
operujqc ksi?gami stadnymi, obcokrajowymi 
rejestrami ogierow reproduktorow i innymi 
zrodlami.

Rod: The Baron 1842 L. — Stockwell 1848 
L. 2. — Doncaster 1870 D. — Bend Or 1877 

D. - Bona Vista 1882 2. - Cyllene 1895 
JS. NB. Acp. NS. — Polvmelus 1902 — Pha- 
laris 1913 — Fairway 1925 L. Ec. — Blue Peter 
1936 D. 2. Ec. — Ocean Swell 1941 D.

Inne odgal?zienie tego rodu: Phalaris 
1913 — Pharos 1920 — Nearco (ur. we WIo- 
szech) 1935 ID. GP. - Dante 1942 D. - Da
rius 1951 2.

Inne odgal?zienie rodu, ktore odznaczylo 
si? w hodowli francuskiej i amerykariskiej: 
Bend Or 1877 D. - Ormonde 1883 D. L. 
2. — Orme 1889 Ec. — Flying Fox 1896 D. 
L. 2. - Ajax 1901 FD. GP. - Teddy 1913 
FD. — Sir Gallahad 1920 F2. — Galant Fox 
1927 KD. - Gallahadion 1937 K.D.

We Francji sprawa przedstawia si? 
juz znacznie gorzej. Najgl?bszym krajowym 
rodem jest potomstwo Monarque’a, ktore 
w glownym swym pniu przedstawia si? nast?- 
pujqco: Monarque 1852 — Consul 1866 - 
Fripon 1883 — Le Pompon 1891 — Prestige 
1903 — Sardanapale 1911 — Fiterari 1924 — 
Annatom 1938 — Miraculous Atom 1944. Po
za tym istniejq odnogi boezne tego rodu lub 
rownolegle. Rod Monarque’a liczy wi?c po
nad 120 lat i kilkanascie pokoleri krajowych.

We Francji egzystuje jeszcze kilka s?dzi- 
wych i bardzo zasluzonych rodow m?skich, 
jak wymienione ponizej:

Rod: Dollar 1860 — Androcles 1870 — 
Cambyse 1884 — Gardefeu 1895 — Chouber- 
ski 1903 — Bruleur 1910 — Ksar 1918 — 
Tourbillon 1928 — Djebel 1937 — Galcador 
1947. Rod ten liczy ponad 100 lat i kilka
nascie pokoleri.

Rod: Flageolet 1870 — Beauminet 1877 - 
Chalet 1887 — Maximum II 1899 — Ama
dou 1910 — Premontre 1920 — Jackal 1930.

Rod: Le San?y 1884 — Le Samaritain 
1895 - Isard II 1910 - Belfonds 1922 — 
- 1942.

Rod: War Dance 1887 - Perth 1896 - 
Alcantara II 1908 — Pinceau 1925 — Verso 
II 1940 — Lavandin 1953. Ten ostatni kori 
wygral Derby w Epsom w 1956 r.

Rod: Heaume 1887 — Le Roi Soleil
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238. ^aprawa mlodych ogierow polkrwi > 
w ^akladzie Treningowym w Kozienicach 
w lislopadzie 1937 r. Na czele mjr Marian 
Fabrycy na Ochotniku z Racotu.

1895 — San Souci II 1904 — La Farina 
1911 — Bubbles 1925 — Eclair au Chocolat 
1935.

Wreszeie istnieje we Francji jeszcze kilka 
powaznych krajowych rodow, ktore majq za 
sobq ponad pol wieku egzystencji.

W Niemczech do najgl^bszych i naj- 
starszych nalezq rody wymienione nizej:

Rod: Flibustier 1867 - Trachenberg
1879 — Hannibal 1891 — Fels 1903 — La- 
land 1917 — Serapis 1924 — Uhland 1930 
i Glaukos 1932 z mnogimi odnogami.

Rod: Festino 1902 - Pergolese 1914 — 
Aurelius 1923 - Blasius 1934.

Rod: Fervor 1906 - Graf Ferry 1918 — 
Ladro 1927 - Gradivo 1939 - Limbo 1955.

Rod: Landgraf 1914 — Ferro 1923 — 
Athanasius 1931 — Ticino 1939 — Neckar 
1948 - Wilderer 1955, z kilkoma innymi od
nogami.

W Austrii i na W^grzech najgl^bszym, 
jak dotqd stwierdzic zdolalem, rodem krajo- 
wym jest: Dictator 1883 — Gomba 1893 — 

San Gennaro 1914 — San Gennaro II 192.. 
i Samiel 192..

Rod: Pardon 1896 — Pazman 1916 — 
Duce 1932 - Dukat 1945.

Na ogol stwierdzic nalezy, ze w Austrii 
i na Wygrzech ugruntowalo si^ bardzo malo 
krajowych rodow myskich i wszystkie one sq 
plytkie, bez wickszego znaczenia w hodowli, 
mimo iz w swoim czasie hodowla austro- 
-w^gierska stala wysoko i sprowadzano tam 
wiele cennego materialu zarodowego z Za
chodu.

We Wloszech powstal powazny rod 
m^ski: Cavaliere d’Arpino 1927 — Bellini 
1937 - Tenerani 1944 - Ribot 1952.

W Polsce najglybszym pod wz.glydcm 
rozpi^tosci czasu byl rod: Ruler 1884 — Pick
wick 1896 — Pasternak 1915 — Figiel 1928, 
bqdz: Pasternak 1915 — Emir II 1927, co daje 
55 lat egzystencji, jezeli przyjqc, ze Figiel 
lub Emir II dozyly do wojny 1939, a nastypnie 
ponizsze:

Rod: Sac a Papier 1896 — Mosci Ksiqzy 
1910 — Palatyn 1921 — Lefevre 1930, bqdz: 
Sac a Papier 1896 — Oszczep 1912 — Boruta 
1921 - Kuban II 1939.

Rod: Farurey 1902 — Krasnoludek
1910 - Turnalik 1922 — Qui pourras?



292 1930 - Cyprys 1937.
Rod: Alaric 1904 — Alaric Victor 1911 — 

Batiar 1925 - Juras 1933.
Rod: Leb w leb 1931 — San II 1940 — 

De Corte 1951 — Rangun 1962.
W Rosji najstarszy i najgl?bszy rod, na 

jaki zdolalem natrafic, to: Cholm 1855 — 
Alboin 1869 — Herold 1880 — Gaspard 
1892 — Patapon 1907, co daje okolo 60 lat 
i 5 pokolen krajowych, a nast?pnie wymie- 
nione nizej:

Rod: Ruler 1884 - No Rule 1899 - Don 
Jouan 1914 - Dago 1922 - Harry 1930, 
bqdz: Ruler 1884 — Rule for Ever 1899 — 
Romul 1907 - Raul 1918 - Raul II 1933; 
liczyl okolo 60 lat.

Rod: Faugh a Ballagh 1880 - Alphonse 
Daudet 1897 — Pinch Beck 1904 — Paliwoda 
1910; mial okolo 35 lat.

Rod: Floreal 1908 — Tagor 1915 — Gra-

239. Scena z wyscigow w Piotrkowie. 

nit II 1930 — Zagar 1936 — Gazon III 
1948 — Dagestan 1956, bqdz inna odnoga: 
Granit II 1930 — Duglas 1944 — Dzierzkij 
1954 - Aden 1975.

Skreslony powyzej obraz gruntowania si? 
rodow m?skich jest nie wykonczony w szcze- 
golach i nie doprowadzony do ostatnich cza- 
sow, gdyz brak obcokrajowych wydawnictw 
nie pozwolil mi na doci^gni?cie linii az do 
czasow obecnych. Lecz dla wyjasnienia oma- 
wianego zagadnienia w zupelnosci wystarcza 
szkic ogolny, poprzestajqcy na wskazaniu sa- 
mej skali i zasi?gu rodow m?skich w roznych 
krajach Europy.

Z powyzszego zestawienia widac, jak im 
dalej na wschod od Golfstromu i warunkow 
hodowlanych Anglii pogarsza si? sytuacja pod 
wzgl?dem gruntowania si? krajowych rodow 
m?skich. W Anglii, gdzie powstala rasa koni 
pelnej krwi, silq rzeczy rody sq najstarsze 
i najwi?kszego znaczenia, liczq do 300 lat 
egzystencji i majcj do 30 pokolen.

I



293We Francji wiek rodow skraca si? od 
razu przeszlo o polow?, bo najstarszy krajowy 
rod Monarque liczy 125 lat i posiada kilka- 
nascie generacji, a poza tym istnieje kilka 
jeszcze rodow blisko tego stojqcych i rachu- 
jqcych sobie po 100 lat egzystencji. W Niem
czech widzimy jeden tylko s?dziwy rod, liczq- 
cy 110 lat, ktory stworzyl Flibustier, nato- 
miast inne odbiegajq od niego znacznie i majq 
okolo pol wieku egzystencji. W Austrii i na 
W?grzech sprawa pod tym wzglydem przed- 
stawia si? wyjqtkowo zle, pomimo glosnej 
w swoim czasie hodowli i wielkich na niq 
nakladow; najgl?bszy rod, jaki zdolalem od- 
nalezc, liczyl 50 lat. W Polsce krajowe rody 
m?skie sq rowniez nieliczne i slabe, a najdluzej 
trwajqce wykazywaly 35 — 55 lat bytu, osiqga- 
jqc maksimum 4 — 5 pokolen.

Swoisty charakter naszych krajowych 
rodzin zeriskich w hodowli koni pelnej krwi

W poprzednich rozdzialach zobrazowalem 
zjawisko utrzymywania si? lub nieutrzymy- 
wania krajowych rodow m?skich i zeriskich 
w hodowli koni pelnej krwi w Europie. 
Z przytoczonych danych wynika jasno, ze 
rodziny zeriskie utrzymujq si? dose swobodnie 
w krajach wschodniej Europy i nie istnieje 
specjalna potrzeba sprowadzania klaczy z Za- 
chodu, natomiast przy swobodnej konkureneji 
koni krajowych z importowanymi rody m?skie 
nie utrzymujq si? i ginq po 2 — 3 pokole
niach, a sprowadzanie ogierow jest po prostu 
nieodzowne, gdyz podnosi wyraznie dzielnosc 
koni wyscigowych.

Historia hodowli koni pelnej krwi w Euro
pie wschodniej na przestrzeni ostatnich 150 
lat wskazuje, ze rody zeriskie utrzymujq si? 
z latwosciq tylko pod warunkiem, ze klacze 
z tych rodow stale lub w przewazajqcej mierze 
kryte sq ogierami importowanymi wy
sokiej klasy wyscigowej. Jezeli jakqkolwiek, 
najbardziej nawet cennq i zywotnq odnog? 
krajowego rodu zeriskiego zaczqc kryc na prze
strzeni 2-3, a tym bardziej wi?cej pokoleri

240. Stanislaw Wotowski (1848 — 1931), 
Znakomity niegdys jezdziec, a potem w latach 
1891 — 1915, redaktor ,,Jezdzca i Mysliwego” 
oraz dzialacz na polu podniesienia hodowli koni 
w kraju.

ogierami krajowymi, nawet najdzielniejszymi, 
rod taki niebawem traci na wartosci, nie daje 
dzielnych jednostek i po pewnym czasie w 
ogole z hodowli odpada. Oczywiscie oma- 
wiane zjawisko ma miejsce tylko przy swo
bodnej konkureneji koni krajowych z zachod- 
nioeuropejskimi. Przy zaniechaniu importu 
przez dluzszy czas, gdy swobodne wspolza- 
wodnictwo nie istnieje, wowczas oczywiscie 
powstajq krajowe rody, zarowno zeriskie, jak 
i m?skie, lecz dzielnosc wyscigowa calego kra
jowego poglowia koni pelnej krwi obniza si? 
wyraznie. Tempo i stopieri obnizania si? dziel
nosci zalezy w duzej mierze od geograficz- 
nego polozenia kraju oraz warunkow .przy- 
rodniczych i gospodarczych do prowadzenia 
hodowli. W Nadrenii b?dq one spadac nie-



294 znacznie, a w Polsce i innych krajach wschod
niej Europy — jaskrawo.

Konie o duzym nagromadzeniu w rodo- 
wodach przodkow pochodzenia krajowego we 
wspolzawodnictwie z konmi o rodowodach 
nasyconych krwiq klasowych zachodnioeuro- 
pejskich koni, a szczegolnie ogierow, prze- 
grywajq zazwyczaj gonitwy, a juz prawie 
nigdy nie stajq si? dobrymi reproduktorami 
m?skimi. Wynika z tego, ze krajowe rodziny 
zeriskie pelnej krwi sq tylko wtedy wartoscio- 
we, gdy klacze z kazdego prawie pokolenia 
kryte sq cennymi ogierami importowanymi 
z Zachodu. Inaczej mowiqc, krajowy rod zeri- 
ski prosperuje we wschodniej Europie do
brze tylko pod warunkiem, ze stosowana jest 
w jego prowadzeniu wypierajqca krzyzowka 
pierwiastkow krajowych importami z Za
chodu.

Wartosc hodowlana tak nazwanych krajo
wych rodow zenskich pelnej krwi polega na 
ciqglym ich niezaaklimatyzowaniu dzi?ki per- 
manentnemu kryciu na przestrzeni wielu po
koleri wciqz ogierami importowanymi z Za
chodu. W wyniku takiego post?powania izo- 
luje si? jak gdyby rod od niszczqcego dzielnosc 
wplywu niekorzystnych warunkow hodowla
nych wschodniej Europy, a powoduje nagro- 
madzenie i zachowanie w rodzie tych cen- 
nych wlasciwosci, jakie pokoleniami nagro- 
madzone zostaly w ustroju koni zachodnio- 
europejskich dzi?ki doskonalym tamtejszym 
warunkom przyrodniczym, ekonomicznym, 
starej kulturze hodowlanej, wysokiemu pozio- 
mowi techniki hodowli i treningu oraz selekcji 
elity z bardzo licznego i wartosciowego po- 
glowia.

Przy badaniu rodowodow krajowych moz
na zauwazyc ciekawe zjawisko, ze najszkod- 
liwsza jest dla dzielnosci wyscigowej, a tym 
bardziej dla pozniejszej wartosci hodowlanej 
ogierow reproduktorow, gl?bsza krajowa linia 
m?ska, to znaczy pochodzenie konia od 
przodkow krajowych w prostej linii m?skiej. 
Ogiery posiadajqce ojea, dziadka i pradziad- 
ka krajowego w prostej linii m?skiej bardzo 

rzadko bywajq klasowymi korimi na torze, 
a juz prawie nigdy dobrymi reproduktorami.

Zjawisko, ze szczegolnie szkodliwe dla 
dzielnosci wyscigowej i przyszlej wartosci jaka 
reproduktora jest gl?bsze pochodzenie w pro
stej linii m?skiej od ogierow krajowych, na
tomiast nie jest grozne wywodzenie si? nawet 
z gl?bokiej krajowej rodziny zeriskiej, tlu- 
maczy si? w hodowli koni wi?kszym 
wplywem na dzielnosc potomstwa 
ogierow anizeli klaczy, o czym b?dziemy 
mowic w nast?pnym rozdziale.

W drugiej polowie XIX stulecia na skutek 
rozwijajqcych si? wciqz wyscigow hodowla 
koni pelnej krwi przybierac zaczyla charakter 
swoistego przemyslu, w ktory angazowano 
wielkie kapitaly. Zwlaszcza od czasu wprowa- 
dzenia totalizatora, co nastqpilo w Rosji 
w 1879 r., a w Polsce w 1880 r., dotaeje 
towarzystw wyscigowych na nagrody wzrasta- 
ly bardzo szybko i dobre konie wygrywaly na 
wyscigach olbrzymie sumy. Pociqgnylo to za 
sobq rozbudowywanie stajen wyscigowych, 
powiykszanie hodowli i lozenie na niq duzych 
nakladow. W pogoni za wygranymi wypro- 
bowywano najrozmaitsze sposoby prowadze
nia hodowli i stajen wyscigowych. Sprowa
dzano z Anglii i Francji ogiery i klacze 
zarodowe, kupowano i przywozono poltora- 
roezne zrebiyta, ktore wlqczano do stajen 
treningowych, sprowadzano konie juz dorosle 
biegajqce na wyscigach, wysylano za granic? 
klacze krajowe i importowane do stanowki 
najdrozszymi ogierami w Anglii, Irlandii, 
Francji, Niemczech, Austrii, VVygrzech, Rosji, 
a nawet Italii, sprowadzano drogich trenerow 
i dzokejow zagranicznych, nawet amerykari- 
skich, jednym slowem czyniono wszystko, 
aby tylko miec w stajni klasowe konie.

To wyprobowywanie na dlugiej przestrze
ni czasu najrozmaitszych metod i sposobow 
prowadzenia hodowli wykazalo, ze w warun
kach wschodniej Europy do posiadania dziel- 
nych na torach wyscigowych koni niekoniecz- 
ne jest stale sprowadzanie z Zachodu kla
czy, natomiast nieodzowne jest sprowadzanie
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241. Przed gonitwq dZentelmenskq w Piotrkowie.

zachodnioeuropejskich ogierow reprodnkto- 
row. Doswiadczenie pokazalo, ze mozna osiq- 
gac powodzenie w hodowli i uzyskiwac dziel- 
ne konie poslugujqc si? w glownej mierze 
krajowymi klaczami pelnej krwi, pochodzq- 
cymi w linii zenskiej nawet z gl?bokich kra
jowych rodow zenskich, lecz nie sposob osiq- 
gac pomyslnych wynikow poslugujqc si? w 
wi?kszej mierze, a tym bardziej wylqcznie, 
ogierami krajowymi, nawet najdzielniejszymi 
sposrod nich. Zaobserwowano ponadto, ze 
opieranie stadnin wylqcznie lub w przewa- 
zajqcym stopniu na klaczach importowanych 
nie oplaca si? i zupelnie wystarczajq do pro
wadzenia czolowych nawet stadnin dobre, 
wyselekcjonowane na pochodzenie i osobistq 
dzielnosc klacze krajowe. Nawet przodujqce 
i prowadzone z najwi?kszymi nakladami stad
niny polskie i rosvjskie, jak Serniki Ludwika 

Grabowskiego, Krasne Ludwika Krasiriskiego, 
Stara Wies Maurycego Zamoyskiego, Kru- 
szyna i Widzow braci Lubomirskich, Swia- 
tyja Gory Gieorgia Ribeaupierre’a, Poluzie- 
rije Michala Lazarewa i inne, nie byly oparte 
w glownej mierze na klaczach importowa
nych. Post?powanie takie podyktowane zo
stalo bynajmniej nie tym, ze klacze zagra- 
niczne byly zbyt drogie, lecz po prostu wy- 
nikalo z doswiadczenia i kalkulacji mate- 
rialnej.

W historii naszej i rosyjskiej hodowli moz
na zaobserwowac zjawisko, ze nieraz zakla- 
dali ze snobizmu nowe stadniny pelnej krwi 
ludzie bogaci i zaczynali od tego, ze jechali 
do Anglii, Francji lub Niemiec i kupowali 
partie koni zarodowych bqdz sprowadzali je 
za posrednictwem agentow i rzeczoznawcow. 
Tak uczynil Antoni Myslowski z Koropca 
w 1844 r., Ludwik Krasinski z Krasnego 
w 1859 r., Ludwik Grabowski z Sernik
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w 1880 r.", Jan i Edward Reszke w latach 
1883—1890, bracia Lubomirscy z Kruszyny 
w 1896 r. i caly szereg innyeh osob w Pol- 
sce i w Rosji. Lecz wszyscy ci hodowcy 
z czasem przechodzic zacz?li do wcielania do 
swoich stadnin klaczy krajowych, nie tylko 
wlasnego chowu, lecz rowniez i kupowanych 
od innyeh hodowcow w kraju, po prostu 
dlatego, ze opieranie stadnin na matkach za- 
granicznych nie dawalo im jakichs widocz- 
nych wynikow, a inni hodowcy osiqgali to 
samo posilkuj^c si? w przewazaj^cym stopniu 
klaczami krajowymi.

Dlugoletnie doswiadezenie wykazalo, ze 
jaskrawej roznicy pomi?dzy przychowkiem od 
klaczy importowanych a pochodzqcym od 
krajowych nie ma. Jakosc przychowka od

matek importowanych na ogol nie jest na tyle 
wyzsza i supremaeja nie jest na tyle stala 
i dajqca si? realnie przekalkulowac, aby opla- 
calo si? poslugiwac w duzo szerszym zakresie 
klaczami importowanymi anizeli krajowymi. 
W tej dziedzinie oddzialuje znowu fakt, ze 
na dzielnosc przychowka wi?kszy wplyw wy- 
wierajq ogiery anizeli klacze i dlatego spro- 
wadzanie ogierow przyj?lo charakter calko- 
wicie staly i powszechny, gdy natomiast 
import klaczy nie zyskal takiego wii?cia.

Glowna korzysc z importowania klaczy 
wynika nie tyle z okolicznosci, iz byly one 
wychowane w lepszych zachodnioeuropejskich 
warunkach, ile z raeji, ze wnosz^ ze sobq 
do krajowej hodowli cenne prqdy krwi naj- 
lepszych koni zagranicznych tkwiqce w ich 
rodowodach.

Silniejszy wplyw na dzielnosc potomstwa ogierow 
anizeli klaczy i znaczenie tego zjawiska 
w utrzymywaniu sig lub nieutrzymywaniu 

krajowych rodow mgskich i zehskich
W pracy mej Obserwacje nad wplywem samic 

i samcow na jakosc przychowka w zaletnosci od 
kierunku hodowli („Post?py Nauk Rolniczych, 
1956, nr 5) unaocznilem, ze w hodowli koni 
silniejszy wplyw na dzielnosc potomstwa wy- 
wierajq ogiery anizeli klacze.

Rasy koni doskonali si? przede wszystkim 
pracq nad ogierami i urabianiem ich orga- 
nizmow na drodze zaprawy do roznego ro- 
dzaju pracy. W hodowli koni pelnej krwi 
angielskiej trenuje si? konie do szybkiego bie- 
gu galopem, w hodowli' klusakow do sztucznie 
szybkiego klusa, a rasy roboeze zaprawia si? 
w ciqgnieniu obladowanych wozow. Do pel- 
nego rozwoju fizyeznego ogiery potrzebujq 
na ogol o wiele wi?cej treningu anizeli kla
cze Na torach wyscigowych ogiery pelnej 
krwi, aby zostac wszechstronnie wyprobowa- 
ne, powinny biegac do 5 — 6 roku zycia. 

Klacze nie potrzebujq tak dlugiego przeby- 
wania w treningu i wystarcza w zupelnosci, 
jezeli biegaj^ do 4 roku wlqcznie. Trening 
na ogol o wiele gl?biej przenika do orga- 
nizmu ogierow anizeli klaczy i bardziej go 
przeobraza w pozqdanym kierunku. Skala 
mozliwosci wydoskonalenia w dzielnosci ogie
row jest na ogol wi?ksza niz klaczy. W wy- 
niku treningu ogiery dalej posuwajq. si? w 
ewolucji organizmu na szybkosc, sil? i wytrzy- 
malosc anizeli klacze. Najcenniejsze nagrody 
na torach wyscigowych zdobywajq przewaz- 
nie ogiery, pomimo ze z reguly klacze ko- 
rzystajq z tytulu plci z ulgi wagi 1,5 — 2 kg. 
Jezeli ilosc ruchu zaaplikowanego w ci^gu 
calego okresu treningu i wyscigow przeci?tnie 
przyjmiemy dla ogierow za 100, to na klacze 
wypadnie okolo 70.

Poniewaz organizm ogierow jest chlonniej-



242. Scena z wyscigow. Rys. K. Rommla.

szy, jesli chodzi o trening, potrzebuje go 
wi?cej i wytrzymuje wi?cej pracy od klaczy, 
wi?c tez ogiery sq tq polowq stada, w ktorej 
wyrabiamy w glownej mierze za pomocq za- 
prawy nowe wartosci i pracq w pierwszym 
rz?dzie nad ogierami doskonalimy rasy i po- 
suwamy je naprzod w rozwoju.

Wychowywanie ogierow pelnej krwi, 
zwlaszcza na przestrzeni kilku pokolen, w 
wyraznie gorszych warunkach przyrodniczych
1 gospodarczych krajow wschodniej Europy 
odbija si? silniej na organizmie i dzielnosci 
ogierow anizeli klaczy. W wyniku tego zja- 
wiska szkodliwosc gorszych warunkow hodow- 
lanych wschodniej Europy dotkliwiej dotyka 
ogiery anizeli klacze. Dlatego tez pochodzenie 
w prostej linii m?skiej nawet na przestrzeni
2 — 3 pokolen od ogierow krajowych staje si? 

grozniejsze i bardziej rujnujqce dzielnosc ani- 297 
zeli wywodzenie si? z bardzo nawet gl?bo- 
kiego krajowego rodu zenskiego, o ile klacze 
tego rodu kryte byly wciqz dobrymi importa- 
mi. W wyniku podobnego stanu rzeczy ho
dowcy polscy, rosyjscy, w?gierscy, rumunscy
1 z innyeh krajow wschodniej Europy nie 
stronili na ogol od koni wywodzqcych si? 
z krajowych rodzin zenskich, natomiast wy
raznie unikali ogierow, w ktorych rodowodach 
wyst?powalo w prostej linii m?skiej pod rzqd
2 i wi?cej ogierow. Ci natomiast hodowcy, 
ktorzy z braku swiadomosci nie zwracali na 
to uwagi, przyplacali swoj blqd bqdz sen- 
tyment do wlasnych ogierow wyraznym nie- 
powodzeniem na torze, a nast?pnie i w ho
dowli.

W wyniku ciqglego importowania ogierow 
i gorowania ich nad krajowymi klasq wysci- 
gowq i przydatnosciq hodowlanq w krajach 
wschodniej Europy nie gruntowaly si? i nie 
utrzymywaly krajowe rody m?skie. Przeciwnie 
natomiast — na skutek ciqglego uzywania do 
hodowli klaczy krajowych powstawaly krajo
we rodziny zenskie, a ze klacze nalezq.ee do 
nich kryte byly w wi?kszosci ogierami impor- 
towanymi, przewaznie dobrej, a niekiedy 
i znakomitej klasy wyscigowej, wi?c tez rody 
te utrzymywaly si? po 75 — 150 lat i nie 
wykazywaly zadnych objawow wyradzania si? 
i obnizania klasy wyscigowej.

Ksztaltowanie sig krajowych rodow 
w hodowli koni polkrwi

Jezeli rzucic okiem na rozwoj hodowli 
koni w Europie w ciqgu ostatnich 200 lat, 
to uderzy nas zjawisko, ze powstawanie lub 
niepowstawanie krajowych rodow m?skich 
i zehskich przebiega zupelnie inaczej w ho
dowli koni ras czystych, szlachetnych, selek- 
cjonowanych i doskonalonych na najwyzsze 
napi?cie sil fizycznych w probach dzielnosci 
niz ras bqdz typow koni hodowanych do 

zwyklej pracy, nawet ci?zkiej, lecz odbywa- 
jqcej si? w tern pie umiarkowanym i nie wy- 
magajqcej szczytowego napi?cia sil i systemu 
nerwowego.

W odroznieniu od innyeh zwierzqt gospo- 
darskich w hodowi koni przy ocenie elitarnego 
materialu zarodowego stosowane sq odmienne 
mierniki stopnia uzytecznosci. Jezeli krowa 
zamiast 14000— 16000 litrow mleka w ciqgu

sraransnsB



298 jednej laktacji, jak to uzyskuje sie od rekor- 
dzistek, daje 8000 litrow, pomimo to uwazana 
jest za zwierze wysoko produkcyjne — elitar- 
ne. Rowniez owca dlugowelnista, ktora daje 
rocznie 8 kg welny zamiast 14 kg i wiycej, 
jak dajg sztuki czolowe, uwazana jest za ma
terial elitarny. Tak samo locha daj^ca w mio- 
cie 14 prosigt, a nie 26, jak dajg niektore 
sztuki, rowniez poczytywana bedzie przy in
nych koniecznych walorach za material eli
tarny. Tymczasem ogier pelnej krwi, ktory 
przebywa 1000 m nie w czasie 57 — 60 sek., 
lecz 64 sek. lub wolniej, a 2400 m nie w czasie 
2 min. 28 sek. do 2 min. 30 sek., lecz 2 min. 
40 sek. i wolniej, nie przedstawia wartosci 
w hodowli tej rasy. Tak samo klusak prze-

243. Michal i Tomasz Bersonowie z menaZerem 
stajni Ignacym Oszmanowiczem po wygraniu 
w 1931 r. Ersiliq .Nagrody Wiosennej.
Z prawej strony stojq Antoni Budny i Roman 
Rogowski. 

biegaj^cy mile angielskg, czyli 1609 m, w ci^- 
gu 2 min. 30 sek. zamiast ponizej 2 min. 
5 sek. nic nie jest wart z punktu widzenia 
doskonalenia tej rasy.

Otoz ze wzgl^du na minimalne roznice 
wskaznikow eliminacyjnych przy selekcji eli- 
tarnych koni pelnej krwi i klusakow ogromng 
wage w hodowli majg warunki przyrodnicze 
i gospodarcze, jak rowniez kultura hodowlana 
kraju, pozwalajqce na osiqganie tych mini- 
malnych roznic. Lepsze warunki ziem polozo- 
nych nad kanalem La Manche decydowaly 
i decydujg nadal o supremacji hodowli angiel
skiej i francuskiej nad wschodnioeuropejskq.

Inaczej natomiast przedstawia sie sprawa 
w hodowli koni, od ktorych nie wymaga sie 
maksymalnego napi^cia sil, lecz zqda pracy 
umiarkowanej, a nawet i ciezkiej, lecz w tem
pie powolnym. , Przewaga szybkosci, nawet 
o pare sekund na kilometr, moze bye osiq- 
gana tylko przy lepszych warunkach do ho
dowli. Wsrod elementow zas skladaj^cych sie 



najakosc warunkow czynnik srodowiska przy- 
rodniczego, a zwlaszcza jakosci pastwisk i dlu
gosci okresu wegetacyjnego, odgrywa bardzo 
duzq rol?.

W zwyklej hodowli uzytkowej, gdzie kry- 
teria wartosci produkowanego materialu sq 
calkiem inne anizeli przy wychowie koni wys
cigowych, warunki przyrodnicze aczkolwiek 
takze sq wazne, nie mniej nie decydujq o wy- 
niku w tym stopniu, co w hodowli koni pelnej 
krwi lub klusakow. Dobre konie robocze, 
wyjazdowe, rozgonne bryczkowe i wojskowe 
mozna z powodzeniem chowac zarowno nad 
kanalem La Manche, jako tez we wschodniej 
Europie i jest kwestia otwarta, ktore z nich 
b?dq lepsze.

Dlatego tez hodowla tzw. polkrwi oraz 
roznych typow uzytkowych jest, lub moze 
bye, w Europie wschodniej o wiele bardziej 
samowystarczalna i obywac si? bez importow 
z Zachodu anizeli hodowla koni pelnej krwi 
angielskiej.

Poniewaz w odlamach hodowi koni robo
czych, wyjazdowych i wojskowych importy 
nie byly tak konieezne, jak w pelnej krwi, 
wi?c tez w wielu krajach srodkowej i wschod
niej Europy w roznych rasach i typach koni 
potworzyly si? od dawna gl?bokie krajowe 
rody m?skie i zeriskie, czego nie obserwujemy 
w hodowli koni wyscigowych.

Wspomnialem juz na wst?pie, ze w rasie 
lipickiej istniejq rody m?skie, egzystujqce nie- 
przerwanie od drugiej polowy XVIII w. do 
czasow obecnych, jak rody: Pluto 1765, Con- 
versano 1767, Maestoso 1773, Favory 1779 itp. 
Rody zeriskie sq jeszcze starsze i wywodzq 
si? od Afryki 1740, Argentiny ok. 1760 r., 
Delforaty 1767 itp. W rasie kladrubskiej naj- 
starszy rod m?ski wywodzi si? od wloskiego 
ogiera Pepoli 1764, sprowadzonego z ksi?stwa 
Ferrara do cesarskiej stadniny w Enyed na 
W?grzech okolo 1768 r.

Szczegolnie duzo gl?bokich rodow m?skich 
ugruntowalo si? w hodowli w?gierskiej. Rasa 
noniusow stanowi wlasciwie jeden wielki rod 
meski ogiera anglonormandzkiego Noniusa

244. Franciszek Wtfyk z Nosowa pod Janowem 
Podlaskim, hodowca dwoch derbistow polskich 
— Madryta i Wisusa.

1810, zagarni?tego w czasie wojen napoleori- 
skich przez kirasjerow austriackich we Francji 
i przydzielonego w 1815 r. do paristwowej 
stadniny w Mezohegyes, gdzie pozostawil 
doskonale potomstwo. Rod ten liczy obecnie 
w roznych odgal?zieniach po 16 — 20 pokoleri. 
Noniusy hodowane sq w roznych krajach, 
a wi?c na W?grzech, w Austrii, Rumunii, 
Jugoslawii, Bulgarii, Czechoslowacji, Wlo- 
szech, a dawniej chowane byly rowniez 
i w Polsce. Noniusy dzisiejsze swym wyglq- 
dem, pokrojem i wlasciwosciami'ustroju przy- 
pominajq mocno swego protoplast?. Nonius 
senior byl masci gniadej, odznaczal si? siusz- 
nym wzrostem, koscistosciq, ci?zkq pospolitq 
glowq, malymi oezami, duzymi uszami, dlu- 
gim kl?bem, grzbietem i l?dzwiami, jak row
niez pewnq limfatycznosciq. ' Wszystkie te
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tomstwu i dzis, po 160 latach, sq one nader 
charakterystyczne dla szczepu Noniusow. 
Swiadczy to, ze wielki ten rod nie tylko wy- 
wodzi si? formalnie od Noniusa seniora, 
lecz istotnie dziedziczy po nim do dzis 
charakterystyczne jego wlasciwosci.

Drugim takim rodem w?gierskim jest pro- 
genitura arabskiego ogiera Siglavi Gidran 
1810, sprowadzonego z Syrii w 1816 r. Rod 
ten rozrodzil si? glownie w Mezohegyes i Ra- 
dowcach, a potem rozpowszechnil si? po wielu 
krajach poludniowo-wschodniej Europy. 
Istnieje on do dzis na W?grzech, w Austrii, 
Jugoslawii, Rumunii, Bulgarii, Czechoslowacji 
i Polsce. Pomimo krzyzowania z korimi roz- 
nych ras, jakie weszly w sklad obecnego po- 
glowia Gidranow, przebijajq w tym rodzie 
do dzis charakterystyczne cechy protoplasty 
Siglavi Gidrana: kasztanowata masc (malo 
rozpowszechniona wsrod koni w?gierskich), 
nieco mi?kki grzbiet i malo wydatny klqb. 
Swiadczy to, ze rod zachowal mocno przeka- 
zywane przez swego protoplast? cechy.

Trzecim znakomitym w?gierskim rodem 
tzw. polkrwi jest potomstwo arabskiego ogiera 
Shagya 1830, zakupionego dla stadniny w Ba- 
bolnie w 1836 r. w okolicach Damaszku przez 
komendanta tej stadniny mjr. Edwarda Her- 
berta. Rod ten ugruntowany zostal w dwoch 
swiatowej slawy stadninach panstwowych w 
Babolnie i Radowcach, po czym rozszedl si? 
szeroko po krajach sqsiednich, docierajqc i do 
odleglejszych, jak Niemcy, Szwecja i Kaukaz. 
Rod istnieje do dzis, mi?dzy innymi w Polsce, 
i posiada kilkanascie pokolen w linii m?skiej. 
Charakterystyczne cechq tego rodu jest siwa 
masc i orientalny typ, co jest przekazywane 
z wielkq uporczywosciq.

Czwartym glosnym rodem w?gierskim jest 
potomstwo ogiera pelnej krwi angielskiej Fu- 
rioso 1836 (Privateer — Miss Furey), ktory 
czynny byl w stadninie w Mezohegyes. Rod 
ten przeobrazil si? z czasem w ras? roz- 
powszechnionq na W?grzech, w Austrii, Ju
goslawii, Rumunii, Bulgarii, Czechoslowacji 

i Polsce. Przez caly czas swego istnienia, az 
do czasow obecnych, rod Furioso przedsta- 
wia bardziej kalibrowe konie polkrwi, slusz- 
nego wzrostu, przydatne zarowno pod 
wierzch, jak i do zaprz?gu. Masc ich jest 
prawie zawsze gniada, ciemnogniada lub ska- 
rogniada.

Procz wymienionych stworzono na W?g- 
rzech i w krajach sqsiednich caly szereg 
innyeh m?skich rodow polkrwi bardziej lub 
mniej zasluzonych w hodowli, jak: Siglavi 
1816, Gazlan 1840, North Star 1844, Daho- 
man 1846, Goldfinder 1848, Revolver 1849, 
Oakball 1854, Cavalier 1869, Przedswit 1872, 
Amurath 1881, O’Bajan 1881, Pralat 1883, 
Bogdany 1894 i inne.

W Niemczech w hodowli polkrwi rowniez 
istnialo wiele starych rodow m?skich i zeh
skich, liczqcych po 150 lat i wi?cej. W rasie 
wschodniopruskiej bqdz trakenskiej duze rody 
m?skie zalozyly: Blackamoor 1811, Mundig 
1832, Reprobate 1836, Obelisk 1881, Padorus 
1893, Dingo 1895, Habakuk 1897, Perfectio
nist 1899, Markeur 1901, Tempelhiiter 1905, 
Parsival 1912, Astor 1912, Waldjunker 1913 
i Dampfross 1916.

W rasie hanowerskiej zalozycielami rodow 
duzego znaczenia byly: Protector 1831, Nor
folk 1843, Schliitter 1867, Odoardo 1870, 
Chamant 1874, Kingdom 1879, Adeptus 1880, 
Alnok 1888, Neckar 1888, Schwabenstreich 
1897, Nelusko 1897, Aldermann 1909, Gerber 
1912 i inne.

Podobnie przedstawia si? sprawa i w wielu 
innyeh rasach, hodowanych zarowno we 
wschodniej, jak i zachodniej Europie. Istniejq 
wi?c w roznych krajach rasy koni uzytkowych, 
ktore sq samowystarczalne pod wzgl?dem ma- 
terialu rozplodowego, a w szczegolnosci ogie
row reproduktorow i nie zachodzi potrzeba 
sprowadzania ich z obcych krajow, a tym 
bardziej konieeznie znad kanalu La Manche. 
Konie te z powodzeniem zaspokajajq po- 
trzeby w zakresie sprz?zaju swych krajow i w 
miar? dluzszego przebywania w ciqgu szeregu 
pokolen w warunkach krajowych nie tylko
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245. Konkurs konia wierzchowego w dniu
15 sierpnia 1922 r. w Piotrkowie. Od lewej 
na koniach: rtm. Tadeusz Mikke na Precieuse, 
Tadeusz Dachowski na Titanicu i Zbigniew 
Horodynski na Morinusie; stojq: Aleksander 
Wielopolski, Jerzy Skarbek, por. Tadeusz 
Daszewski i NN.

nie marniejq, lecz przeciwnie — sq doskona- 
lone, a na skutek aklimatyzacji nabierajq 
duzej wartosci uzytkowej, stajqc si? zzytymi 
ze srodowiskiem i przystosowanymi do jego 
lokalnych wlasciwosci. Pod wzgl?dem uzytko- 
wosci w codziennej pracy konie takie hodo- 
wane we wschodniej Europie sq cz?stokroc 
lepsze i uzyteczniejsze od zachodnioeuropej- 
skich ze wzgl?du na wi?ksze zahartowanie, 
lepsze wykorzystywanie paszy, mocniejszq 
konstytucj?, wi?kszq wytrzymalosc i wi?kszq 
zywotnosc.

AJdimatyzacja ustroju w produkcji tego 

rodzaju koni jest zjawiskiem ze wszechmiar 
pozqdanym i nie tylko nie obniza ich wartosci 
uzytkowej i hodowlanej, lecz przeciwnie — 
jq podnosi. Zachodzi wi?c olbrzymia roznica 
w ustosunkowaniu si? do kwestii aklimaty
zacji ze strony hodowcow w hodowli koni 
pelnej krwi i klusakow, od ktorych wymaga- 
my maksymalnego napi?cia sil i ktore utrzy- 
mujemy w sztucznie stworzonych, luksuso- 
wych warunkach egzystencji, a koni robo- 
czych, od ktorych wymagamy nie krotko- 
trwalego szczytowego napi?cia sil w przeciqgu 
zaledwie kilku minut, lecz calodziennej pracy 
oraz znoszenia surowych warunkow bytowa- 
nia przy mniejszych dawkach paszy, gorszej 
ich jakosci, mniej dbalej opiece, prymitywniej- 
szych stajniach, przebywaniu cz?sto na slocie 
i mrozie oraz znoszeniu wszelakich trudow 
i niedostatkow.

W pierwszym wypadku do osiqgni?cia 
sukcesow na torze, a nast?pnie w hodowli,



302 nieodzowne sq najlepsze warunki przyrodnicze 
oraz gospodarcze i dlatego import z Zachodu 
oplaca si? tutaj sowicie, w drugim zas wy- 
padku — import wcale nie jest konieczny 
i przy nalezytej organizacji konie ze wschod
niej Europy mogq z powodzeniem przewyz- 
szac wartosciq uzytkowq konie zachodnioeuro-

pejskie. Wyjqtek stanowic tu mogq najci?zsze 
odmiany koni zimnokrwistych, ktore zresztq 
z racji mechanizacji rolnictwa i komunikacji 
stracily mocno na wzi?ciu, gdyz wielkq mas? 
ciala uzyskuje si? latwiej w klimacie nad- 
morskim, na zyznych tamtejszych pastwis
kach.

Wnioski
L opisanych wyzej zjawisk, panujqcych 

w hodowli koni rozmaitego przeznaczenia, 
wyciqgnqc nalezy nast?pujqce wnioski.

1. Moznosc osiqgania wysokich wynikow 
w hodowi koni rozmaitego przeznaczenia 
w nierownej mierze uzalezniona jest od wa
runkow przyrodniczych, gospodarczych i kul- 
turalnych wyst?pujqcych w roznych krajach. 
Dobre, a nawet doskonale konie robocze 
i tzw. polkrwi, od ktorych wymaga si? ci?z- 
kiej calodziennej pracy, lecz w tempie umiar- 
kowanym lub raczej powolnym, mozna z po
wodzeniem hodowac w krajach zarowno nad- 
morskich, jak i o klimacie kontynentalnym 
i pozostaje otwarta kwestia, ktore z nich 
b?dq lepsze. Natomiast hodowla koni selekcjo- 
nowanych na dzielnosc na wyscigach, od kto
rych zqda si? maksymalnego napi?cia sil w 
przeciqgu krotkiego czasu 1,5 — 3 min. i wy- 
jqtkowo szybkiej przemiany materii, o wiele 
bardziej uzalezniona jest od specjalnych wa
runkow przyrodniczych, gospodarczych i po- 
ziomu kultury hodowlanej. Szczegolnie duzq 
rol? odgrywajq tu warunki klimatyczne i zwiq- 
zana z tym jakosc pastwisk, dlugosc okresu 
wegetacyjnego traw oraz liezba dni w roku, 
w ciqgu ktorych konie mogq przebywac na 
pastwiskach.

2. Najlepsze warunki przyrodnicze do ho
dowli koni pelnej krwi posiadajq w Europie: 
poludniowa Anglia, Irlandia i Francja (Nor- 
mandia); w ciqgu ostatnich 200 lat panowaly 
tam rowniez i najlepsze warunki gospodarcze 
i kulturalne i z tej racji produkowano w tych 

krajach konie najwyzszej dzielnosci na torach. 
Im dalej na wschod od kanalu La Manche 
i dobroczynnych wplywow Golfstromu, tym 
warunki przyrodnicze, jak zresztq i inne, sq 
gorsze i tym slabsza jest klasa wyscigowa 
koni hodowanych w srodkowej, a tym bardziej 
wschodniej Europie.

3. W wyniku podobnego stanu rzeczy we

246. Dyrektor cyrku warszawskiego Stanislaw 
Mroczkowski w rozmowie z dzokejem Sakowiczem. 
Wedlug rys. G. Mucharskiego.



wschodniej Europie w hodowli koni pelnej 
krwi korzystniej jest poslugiwac si? ogierami 
importowanymi z krajow o lepszych warun
kach hodowlanych^ a wi?c z Anglii, Francji 
lub tez z Nadrenii, anizeli krajowymi, gdyz 
uzyskuje si? wowczas przychowek dzielniejszy 
na torze.

4. Krajowe ogiery pelnej krwi, wychowa- 
ne w warunkach wschodniej Europy, rzadko 
bywajq dobrymi reproduktorami, a mozli
wosci i szanse w tym wzgl?dzie slabnq w 
miar?, jak ogier pochodzi z drugiego, trze- 
ciego, a tym bardziej dalszego pokolenia 
krajowego.

5. W odroznieniu od ogierow klacze tej 
rasy wywodzqce si? z gl?bokich krajowych 
rodzin zenskich bywajq cz?stokroc doskona- 
lymi matkami i dajq klasowy przychowek, 
pod nieodzownym wszakze warunkierrf, ze sq 
systematycznie kryte klasowymi ogierami im
portowanymi z Zachodu, czyli z lepszych 
warunkow hodowlanych. Tego rodzaju ro
dziny zeriskie nabierajq charakteru, jak to si? 
mowi, formalnego i decyduje o ich wartosci 
nie wywodzenie si? w prostej linii zeriskiej 
od klaczy krajowych, lecz duze nagroma- 
dzenie w ich rodowodach klasowych importo
wanych ogierow zachodnioeuropejskich i ich 
przodkow, wychowanych w o wiele lepszych 
warunkach.

6. Dla dzielnosci koni pelnej krwi i poz- 
niejszej ich dzialalnosci stadnej nie jest grozne 
wyst?powanie w rodowodzie nawet wi?kszej 
liczby krajowych klaczy, natomiast zgubne 
jest duze nagromadzenie krajowych ogierow. 
Najniebezpieczniejsze jest natomiast wywo
dzenie si? od szeregu ogierow krajowych 
w prostej linii m?skiej. Konie o tego typu 
rodowodach rzadko bywajq dzielne na torze, 
a juz prawie nigdy nie sq dobrymi repro
duktorami.

7. Aklimatyzacja poszczegolnych koni pel
nej krwi, jak i calych rodow w krajach 
srodkowej i wschodniej Europy w hodowli 
tej rasy poczytywana bye musi za zdecydo
wanie niepozqdanq z punktu widzenia moz-
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247. Na rannej robocie na torze mokotowskim. 
Rys. K. Rommla.

liwosci wyscigowych, a nast?pnie reproduk- 
torskich. Korzysci uzyskiwane z przystosowa- 
nia si? koni do lokalnych warunkow egzy
stencji majq o wiele mniejsze znaczenie gospo
darcze anizeli utrata dzielnosci, jaka nie- 
chybnie nast?puje w miar? aklimatyzowania 
si? koni w niekorzystnych warunkach krajo
wych na przestrzeni najblizszych pokoleri. Do- 
tyczy to zwlaszcza ogierow.

8. W wyniku oddzialywania wszystkich 
tych czynnikow w krajach wschodniej Europy 
daje si? zaobserwowac jaskrawq niewspolmier- 
nosc w gruntowaniu i utrzymywaniu si? w 
hodowi koni pelnej krwi rodow m?skich i zeri
skich. Przy swobodnej konkureneji ogierow 
krajowych z importowanymi krajowe rody 
m?skie utrzymujq si? zaledwie przez 2—3 po
kolenia, a niezmiernie rzadko osiqgajq 5 po
koleri krajowych, przy czym w hodowli od
grywajq niejakq rol? ogiery co najwyzej z 
drugiego, a tylko wyjqtkowo z trzeciego po
kolenia krajowego. Tymczasem rodziny zeri
skie utrzymujq si? przez 12—18 pokoleri 
w okresie 100—150 lat i o ile klacze z tych 
rodzin kryte sq w glownej mierze klasowymi 
ogierami importowanymi z Zachodu, to pro- 
dukty wywodzqce si? z takich rodzin zeri
skich nie tracq na dzielnosci i zdolne sq 
wygrywac najpowazniejsze gonitwy.

9. W hodowli koni roboczych oraz tzw. 
polkrwi, od ktorych nie wymaga si? w pracy



304 i przy selekcji szczytowego napiycia sil w prze- 
ciqgu bardzo krotkiego okresu czasu, a praca, 
nawet ciyzka, wykonywana jest w tempie 
powolnym, rody zarowno my ski e, jak i zeriskie 
z latwosciq utrwalajq siy w Europie srodko
wej i wschodniej i egzystuje nieprzerwanie 
po 100 — 200 lat.

10. Opisane powyzej zjawiska powodujq, 
ze:

a) w warunkach wschodniej Europy z lat
wosciq gruntujq siy w hodowi koni pelnej 
krwi glybokie rody zenskie, a nie gruntujq 
siy myskie;

b) prawie nigdy nie jest obdarzony wiyk- 
szq dzielnosciq wyscigowq, a tym bardziej 
wyzszq klasq reproduktorskq, kon pochodzqcy 
w prostej linii myskiej na przestrzeni kilku 
pokoleri od ogierow krajowych;

c) nie obniza wartosci, zarowno wyscigo
wej, jak i reproduktorskiej, wywodzenie siy 
konia z glybokiego krajowego rodu zeriskiego, 
jako tez wiyksze nagromadzenie w rodowo- 
dzie krajowych klaczy, tymczasem wyraznie 
obniza wartosc konia wiyksze nagromadzenie 
w rodowodzie krajowych ogierow, a zwlaszcza 
w prostej linii myskiej.

Wszystkie te zjawiska potwierdzajq mojq 
tezy, wypowiedzianq w cytowanej juz pracy 
Obserwacje nad wplywem samic i samcow na jakosc 
przychowka w zaleZnosci od kierunku hodowli, ze 
w hodowli koni, w ktorej kultywujemy dziel
nosc fizycznq, a wiyc wlasciwosc zwiqzanq 
bardziej z plciq myskq, samce wywierajq 
wiykszy wplyw na jakosc przychowka anizeli 
samice.

40. Zwyciyzcy w polskim Derby w Warszawie w latach 1920—1939

wicz i H. Brosz-
kiewicz

Hodowca Jezdziec Trener . Czas
Liezba 

koni
Rok

konia
Ojciec i matka konia Wlasciciel

1920 Tilly II Ici Wind - Mausi H. Towarnicki Hohenlohe J. Gorecki Jankowski 2 min. 38,5 sek. 7
1921 Battaglia Batailleur - Masandra M. Rog Letellier S. Pasternak J. Paszkicwicz 2 „ 40 „ 11
1922 liarbar a

Belle
St. Saulge - Barbefosse J. Alvensleben J. Alvenslelxm Stolpe A. Tucholka 2 „ 35 „ 12

1923 Ry§ Lohengrin - Polmoodie V E. i J. Grzy- 
bowscy

A. Olszowski I.Magdaliriski Welnicki 2 „ 35,5 „ 7

1924 Falstaff Fils du Vent - Alpha M. Berson M. Berson Sulekow W. CieSlak 2 „ 34,5 „ 10
1925 Forward Fils du Vent - Gaff E. Grzy bowski M. Sawicki A. Fomienko Welnicki 2 „ 35 „ 14
1926 Brutus Morganatic - Bursa Ktery- 

-Szepietdw
Ktery- 
-Szepietriw

K. Chatisow A. Matczak 2 „ 38,5 „ 14

1927 Fala III MoSci Ksi^z? - Dzwina II A. Mors tin stadnina 
paristwowa

I. Magdalinski W. Gawron 2 „ 43,5 „ 13

1928 Karat Bunk ar dcscse - Diamantine 17. pulk 
ulanow

W. Wysocki J. KrySko J. Kryiko 2 „ 41 „ 17

1929 Madryt Morganatic - Sevilla I. Mroczkowski F. W?zyk Sakowicz J. Karwacki 2 „ 36,5 „ 13
1930 Bejrut Albula - Mea II 17. pulk 

ula nd w
W. Wysocki P. Golowkin J. Kry£ko 2 „ 36 „ 13

1931 Essor Bafur - Elaunay „Natalin” A. Potocki I. Magdalinski I. Zuber 2 „ 33 „ 10
1932 Hel Fils du Vent - Jeanette II M. R6g M. R6g I. Pasternak I. Kowalski 2 „ 34 „ 10
1933 Wisus Villars - Sevilla Falewicz 

i Orlowski
F. Wyrzyk A. Fomienko I. Morawski 2 „ 32,5 „ 8

1934 Mat Mah Jung - Garonna „Top6r” stadnina 
paristwowa

W. Stasiak K. Chatisow 2 „ 31 „ 8

1935 Impet II Rheinwein - Huryska Jarnuszkie- 
wicz

A. Potocki K. Jagodziriski J. Kry$ko 2 „ 35,5 „ 14

1936 Horyri Illuminator - Gambia A. Mieczkow- 
ski

A. Wielopolski K.Jagodziriski Blaszczak 2 „ 34 „ 8

1937 Piano Bafur - Harmonia J. Cichowski stadnina 
paristwowa

M. Jednaszew- 
ski

J. Paszkiewicz 2 „ 33 „ 11

1938 Jeremi Bafur - Igla „Wierzbno” M. Czarnecki W. Stasiak L. Chatisow 2 „ 36 „ 9
1939 Colt Bafur - Con amore H. Broszkie- Z. Bagniewski Z. Nowak M. Molenda 2 „ 33 „ 9



41. Statystyka wyscigow konnych w Polsce w latach 1926— 1939

Licz- Stadniny, Reproduktory,

Licz- ba Licz-
Bie- 
galo 
koni

Suma Stajnie, ktdrych wycho- ktdrych potomstwo

Rok
ba 
to-

dni
wys-

ba 
go-

nagrod
w zlo-

ktore wygraly najwiycej wankowie wygrali 
najwiycej

wygral o 
najwiycej

row Cl-
gow

mtw tych
wlasciciel suma stadnina suma nazwa suma

1926 16 148 98(5 635 1658916 J. Czarnecki 117765 panstwowa 208800 Morganatic 146648

1927 17 184 1266 724 2515214 M. Berson 16(5664 panstwowa 348619 Morganatic 192358

1928 17 206 1403 740 3587652 A. A. Wielopolscy 2286(58 panstwowa 259488 Harlekin 199330

1929 17 213 1514 799 4973648 S. Mroczkowski 325983 panstwowa 379110 Fils du Vent 372131

1930 17 219 1536 892 5157732 M. Berson 209(500 panstwowa 525260 Manton 503552

1931 10 213 1560 89(5 5 348 376 „Natalin” 443187 A. Potocki 374050 Fils du Vent 479965

1932 9 225 1675 »58 5228905 „Lubicz” 344820 paristwowa 314870 Fils du Vent •5(X)8(X)

1933 8 235 1859 920 5016364 „Natalin” 308950 < paristwowa 4(53735 Villars 521899

1934 7 225 1673 972 4863876 „Liibicz” 275814 paristwowa 435280 Harlekin 385790

1935 7 225 1653 994 4730384 „Lochow” 287540 paristwowa 293340 Bafur 483271

1936 8 220 1627 985 4689192 „l.ochdw” 338669 A. Potoc ki 285955 Bafur 531849

1937 8 218 1639 992 4788404 „Lochdw” 525 593 paristwowa 383106 Bafur 734734

1938 9 235 1853 1056 5052167 „Loch6w” 510055 paristwowa 391284 Bafur 847202

1939 8 137 997 829 2199718 „I.och6w” 141125 paristwowa 152 585 Bafur 273380

42. Statystyka wyscigow konnych w Warszawie w latach 1919—1939

Rok

Liezba 
dni wyscigow

Liez
ba 
go
nitw

Bie
galo 
koni

Ogolna 
suma 

nagrod

Naj- 
wyzsza 
nagroda

Na czele wygranych Kori, ktory wygral najwiycej

wio-
sna

je-
sieri

ra
zem

stajnia
suma 

nagrod
nazwa

suma 
nagrdd

wlasciciel

1919 22 22 193 197 Min. Spr. Wojsk. Melanie Min. Spr. Wojsk.

1920 29 25 54 425 213 M. R6g Tilly II H. Towarnicki

1921 28 28 56 447 196 M. R6g Battaglia M. R6g

1922 28 28 56 414 184 L. Kronenberg Valailles H. Towarnicki

1923 28 28 56 364 223 L. Kronenlierg Ruta L. Kronenberg

1924 28 37 65 413 248 487125 6000 J. Czarnecki 41120 Ruta 14000 L. Kronenl>erg

1925 28 37 65 489 297 1109623 15000 J. Czarnecki 74300 Dryada 29320 K. Plisowski

1926 37 46 83 605 336 1320562 25000 J. Czarnec ki 1)7 765 Forward 55600 E. Grzyljowski

1927 37 47 84 629 372 1880225 3 5 (XX) M. Berson 166664 Fala III 77230 A. Morstin

1928 37 49 86 646 396 2576046 50000 A. i A. Wielopolscy 228668 Fergana 86530 H. Lubomirski

1929 37 51 88 678 441 3431343 75000 S. Mroczkowski 325983 Faust 131718 B. Szwejcer

1930 37 48 85 658 496 3468867 75000 M. Berson 209600 Bejrut 105 234 17. pulk ulanow

1931 37 58 95 775 552 3825635 75000 „Natalin” 443187 Casanova 163500 „AIba”

1932 38 63 101 840 570 3692359* 75000 „Lubicz” 344820 Hel 149901 M. Rdg

1933 44 55 99 88«i 560 3497342 75000 „Natalin” 308950 Wisus 163014 T. Falewicz

1934 42 55 97 796 608 3525733 75000 „Lubicz” 275814 Mat 147197 „Top6r”

1935 34 59 93 764 614 3430621 75000 „Lochdw” 287540 Bastylja 107800 1 p. ulanow

1936 42 59 101 831 608 3590 171 75000 „Lochdw” 338669 Horyri 117311 A. Mieczkowski

1937 37 53 90 787 61) 3553029 65000 „Loch6w” 525 593 Piano 111768 J. Cichowski

1938 31 57 88 797 597 3580034 65000 „Loch6w” 510055 Jeremi 127403 „Wierzbno”

1939 30 8 38 329 415 1365260 50(XX) „Loch6w” 141125 Colt 68543 H. Broszkiewicz

20 — WyScigi i hodowla koni...
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248. Biurowi pracownicy Towarzystwa zyidijty 
do Hodowli Koni w Polsce Zegnajqcy w czerwcu 
1930 r. usttpujqcego prezesa Towarzystwa 
Alberta Wielopolskiego, ktory godnosc t( 
piastowal w latach 1923— 1930. Siedzq od 
lewej: M. Radwan, A. Wolihski, A. Wielopolski, 
L. Andrycz, 1- Oszmanowicz i KI. Wisniewski.



249. Po&gnanie w czerwcu 1930 r. przez 
trenerow i diokejow ustfpujqcego prezesa 
Towarzystwa zyichfty do Hodowli Koni w Polsce 
Alberta Wielopolskiego.
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250. Po&gnanie przez pracownikow biurowych 
Towarzystwa ^achfty do Hodowli Koni 
w Polsce w czerwcu 1932 r. ustfpujqcego 
na emeryturf sekretarza Towarzystwa Ignacego 
Oszmanowicza. Stedzu od lewej do prawej: 
S. Schuch, M. Kowalska, A. Morstin, 
I. Oszmanowicz, M. Komorowski, H. Rowecka 
i S. Haman.
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1939, nr 24.

Otwarcie toru wyfcigowego na SluZewcu i pierwsze dwa dni 
gonitw 3 i 4 czerwca, jezdziec i Hodowca”, 1939, 
nr 17.

Pieczyriski B., Uwagi o wyscigach otwartych z plotami 
i przeszkodami, jezdziec i Hodowca”, 1939, nr 9.

- Wojskowe gonilwy z przeszkodami i biegi na przelaj 
w 1938 r., jezdziec i Hodowca”, 1939, nr 13.

Pininski W., Aktualne sprawy uyfcigowo-hodowlane, jez
dziec i Hodowca”, 1937, nr 4.

Plan rozmieszczenia pahstwowych ogierow pelnej krwi angiel- 
skiej i czystej krwi arabskiej na okres rozplodowy 193 r.,
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Plan rozmteszczenia prywatnych ogierow pelnej krwi angielskiej 

na okres rozplodowy 193 r., ,Jezdziec i Hodowca”, 
1937, s. 72, oraz 1938, s. 103.

Plater Zyberk Z., Sows tor wyscigowy na SluZewcu, 
.Jezdziec i Hodowca”, 1939, nr 17.

Poklewski Koziell W., Przemowienie przewodniczqcego 
Komitetu do Spraw Wyscigow Konnych, , Jezdziec i Ho
dowca”, 1933, nr 5.

Polska ksifga stadna koni pelnej krwi angielskiej (Polish 
Stud Book). Opracowal Stefan Tingle, t. I, Warszawa 
1924, s. 429 i 73; t. II, Warszawa 1925, s. 308 
i 24; t. Ill, Warszawa 1933, s. 431; t. IV, War
szawa 1938, s. 544; Dodatek do IV tomu, War
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Pruski W., Ruler, Warszawa 1934, s. 100.
— Dzieje pahstwowej stadniny w Janowie Podlaskim 1817- 

-1939, Poznan 1948; s. 235.
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— Dzieje wyscigow i hodowli koni pelnej krwi w Polsce. 
Krolestwo Polskie 1815-1918, Warszawa 1970, s. 455 
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[w:J Genetyka, Zywienie i utrzymanie zwierzqt gospo
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1772—1918, Wroclaw 1975, t. I, s. 603 z 225 ilustr.;
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Z przeszkodami, Min. Spr. Wojsk., Warszawa 1936.
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szawa 1936, s. 64 i 16 s. fotografii.
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s. 627.
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1938, s. 109.
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1937, nr 17-20.
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Wvkaz ogierow reproduktorow uZywanych do reprodukcji koni 
pelnej krwi angielskiej, Warszawa b. r. [1931], s. 312.

Wykaz stajen treningowych koni arabskich i anglo-arabskich, 
,Jezdziec i Hodowca”, 1939, nr 14 na okladce.
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Skorowidz
Skorowidz obejmuje dwie ksiqZki:
„Dzieje wyscigow i hodowli koni pelnej krwi w Polsce. 
Krolestwo Polskie 1815—1918”, Warszawa 1970, 
oraz nmiejszq publikacjf.
Cyfra rzymska I poprzedzajqca wvmienione stronv 
oznacza, Ze hasla naleZy sgukac w pierwszej z nich. 
a cyfra II — Ze w drugicj.

A Joke I 88, 131, 135
Aklimatyzacja zwierz^t II 279, 281
Alaric 1904 I 387, II 254
Alaric Victor 1911 II 31, 254
Albula 1912 II 252
Ali Pasha 1934 II 235
Alpha 1795 II 283
Alvensleben Schonborn Joachim II 65, 263
Altestowo pod Odessa I 415
Amerykanski system jazdy na wyscigach I 328-331
Amosse Max, dzokej II 79
Amurath III 1910 II 266, 267
Amurath Sahib 1932 II 270-271
Andrycz Czeslaw II 171
Andrycz Ludwik II 25, 108, 169-170
Anglizowanie koni — ucinanie ogonow I 21 
Angloarabskie konie na wyscigach I 45, 110-111, 

II 220
Antropow Jerzy „Eques” II 223
Apropos 1855 I 69, 84
„Arabian”, stajnia wysciowa II 100, 269
Araby francuskie II 100-102
Arconia 1883 I 132, 164, 222
Aschabad 1892 I 264, 273
Aubergine 1891 I 262
Augusta 1870 I 130, 135

Baczynski Czeslaw 1 359
Bafur 1921 II 244-246
Bakszysz 1901 II 43, 266
Balthazar 1917 II 243-244
Baltyk 1932 II 255
Bandit 1932 II 172, 188-189
Bankar ocscse 1914 II 252
Barcikowska Maria II 25, 108, 163
Baronet 1883 1 156- 157
Bastylja 1931 II 188
Bauer Waclaw II 25, 163
Berson Michal I 271-272, 319-320, 386-387, II 

64-65, 167-168, 254
Biala Cerkiew na Ukrainie I 34
Bielawieniec Borys I 205

Blackadder 1912 I 402
Bloch Henryk I 241-242, 271, 318-319, 389-390
Blue Danube 1911 II 308
Bobiriski Kazimierz II 135
Bobinski Wladyslaw II 79, 106, 224
Bohdanowicz Michal II 79, 106
Borowno w pow. radomszczanskim I 223, 241, 267, 404 
Bouffiers 1900 I 383
Braconnier 1873 I 227
Branjcki Ksawery, emigrant I 34
Branicki Wladyslaw I 34
Bravo le Sancy 1899 I 316-317
Bray Fryderyk, dzokej i trener I 120-122, 153
Breza Jozef II 90
Brissac 1897 I 383
Broszkiewicz Henryk II 173
Brzask 1898 I 372
Brzezie 1 219-220,387-388
Budny Antoni I 194, II 86, 234
Bugaj I 358-359
Buisson Ardent 1895 I 386
Bvlczynski Konstanty II 90

Carabas 1907 II 239-240
Carlton 1883 I 269, 395
Carskie Siolo - wyscigi I 118, 154, 253
Casanova 1927 II 76
Cavalier 1865 I 110
Ceny: koni pelnej krwi I 66, 78, 279, 398; II 125, 

228, 235; koni remontowych II 138; ogierow 11 
125; roczniakow II 66, 119, 228; stanowek I 79, 
228, 277, 282, 395-396; II 259; owsa II 152, 
231; siana II 152, 231; zyta II 138

Cetnerski Konstanty I 332
Chambery 1892 I 255-261, 378-379
Champion 1819 I 23, 35
Chatisow Konstanty, dzokej i trener II 78, 169, 173, 

175
Chatisow Leon, trener II 172, 192, 194
Chqdzyriski Wladyslaw II 91
Chealcote, dzokej i trener I 92, 120
Cheers 1899 I 280-281
Chreptowicz Adam I 13
Chreptowicz Joachim I 13
Chum 1924 II 121
Cichowski Julian II 172
CieSlak Walenty, trener II 77, 168, 173-174
Claude Frollo 1894 I 388
Colombo 1926 II 75
Coloquinte 1864 I 134



313Colt 1936 II 201
Concorde 1878 I 150-151, 162-163, 219-220 
Cornaline 1880 I 289
Cullodem 1901 I 274
Czaplicki Franciszek I 190
Czarnecki Janusz II 58, 64, 262 
Czarnecki Mieczyslaw, lesnik II 172 
Czartoryska Maria Ludwika I 370 
Czartoryski Adam I 370, II 40, 234, 262 
Czartoryski Witold II 44, 269
Czasopisma sportowo-hodowlane: I 340 — 341, 406; 

brukowe II 117; historia II 113-118; omo- 
wienie poszczegolnych II 225 — 228

Czernuszenko Danilo, dzokej II 78 
Czetwertynska Zofia II 234, 263 
Czubuthan 1933 II 269, 270

Cmielow — wyscigi 1891 — 1900 I 190 — 193

Dachowski Tadeusz I 357
Dark Blue 1874 I 215
Daszewski Tadeusz II 91
Daszewski Waclaw II 31, 66
Dqbrowski Bronislaw I 28, 45 — 46, 48
Dealer 1908 II 251
Dembinski Stefan, gen. II 26, 139
Departament Chowu Koni w Min. Rolnic. 1926 —

- 1932 II 47, 54
Derbisci polscy: arabscy II tab. 32 na s. 219; pelnej 

krwi I 433-434, II tab. 40 na s. 304
Derby angloarabskie we Lwowie 1935—1939 II 220 
Derby w Moskwie patrz Wszechrosyjskie Derby
Derby w Warszawie I 433—434, II 19, 65, tab. 40 

na s. 304; dotacje II 153
Dharampur 1934 II 235
Dlugoletnie bieganie koni na wyscigach I 264, 273, II

202
Dobrzanski Henryk (Hubal) II 79
Doping I 331
Dorozvriski Tadeusz I 152, 264, 279
Dowbor Michal I 367
Drucki Lubecki Aleksander I 190—191, 351 
Dulewski Jozef I 39—40
Dwudziestowiorstowe gonitwy w Moskwie 1884 —

-1892 I 261; w Plawnie I 172
Dwulatki na wyscigach I 170,231—232,234 — 235,239 
Dymitr Konstantynowicz, wielki ksisjz.Q I 278
Dystanse gonitw 1 100, 117, 120, 11 110, 159, 162
Dzieduszycki Aleksander II 97 — 98, 272
Dzieduszycki Jerzy I 10
Dzierzbicka Cecylia II 263 
Dzentelmeriskie wyscigi I 50, 52, 63, 65, 92-93,

101 - 104, 149, 171 - 172, 231, 245, 327, 345, 
347-348, II 17, 22, 79, 90-96, 212-215, 221 - 
225

Dzokeje: krajowi I 120 — 121, II 17, 78 — 79, 174 — 
— 176; obcokrajowi I 48 — 49, 92, 119, 296, 328 — 
-330, II 78-79, 174

Earl of Dartrey 1872 I 223
Eberhard Filip I 23, 44, 55-58, 79-80,
Ecrevisse 1890 I 289
Efforta 1938 II 283
Eksport koni z Polski: arabow II 102, 150, 271 —272; 

pelnej krwi II 230; innyeh koni I 9, II 148 — 
-150

Eloquence 1853 I 65, 86
Ender Stefan II 85, 105, 209, 263
Espoir 1889 I 394
Essor 1928 II 171
Evelina 1862 I 290
Even 1867 I 289
Ewakuacja stajen wyscigowych i stadnin do Rosji 

w 1914/15 r. 1 407-408

Fala III 1924 11 69-70
Falencice I 133, 217-218, 266
Falewicz Tadeusz, plk. II 172-173
Fanshave Jerzy I 65, 73, 143, 249
Faugh a Ballagh 1879 I 227
Faugh a Ballagh 1880 po Fontenoy I 251
Faust 1926 11 71 -76,120
Fergana 1925 II 70
Feruk Chan I 110
Fetysz 1924 11 267,271
Filipowicz Tadeusz II 139
Filie stadnin E. Lazarewowej i L. Mantaszewa w Anglii 

i we Francji I 400 — 401
Fils du Vent 1906 I 376, 415, II 31, 282, 286
Fine Mouche 1880 I 157-159
Fitch, dzokej i trener I 92, 120
Flatt Jerzy Beniamin I 32
Flatterer 1852 I 63-64. 87, 131, 136
Fluchtling 1918 II 234
Flyery — konie krotkodystansowe II 110—113
Fomienko Aleksander, dzokej II 78, 175
Forward 1922 II 67-68, 255
Foscari 1864 I 104-105, 115, 124- 125, 128

Gaff 1916 II 122
Gaffeur 1933 II 189
Gainslaw 1929 II 234
Galtee More 1894 I 277-282
Ganymede 1820 I 34 — 35
Gawron Wincenty, trener II 173
Gayarre 1885 I 160
Genova 1929 II 77
Gidle — pokazy koni I 178
Gielgudyszki I 81, 111
Gill Edward, dzokej II 165, 175



314 CJill Franciszek, trener II 165, 175
Glaubicz 186.. I 92, 103
Glowny Zarz^d Hodowli Koni w Petersburgu 197 — 

-98, 300-303
Gonitwy: dotacje I 142-144, 230, 232-235, 292, 

324 — 326, II 151 — 153; dystanse II 110, 159, 
162; dlugodystansowe I 161, 172; z plotami II 
79, 203; z przeszkodami II 79, 104—107, 221 — 
-225, tab. 34 na s. 225; Militari II 87, 104; 
wlofciariskie I 44, 68, 73-74, 117, 150

Good Boy 1883 I 156
Gouverneur 1888 I 389
Gorecki Jozef, dzokej II 20, 78, 174-175 
Grabowski Jan II 8, 34, 48, 57, 86, 226, 240 
Grabowski Ludwik I 51, 69-70, 75, 83-85, 104- 

-105, 116, 123-125, 126-129, 157-160, 198, 
214-217, 241, 249, 255-263, 266, 284-286, 
314-318, 378-379

Granat 1923 II 68
Grand Daniel 1870 I 105, 115, 125, 215
Granow na Podolu I 13
Grasenik, trener I 164
Gronowski Mieczyslaw II 172
Grupowy system na wyscigach I 327, II 109
Gruszecki Marian I 168, 179
Grzybowski Eugeniusz II 58, 67-68
Guillam Robert, trener I 120, 122, 218, 315
Guillam William, trener I 120, 122
Gumniska II 100 — 104, 269
Gutowski Pawel II 86, 211

Haman Stanislaw II 108, 163
Hamilton A., dzokej I 329 — 330
Handicapy I 117, 232, II 159
Harlekin 1914 II 240
Harmonia 1926 II 75 — 76
Hazzi Joseph I 31—32
Hel 1929 II 76-77, 283
Highland 1882 I 213
Highlander 1864 I 124, 129-130, 212-213, 227-228 
Hiricz Czeslaw II 87
Hodowey, ktorych konie staly na czele wygranych 

wlatach: 1877-1915 I 428; 1919- 1939 II tab. 
37 na s. 260

Hofman Wladyslaw II 118, 165
Horizont II 1905 I 383
Horyri 1933 II 189-190
Houri 1871 I 288
Hungarian 1892 I 264, 273

Ilias 1867 I 288
Illuminator 1917 II 35, 242
Ilowajski Iwan I 114
Imperator 1929 II 77, 170
Import koni: arabskich II 101 —104, 268; pelnej krwi

I 9- 14, 23-24, 35-37, 65, 78-79, 86-87, 
128-131, 298, II 10, 31, 33-35, 123, 159, 
274, 282

Intrygant 1905 I 304-308
Izbiriski Ignacy I 118

Jacobs Fryderyk, dzokej i trener I 66, 120
Jacobs John, dzokej i trener I 48-49, 51, 120
Jagodziriski Kazimierz, dzokej II 18. 175
Jakowlewska Nagroda w Moskwie od 1859 r. I 156 
Janow Podlaski - stadnina I 23-24, 33-34, 89, 

111, 243, 277, 393-394, Il 6, 36-37, 41, 107, 
323-329

Jarnuszkiewicz Czeslaw, gen. II 173
Jawor II 1930 II 176-180
Jaworski Tadeusz, handicaper II 9, 109, 118
Jeremi 1935 II 172, 191-194
Jesienne sezony wyscigow w Warszawie w latach: 

1865-1869 1 92,1891 -1915 1 231
Jewniewiczowna Maria, pozniej Kowalska II 25, 108, 

163
,Jezdziec i Mysliwy”, czasopismo 1891 -1915 I 340- 

-341, II 16, 114-116
Jon 1934 II 191
Julian 1807 1 23-24,35
Juriewicz Fryderyk I 320-321, 337-338, 395, 408, 

413, 416, 418, Il 4, 10, 14, 21 -22, 54-55, 
105, 117, 136, 150

Juturna 1935 II 196

Kaiser 1870 I 213, 221, 227-228
Kamiriski Maurycy I 118-119, 248, 250, 338
Kanclerz 1936 II 196
Kares 1933 II 189
Karlowski Stanislaw II 148
Kaszmir 1929 II 216 — 218, 270
Kathen 1835 1 34,45-46,48
Keen, trener amerykariski I 331
Keudell Gustaw I 50, 81, 111
Kielce — wyscigi II 60, 92
Kiersnowski Stanislaw II 171 »
Kijany 1 243, 390
Kijow — wyscigi I 118
King’s Idler 1916 II 35, 242-243
Kirkor 1888 I 379-380
Kitty Villars 1934 II 190
Klacze — ich udzial w gonitwach I 117
Klasowe konie — l^cz^ce szybkosc z wytrzymalosciq

II 112
Klasyczne gonitwy dla koni: arabskich II 100; pelnej 

krwi I 232-236, II 110
Kociriski Jozefat II 31, 166-167
Koeppe Wilhelm I 134
,,Koto Sportowe w Pultusku” 1908-1914 I 358
Komierowski Bronislaw II 131



315Komitet do Spraw Wyscigow Konnych I 239, 301, 
II 26, 48, 56

Komorowski Michal II 158, 163
Konie pelnej krwi, ktore staly na czele wygranych 
w latach: 1860-1917 I 429-430; 1919-1939 II 

tab. 38 na s. 263
Konkursy hipiezne I 355 — 359
„Konnozawodstwo i Sport”, czasopismo w Moskwie 

1903-1917 I 404
Kordjan 1877 I 158-160, 215-216, 272
Korzbok L^cki Stanislaw II 148, 207, 211
Koskowski Anastazy Tadeusz II 108-109, 171 — 172 
Kotlar, rotm. I 203
Kowalska Maria z Jewniewiczow II 25, 108, 163 
Kowalski Stanislaw, trener II 77, 173
Kozicki Mieczyslaw, plk, starter II 108, 276
Kozienice — stadnina II 39 — 40, 126, 259 — 260
Krasinska Magdalena I 367
Krasinski Adam I 50, 52, 82, 249
Krasinski Ludwik I 65—66, 68, 73, 85 — 87, 107, 

124, 127, 129-131, 153-167, 212-214, 244- 
-245, 249, 286-291, 299

Krasne w Ciechanowskiem I 65, 85-87, 129— 131, 
212-214, 244-245, 266, 287-291, 367-371

Krasniczyn w Chelmskiem I 135, 225
Krater 1929 II 170
Kremlin 1871 I 130
„Kresowa Spolka Hodowlana” II 122, 165
Kretkowski Bronislaw I 360
Kronenberg Leopold Jan II 26, 31, 40, 263
Kronenberg Leopold Julian I 134, 150—151, 162 — 

-163, 219-220, 387-388
Krumpel O’Connor Rudolf I 152, 271
Krysko Jozef, dzokej i trener II 173 — 175
Krzymuski Walery II 131
Ksi^gi stadne koni: arabskich II 97, 264; pelnej krwi 

angielskiej I 53, 89-90, 136- 137, 406, II 31 - 
— 33, 231 -232; polkrwi I 360 365; starodawne
domowe I 13; angielska The (n neral Stud Book I 
14, 33

Kszyk 1935 II 194-195
Ktery w Kutnowskiem I 107 — 109, 224 — 225
„Ktery Szepietow”, stajnia II 171
Kuczynski Aleksander I 50 — 51
Kula 1866 I 106, 125, 131
Kurnatowski Eryk II 65, 159, 164— 167, 235
Kurnatowski Zygmunt I 40
Kwasieborski Florian II 25, 108
Kwiatkowski Jan vel Punch, dzokej I 120—121

Lady Moorhen 1852 1 290
Lady Stanhope 1835 I 45
L’Aretin 1924 II 252
Laski Aleksander I 385, 404
Lebiedian w tapibowskiej gub. 1 26, 30

Lehndorff Georg I 64, 66, 68
Leonid — koh dohski I 29
Le Sarrazin 1865 I 128- 129, 136
Leszno w pow. blonskim I 271, 386 — 387, II 167 —

- 168
Lewandowski Jan II 91
Licytacje koni wyscigowych II 24 — 25, 118 — 119, 

228-229
Lira 1908 I 308-312
Little Peggotty 1856 I 88 — 89, 288
„Lubicz” stajnia patrz Andrycz Ludwik
Lublin — wyscigi I 75 — 77, 343 — 345, II 86-87, 

211-212
Lubomirski Stanislaw I 243 — 244, 304 — 314, 371 —377 
Lubomirski Stefan I 152, 304-314, 371 —377
Lubomirski Wladyslaw I 243 — 244, 304 — 314, 371, 377 
Ludlow 1829 I 39

Ladny 1841 I 52
Laszkiewicz Jan I 390, II 131, 163
Lazarew Michal I 244, 294-296. 300. 398-399
Lazarewowa Eugenia I 293, 299, 400 — 402
Leb w leb 1931 II 125, 182-186
Lyczna: wyscigi 1895—1898 I 193 — 198; stadnina 

H. Blocha I 271, 389-390
„Lochow” — stajnia i stadnina patrz Kurnatowski 

Eryk
Los w Grojeckiem I 133— 134, 217—218, 266 
Lowicz — wyscigi I 73 — 75
Lodz — wyscigi I 351 —352, II 84 — 85, 207 — 209

Madame de Parabere 1885 I 160
Madame Ferrari 1898 I 314 — 316
Magdalihski Ignacy, dzokej II 78, 175
Mah Jong 1924 II 249-250
Mahmoud 1827 I 34 — 35
Malczewo patrz Radom
Malczewski Ludwik I 195
Mantour 1909 I 384
Managerzy stajen wyscigowych II 118
Mann, dzokej I 92
Mantaszew Leon I 294, 298, 399 — 402
Manton 1917 II 35, 241 -242
Marie 1872 I 220-221
Martin Karol I 395
Mary Langden 1890 I 268
Mat 1931 II 184, 187, 271 -272
Matuszewicz Adam I 29 — 30
Mazurkiewicz Bronislaw II 81, 207, 211
Metcalf James, trener I 304
Michalczyk Stefan, dzokej i trener I 121, II 77, 173, 

175
Michalski Adam I 187, 223, 263, 335-336
Mieczkowski Antoni II 173
Mi^dzyborz na Podolu I 13



316 Miydzyrzecz na Podlasiu I 82
Mira 1884 I 150, 163, 387-388
Moczydlo pod Warszawa I 107, 153, 332, II 169 
Mokotowski tor wyscigow konnych w Warszawie: zalo- 
zenie w 1841 r. I 44; przeniesienie w 1845 r. I 51; 

w 1887 r. I 144—145, 246 — 247; usytuowanie I 
145 — 146, 246 — 247; trybuny I 145—146, 245

Mokronowski Antoni I 107, 111, 127, 135, 137, 212, 
223, 268-269

Molenda Michal, trener II 174
Mora Listopad Stanislaw „Brzask” I 406, II 117 
Morganatic 1899 II 239
Morstin Andrzej II 64, 164, 260
Mortimer 1892 I 273-274
Moskwa - wyscigi I 118, 153-167, 252-253 
Moszvnski Jerzv I 362
Mosci Ksi^zf 1910 1 312-314, 374, II 255-256 
Mourad 1925 II 234
Mucharski Gustaw, artysta malarz II 229-230 
,,MuzuImanie”, straz przyboczna namiestnika I. Paskie- 

wicza I 28, 105
Mycielska Zofia II 234-235
Mysyrowicz Edmund I 266
Mysyrowicz Wladyslaw I 106-107, 124, 133-134, 

150, 163-164, 217-218, 245, 266

Naczelna Organizacja Zwiqzkdw Hodowcow Koni 
w Polsce II 148

Nadwagi I 145, 232, II 19
Nagroda Dam I 63, 65, 171 -172
Nagrody klasyczne i imienne na torze mokotowskim: 

dotacje I 122, 141 -144, 175, 177, 231, 240, 
253, 324-326, II 151-152; Cesarska I 100; 
Dam I 63, 65, 101, 171 — 172; Derby Internatio
nal I 117; Derby Warszawskie I 236; Glownego 
Zarz;jdu Hodowli Koni I 100; Im. Ludwika Kra- 
siriskiego I 235; Im. Prezesa Tow. I 234; Im. 
J. Zamoyskiego I 143; Janowska I 234; Jubi- 
leuszowa I 232-234; Kruszyny I 235; Miasta 
Warszawy I 101, 235; Middle Park Plate I 234; 
Oaks I 69, 71, 143; Produce I 92; Rzeki Wisly 
I 236; St. Leger I 234 — 235; Union Stakes I 
62—63, 66, 69, .116; Wielka Warszawska I 101, 
235.

Nagrody — skala wyplaty wlascicielom za I, II, III 
konia i hodowcom I 238 — 239, II 110

Najdawniejsze konie pelnej krwi angielskiej w Polsce
I 9-14, 23-24, 35-37

Najdawniejsze tory wyscigow konnych w Europie I 26,
II 54; w Polsce I 37, II 52

Najdawniejsze wyscigi konne: we Francji I 26; w Niem- 
czech I 26; w Polsce I 15, 18-19, 27-30; 
w Rosji I 26; na Wfgrzech I 26

Najklasowsze konie pelnej krwi w Polsce w latach 
1919-1939 II 262

Najwi^ksze wygrane polskich koni w latach 1919- 1939 
II tab. 21 na s. 202

Napasc 1932 II 158-159, 189
Narewski Zygmunt II 118, 163, 201
„Natalin” stajnia patrz Zamoyski Konstanty
Nedjari 1926 II 102, 269
Neptunus 1859 I 134
Nestorowicz Mieczyslaw II 114
Neure 1879 I 220
Newman John, dzokej i trener I 92, 120
Niemcewicz Jan Ursvn senior I 68, 87-88, 106, 

123-125, 131 -133, 164-165, 222, 239, 245, 
249, 271, II 89

Niemcewicz Jan Ursvn junior 1 382-385, II 131
Niemojewski Sergiusz I 186
Niemojewski Stanislaw I 184-186
Nieniewski Adam, plk II 94, 97
Nieroth Aleksander I 140, 239, 249, 251-252, 279, 

361 -362, 364, 394
Northenden 1835 I 51

Oaks - gonitwa dla klaczy I 69, 71, 143
Odessa — wyscigi I 408—418
Odetta 1862 I 105, 124
Offman Stanislaw, trener II 48, 219, 269
Ofir 1933 II 104, 268
Oller Joseph - inicjator totalizatora I 138-139
Ostaszewski Ostoia Kazimierz II 116
Ostaszewski Spirydon I 56-58
Ostrowski August I 168, 178-180
Oszczep 1912 II 256, 257
Oszmanowicz Ignacy II 25, 108-109, 308
Owen 1873 I 222

Palmer, trener I 120
Parachute 1916 II 257
Pasjans 1934 II 190—191
Paskiewicz Iwan I 38
Pasternak Stanislaw, dzokej II 78, 175
Paszkiewicz Jan, trener II 173
Patriarche 1894 I 380-381
Pelczyriski Narcyz, fotograf II 230
Percy 1856 I 70-71, 84, 128
Perdiccas 1906 I 369 — 370
Peretiatkowicz Bronislaw II 151, 163
Perkun 1880 I 154
Petersburg - wyscigi I 252-254
Piano 1934 II 172, 190
Pickwick 1896 I 274
Pieszkow Dymitr I 201
Pilsudski Jan I 123-124
Ping Pong 1932 II 280
Piniriski Wladyslaw II 205
Piotrkow - wyscigi I 188, 345-349, II 27-28, 

87-88



I 200 317Plater Zygmunt II 158
Plawno — wyscigi I 168 — 190, 443 — 445
Podoski Leon I 196
Pohoski Stanislaw II 98, 265, 268
Poklewski Kozieil Witold II 15, 139
Poklewski Kozieil Zdzislaw II 265
Poletyllo Wojciech I 135, 225
Polmoodie 1868 I 182
Possart Tadeusz II 206, 211
Potocki Aleksander I 23 — 24, 39
Potocki Alfred I 112
Potocki Alfred II 262
Potocki August I 62, 82
Potocki August I 93, 111, 134-135, 138-139, 160- 

-162, 222-223, 249, 264, 333-335
Potocki August Stanislaw I 356 - 357
Potocki Jozef I 242 '
Potocki Jozef II 45, 270
Potocki Maurycy I 98-99
Potocki Roman II 45, 270
Powrot stajen polskich z Odessy do Warszawv w 1919 r.

I 416-418, II 9-10, 31
Poznan — wyscigi II 26, 79 — 81, 206 — 207 
„Prawidla Wyscigowe”: z 1841 r. I 41; z 1867 r.

I 97-98; z 1893 r. I 237; z 1904 r. I 301,
II 58, 189-190

Premie hodowlane w wyscigach I 238 — 239, 327, II
110

Premiowanie ogierow id^cych do hodowli II 119—120 
Produce — genitwa przychowka I 92
Programv wyscigow I 1 16, 143— 144, 231 —232, 324 — 

-327, II 17-19, 109-110
Proby wyscigowe koni pelnej krwi z innymi rasami 

I 29-30, 161
Pruski Witold II 131, 139-140
Przedswit 1872 I 112 — 115
Przerwy w wyscigach w Warszawie w latach: w 1848 r. 

I 52; w 1861 -1863 r. I 72; w 1915-1918 r. 
I 407

Przewodniki po stadninach I 377 — 378
Punk Galtee More — stacja rozplodowa pod Charko- 

wem I 279-280

Raciborska Teresa II 270
Rada 1935 II 195
Radom — wyscigi I 349 — 351, II 59, 91-92 
Radwan Mieczyslaw II 16, 25, 108, 111, 117, 170 
Radziejowice I 82
Radziwill Maciej I 344
Rajdy i wyscigi dlugodystansowe I 200 — 206; Berlin —

-Wiedefi w 1895 r. I 201 -203; Blagowiesz- 
czensk — Petersburg w 1890 r. I 201; Cmielow —
— Warszawa w 1894 r. I 203 — 204; Diiderhof—
— Czita w 1895 r. I 201; Kowno - Wilno w 1907 r. 
I206-207;W arsza wa — Grojec — Warszawa w 1895

r. I 204 — 205; Wiedefi - Paryz w 1874 r.
Raniewicz Wiktor, dzokej i trener II 78
Rapace 1925 II 252
Raswan Carl II 103
Recovery 1827
Red Eagle 1856
Rein Deer 1818
Rheinwein 1923

78-79
I 136
I 22-23, 35
II 250-251

Rejestry ogierow reproduktorow I 405
Rejonizacja hodowli koni pod wzglydem ras i typow 

II 144
Rekordy: cen stanowki I 277; cen za ogiery II 125; 

cen za roczniaki II 66, 119, 228, 229; czasu 
w gonitwach I 329, II 31, tab. 22 na s. 202; 
lat biegania koni na wyscigach II 202; wygranych 
reproduktordw I 276, II tab. 36 na s. 253

Reproduktory: arabskie II 264, 266 — 268; krajowe II 
254-259; pelnej krwi I 89, 136, 225-227, 272- 
-283, II 33, 123-124, tab. 35 na s. 253; 
prywatne I 89, 136, 225-227, 272-277, II 
232-236

Reproduktory pelnej krwi na czele wygranych w latach: 
1860- 1917 I 431 -432, 1919-1939 II tab. 36 
na s. 253

Reszke Edward I 150-’152, 175- 176, 223
Reszkejan I 150-151, 170, 176,223,240-241,263-

-264, 267, 303-304, 328, 379-382, 404
Reverend 1888 I 394 — 395
Rewindykacja koni z Niemiec II 36
Rifleman 1852 1 136
Rody m^skie i zeriskie w hodowli koni I 403, II

281 -293
Roehampton 1873 I 226
Rogowski Roman II 173, 207, 211
Rojowski Kazimierz II 79, 87, 106
Ronienie klaczy II 123 — 126
Rozwadowski Zdzislaw II 132 — 135
Rog Michal II 31, 33, 64, 168-169
Rommel Karol pplk. II 79, 106, 164
Ruda Talubska I 385-386, 404
Rudiger Leon, trener II 65, 164
Ruler 1884 I 154-155, 272-277, 369, 375, 420-421
Rzewuski Bronislaw I .104
Rzewuski Stanislaw I 245

Sac a Papier 1896 I 372-376, 396, 421
Sackloth 1877 I 219
Salmon Leap 1927 II 281
Salome 1914 I 390-392
Sanguszko Roman „Sybirak” 1 109—111
Sanguszko Roman II 43-44, 98 — 100, 219, 269
San Thiago I 381
Sgd Stewardow I 237, 239, 302-303, II 57
S^siad 1881 I 162, 222
Scazighino Feliks II 81 —82



318 Schuch Adolf 11 25, 108, 163
Schuch Stanislaw II 9, 35, 37, 39, 48, 57, 131, 163
Schweitzer Ludwik, plk 11 159, 2)3
Serniki pod Lubartowem 1 83-85, 128-129, 214-

-219, 266, 284-286, 290-291, 378-379
Sezam 1890 I 261 -262
Sharper 1819 I 29
Siedlce — wyscigi I 199
Sieniawski Adam I 12 — 13
Simonburn I 382
Sirdar 1899 I 318-319, 369
„Skakowoj Kalendar” Petersburg I 119
Skarb 1936 II 159, 196-201
Skoki pod Brzesciem Litewskim I 68, 87 - 88, 131 -133, 

222, 271, 382-385
Skolimowski Jozef II 29, 87, 211
Skolimowski Zygmunt II 29, 87, 211
Skorkowski Edward II 97-99, 132, 218
Skrzydlow w Radomskowskiem I 379-382
Sloan Cassius, dzokej I 304, 328, 330 -331
Sloan Tod, dzokej I 328
Sluzewiec — budowa nowego toru II 154-158
Smike 1897 I 274
Sonnenberg Stanislaw I 243, 390
Sovereign 1821 I 24, 36
Sprintery — konie bardzo szybkie na krotkich dystan

sach II 110
Squib 1872 I 131-132
Stacje rozplodowe I 359 — 360
Stajnie publiczne I 53, 92, 107, 119, 120, 332, II 65 
Stamina — wytrzymalosd u koni II 110
Stanczak Stanislaw, trener II 78, 173 
Stara Wies pod Celestynowem I 91, 271, 297, 389 
Starhemberg Wilhelm, por. I 202
Starterzy I 44, II 108 
Startmaszyna I 327
Stasiak Walenty, dzokej II 78, 175—176
Statuty towarzystw wyscigowych: z 1841 r. I 41—42; 

z 1867 r. I 97-98; z 1893 r. I 236-239, 
300-303, II 18, 107

Statystyki: finansow Tow. WyScigow w latach 1841 —
— 1914 I 439 — 440; finansow Tow. Zachyty do
Hod. II tab. 3 na s. 63 oraz tab. 19 na s. 151; 
koni na czele wygranych w latach 1860— 1917 
I 429-430; koni pelnej krwi I 88-89, 402; 
poglowia koni w kraju II 138; powazniejszych 
gonitw europejskich, wygranych przez konie polskie 
w latach 1875 — 1917 1437; reproduktorow na czele
wygranych w latach 1860-1917 I 431, 432; 
stadnin na czele wygranych w latach 1877-1917
I 428; stajni na czele wygranych w latach 1877 —
— 1917 I 427; wyscigow arabskich II tab. 17 na 

s. 99; wyscigow w Polsce w latach 1926-1939
II tab. 41 na s. 305; wyscigow w Warszawie
w latach 1919 — 1939 1423 — 426; wyscigow w War

szawie w latach 1919- 1939 II tab. 42 na s. 305; 
zwiqzkow hodowcow koni II tab. 18 na s. 146; 
zwyci^zcow w Derby w Warszawie w latach 1896 — 
-1939 I 433-434, tab. 40 na s. 304

Stayery' - konie wytrzymale na dluzszych dystansach 
II 110-113

Steeple chase I 63, 327, II 90, 104-105, 221-225; 
Plawienski I 171; Wielki Lodzki II 208, 225 

Stokowski Janusz II 79, 105, 278
Stolpe Kazimierz I 244, 248, 260-261, 268, 327,

338-339, 371, II 5, 33-36, 48, 241 
Struzynski Jerzy II 79, 106 
Strzelecki Wladyslaw II 97
Sukcesy stajen i stadnin polskich na wyscigach w Rosji

I 124-125, 141, 153-167, 254-255, 322-323; 
za granic^ I 113, 155-156, 308-314, 402, 420

Sulik Andrzej, trener II 78
Sunderland 1931 II 234
Swislocz — wyscigi w 1816 r. I 27
Sygnal 1865 I 111-112, 115
Szumillo Jan, dzokej i trener I 120-121, 164
Szwarcsztajn Stanislaw II 172
Szweicer Bronislaw II 71—72

Swi^cicki Ksawery II 87, 105 — 106
Swi^cki Antoni II 135

Tablice genealogiczne koni: arabskich II 132; historia
II 126-131; pelnej krwi ang. II 126-137; pol
skie II 131-137

Taille Vent 1877 I 161, 222
Tarnowski Jan I 112 — 113 
Tempete 1896 I 270
Tepper Piotr I 12
Tingle Stefan I 406, II 17, 25, 32
„Topor” stajnia Cz. Andrycza i A. Koskowskiego

II 171
Tordequinta 1871 I 290
Tordesillas 1847 I 133 — 134
Totalizator - wzajemne zaklady I 49-50, 138, 140- 

-141, 238, 348, II 48, 54, 121, 151-152; 
historia I 138 - 140; w Rosji I 409-413; odlicze- 
nia na hodowl^ I 238, II 54

Towarzystwa wyscigow konnych w Polsce w latach 
1919-1939 II 59-61

Towarzystwo Hodowli Konia Arabskiego II 62r63, 
97-98, 215-216, 220

Towarzystwo WyScigow Konnych w Krolestwie Polskim 
w latach 1841 — 1915: powstanie w 1841 r. I 
38 — 50, 332; biuro I 118, 249; czlonkowie I 
47-48, 62, 98, 119, 239, 249, 332; finanse I 
47-48, 53, 62, 99, 116-117, 238, 246, 292, 365, 
439-441; prezesi I 40, 50-51, 62, 91, 98, 138, 
237,-239, 335, 337, 442; sekretarze 1 48, 92, 98 —
— 99, 118, 239, 248; sprawozdania I 53, 70, 118 —



319-119, 248
Towarzystwo Zachyty do Hodowli Koni w Polsce 

w latach 1919 - 1939: powstanie II107;biuro II 
17, 108, 163, 229; czlonkowie II 108, 164; finanse 
II tab. 3 na s. 63, tab. 19 na s. 151; prezesi II 
107 — 108, statuty II 18, 107,

Trenerzy: krajowi II 77-78, 173; obcokrajowi I 92, 
119, 330, II 174

Trenowanie koni do wyscigow: starodawne I 17 — 18; 
po angielsku I 119-120, 248; po amerykansku
I 330-331

Trzebinski Jozef I 180—184
Tucholka Adam, dzokej i trener II 78, 173
Tuman 1887 I 205-206
Tunski Aleksander II 79, 105, 106
Tykiel Aleksander I 92, 95
Typhoeus 1865 I 226

Udzial koni polskich w wyscigach w Rosji w latach 
1864-1918 I 123-125, 141, 153-167,251 -264, 
322-323

Udzial koni polskich w wyscigach za granicq: Perkun 
w Anglii I 154—156; inne konie I 155, 304;
II 26, 66, 72-73, 159, 198-200

Udzial koni polskich z innych zaborow w wyscigach 
w Warszawie I 111 — 112

Udzial obcokrajowych stajen w wyscigach w Polsce: 
niemieckich I 63; rosyjskich od 1864 r. I 91, 
114; roznych II 160—162

Union Stakes 1857 — 1859 I 62 — 63, 66, 69, 116
Un Rouleau 1896 I 379
Usisjdek, trener I 242
Ustawy: o licencjonowaniu ogierow II 48; o wyscigach 

konnych z 1841 r. I 40, 42; z 1867 r. I 97 —98; 
z 1893 r. I 236-239, 300-301, 303, II 48, 56, 
153,

Ustinow Aleksander, dzokej i trener II 174

Vera 1833 I 36-48
Vetter Brunon Jerzy II 235
Villars 1919 II 246-249
Vira 1896 I 271
Volante 1832 I 52

Wadim 1867 I 114
Wagram 1928 II 76
Walicki Bronislaw II $7, 154, 191, 260
Walmer 1854 I 65-66, 87-88, 129
Warszawskie Kolo Sportowe 1907 — 1914 I 35i 
Wasilewicze I 82 — 83
Wczesne meldunki do gonitw I 100, II 25
Weiter 1893 I 244, 268
West Nor West 1927 II 252
W^zyk Wladyslaw I 43
„Wiadomosci Wyscigowe” II 57, 226 — 227

Widzow 1 267-268,371 -377
Wielka Gonitwa Kawalerii w Grudzi^dzu II 224
Wieloglowski Boleslaw I 242, 386, 390
Wielogiowski Wadaw Artur I 405
Wielopolski Albert II 24-25, 59, 107, 154, 307
Wielopolski Aleksander I 349, 352, II 24, 108, 163, 

189, 262
„Wierzbno” stajnia M. Gronowskiego II 172
Wilno — wyscigi I 118, II 26, tab. 1 na s. 60 — 61, 

89 - 90, 213, 215
Wisus 1930 II 172, 180-182, 283
Wlodzimirski Janusz II 118, 198
Wodzinski Kazimierz II 171
Wodzihski Wladyslaw I 107 — 109, 224 — 225
Wolinski Adolf Antoni II 17, 19, 25, 108, 169
Wollowicz Michal I 83
Wollowicz Witold I 50, 82—83
Wotowski Stanislaw I 92, 207, 245, 249, 339 — 342, 

355, 360, 363, 378, 407, II 3, 8, 127-129, 293
Wozniakowski Henryk II 76, 101, 255, 263
Wrogard 1893 I 380
Wszechrosyjskie Derby w Moskwie 1886—1917 I 156 — 

-157
Wydzial Chowu Koni w Min. Rolnictwa II 57, 139 —

— 148, 162; budzet II 57, 139, 152
Wydzga Boguslaw I 194
Wysocki Wladyslaw, plk II 66
Wystawy zwierz4t gospodarskich: w 1841 r. I 47, 53 — 

65; w 1880-1888 r. I 208, 353-355
Wysylanie klaczy za granic? do krycia ich czolowymi 

reproduktorami I 127, 228, 283, 376, 382, 396 — 
-397, II 126- 127, 133, 141, 229

Wyscigi koni pelnej krwi z konmi innych ras I 29 —
— 30, 161

Zaklady treningowe mlodych ogierow polkrwi w Kozie
nicach i Janowie Podlaskim II 143 — 144

Zakrzeriski Wladyslaw II 79, 106
Zaleski Kazimierz, starter II 108, 153, 163
Zamoyski Andrzej I 22, 78 — 81, 89
Zamoyski Jozef I 91—92
Zamoyski Konstanty II 87, 170— 171, 234, 285
Zamoyski Maurycy I 242, 264, 271, 297, 343, 389 
Zamoyski Stanislaw I 21—22
Zamoyski Stefan I 111 — 112
Zamoyski Stefan, emigrant II 135
Zangen Marian II 172
Zankisow Grzegorz, plk I 70, 102 — 104
Zarz^d Stadnin Pahstwowych w Warszawie II 8, 9, 

17, 46-47
Zas^pa Antoni, trener II 77, 173, 255
Zbaraz II 23
Zbijewski Jan I 168, 180
Zebrania Stewardow I 237-239, 302-303, II 57 
Zelwa — jarmarki I 13



320 Ziftarski Bogdan II 20, 97, 99-104, 219-220, 240 
Zjazdy wiceprezesdw towarzystw wyscigowych w Peters- 

burgu I 238-239, 301
Zlotowka 1860 I 123
Zoppi Ryszard I 394, Il 11, 38, 40, 124, 131, 262
Zutzen 1874 I 213-214
Zwi^zki hodowcow koni II 14—15, 145—148

Zwyci?zcy w klasycznych gonitwach w Anglii, sprowa- 
dzeni nastypnie do Rosji I 136

Zwycifstwo podwojne, kilkakrotne powtarzanie gonitwy
I 50, 69

Zuber Stanislaw, trener II 77, 170, 173
Zychlihski Kazimierz II 81, 207, 211



Spis tabel
1. Miejscowosci i lata trwania wyscigow w Polsce 

w okresie 1919 — 1939 60
2. Wyscigi konne w Polsce w latach 1925 — 1932 (War

szawa i prowincja l^cznie) 61
3. Podstawowe dochody Towarzystwa Zachfty do Ho
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