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WSTĘP

Niepowetowaną szkodą dla dziejów polskiej hodowli zwierząt, a zwła
szcza koni, stała się rezygnacja profesora doktora Witolda Pruskiego z 
kontynuowania prac nad historią hodowli w Wielkopolsce i poprzestanie 
na doprowadzeniu jej tylko do roku 1850, w 130-to stronicowej publikacji1. 
Trudno się temu dziwić, gdyż w momencie ukazania się tej pozycji Profe
sor liczył już 81 lat.

Po ukazaniu się w latach 1967-1969 w Państwowym Wydawnictwie 
Rolniczym i Leśnym trzytomowej kapitalnej pracy W. Pruskiego o dziejach 
hodowli zwierząt w Królestwie Polskim w latach 1815-19182, w której 
Autor zamieścił całą dostępną wiedzę o hodowli koni, w zamkniętym, 
założonym sobie okresie na terenie zaboru rosyjskiego, ujrzała światło 
dzienne następna część tej monumentalnej pracy, tym razem już w innym 
wydawnictwie. Ossolineum w roku 1975 wydało dzieje hodowli w Galicji 
od roku 1772 do 19183. W tych pięciu tomach całości na 2881 stronach, 
ponad 1/3 tekstu dotyczy koni.

Wszyscy zainteresowani liczyli na podobnie wydane dzieje hodowli 
zwierząt w Wielkopolsce. Niestety ta część Rzeczypospolitej nie docze
kała się dotychczas takiego opracowania i niewiadomo czy ktoś podejmie 
ten trud po niezapomnianym historyku - zootechniku, jakim był W. Pruski, 
Autor i wielu innych prac historyczno-hipologicznych4.

Mało kto wie, że W. Pruski rozpoczął gromadzenie materiałów do 
swych opracowań historycznych od terenów byłego zaboru rosyjskiego na 
długo przed wybuchem wojny w roku 1939, korzystając z informacji 
żyjących jeszcze wówczas właścicieli stadnin oraz ze źródeł przechowy
wanych w majątkach ziemskich w formie zapisków i fotografii, a także z 
zasobów archiwów i bibliotek przed ich zniszczeniem podczas wojny. Nie 
zdążył tego zrobić na terenie Wielkopolski.

100-letnia rocznica otrzymania zgody władz pruskich na utworzenie w 
Poznaniu' "Poznańskiegolfbwarzystwa Zapisywania Klaczy w Księgi Ro
dowodowe", którego kontynuatorem jest obecnie Wielkopolski Związek 
Hodowców Koni z siedzibą w Poznaniu, będący największą organizacją 
tego typu, bo obejmującą swym zasięgiem teren pięciu województw: 
Kalisz, Konin, Leszno, Piła i Poznań, w ramach Polskiego Związku Ho
dowców Koni, jest okazją do przypomnienia, choć w ogólnych zarysach, 
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dziejów tego już "wiekowego" zrzeszenia, mającego tak niebagatelny 
wpływ na hodowlę koni nie tylko na swoim terenie. Jest to tymbardziej 
konieczne, że właśnie Wielkopolska była pierwszą dzielnicą polską pod 
zaborami, w której założono księgę stadną koni półkrwiTprzed Królestwem 
Polskim i Galicją. Fakt ten był doceniany przed wojną w opracowaniach 
W. Pruskiego na temat ksiąg stadnych5. Natomiast po wojnie, w niektó
rych swoich opracowaniach ten sam Autor pisał o tej pierwszej polskiej 
księdze stadnej koni półkrwi i ówczesnych wielkopolskich hodowcach koni 
z pewną rezerwą6.

Księgi stadne koni półkrwi na całym świecie zaczęto prowadzić znacznie 
później niż księgi stadne koni pełnej krwi angielskiej. W Królestwie Polskim 
na wniosek znanego rolnika i hodowcy Bronisława Kretkowskiego z Więcła- 
wic w pow. włocławskim, na walnym zebraniuJTowarzystwa Wyścigów Kon
nych 3 maja 1898 roku postanowiono założyć księgę stadną koni półkrwi i 
ukazała się ona jako "Księga stadna koni półkrwi w Królestwie Polskim", 
wydana staraniem Delegacji Hodowli Koni przy Muzem Przemysłu i Rolnic
twa, pod redakcją Stanisława Wotowskiego w Warszawie w roku 1901. 
Ogółem do I tomu księgi, liczącego 420 stron, wpisanych zostało 1791 koni, 
w tym 803 klacze i 146 ogierów, reszta to młodzież. Księga ta stała się 
wzorem dla podobnej księgi w Rosji, wydanej w roku 19047.

Pierwszą księgę stadną koni półkrwi w Małopolsce opracował i wydał 
w Krakowie w roku 1898 Kazimierz Ostoja-Ostaszewski pt. "Oficjalna 
księga stad koni półkrwi dla Galicji i Bukowiny". Wraz z nią pod tą samą 
okładką wydano "oficjalną księgę stad koni orientalnych dla Galicji i 
Bukowiny". Księgę wydano dwujęzycznie, po polsku i po niemiecku, 
nakładem hodowców Towarzystwa Zachęty i Wzajemnej Pomocy w Cho
wie Koni. Do księgi półkrwi wpisano 227 matek stadnych8.

Tymczasem problemem konieczności założenia ksiąg stadnych w 
Wielkopolsce zajął się w swojej 47-stronnicowej broszurze pt. "Objaśnie
nia i wskazówki do prowadzenia i użycia regestru rodowego przy hodowli 
koni" wydanej w Poznaniu w roku 1877 Jakób Stanowski. Broszura ta 
została opublikowana na rok przed księgą stadną Państwowej Stadniny 
w Trakenach, której I tom ukazał się w roku 1878 i był pierwowzorem dla 
wschodnio-pruskiej księgi stadnej założonej dopiero w roku 1890. Nie 
można zapominać o bezwzględnej ingerencji władz pruskich we wszelkie 
poczynania Polaków na terenie zaboru niemieckiego. Z pewnych niedo
mówień w relacjach z działalności Centralnego Towarzystwa Gospodar
czego w Wielkim Księstwie Poznańskim można wywnioskować, że 
zezwolenie na założenie Poznańskiego Towarzystwa Księgi Stadnej dla 
Koni Półkrwi otrzymano dopiero wtedy, gdy objęło ono swoim zasięgiem 
także hodowców Niemców, a nie samych Polaków.
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Dlatego stwierdzenie, że "broszura ta jednak nie zachęciła hodowców 
wielkopolskich do praktycznego działania", nie może być potraktowane 
dosłownie i jednoznacznie9.

Prace nad założeniem księgi stadnej koni półkrwi rozpoczęto w roku 
1895, a w roku 1897 wydano drukiem w języku niemieckim zebrany 
"Materiał do Poznańskiej Księgi Stadnej dla Szlachetnej Półkrwi"10. Umie
szczono w tym zbroszurowanym wydawnictwie 1183 klacze i 653 ogiery. 
Tom I właściwej księgi stadnej, także w obowiązującym na tych terenach 
urzędowym języku niemieckim, wydano w Poznaniu w roku 1900 pod 
tytułem "Posensches Stutbuch fur edles Halbblut". Tom II ukazał się w 
roku 1911.

Jak wynika z przytoczonych tu danych, to właśnie hodowcy Wielko
polski, a nie Królestwa i Małopolski, pierwsi wydali drukiem już opracowa
ny materiał rodowodowy koni półkrwi i w dodatku obejmujący taką liczbę 
koni, jaką się pierwsze księgi stadne zaborów rosyjskiego i austriackiego 
poszczycić nie mogły.

Zawsze podkreśla się odmienność charakterów Wielkopolan od mie- 
szkańców centralnych i wschodnich ziem polskich, ich bardzo konkretny 
i praktyczny stosunek do dóbr materialnych, a przede wszystkim do 
rzetelnie wykonywanej pracy. Widoczne to było wszędzie, także w rolnic- 
Twie i w hodowli, która~nmiała tu charakter wybitnie praktyczny, gospodar
czy, bez zrywów nadmiernej fantazji"11. O tym też nie można zapominać 
pisząc o hodowli koni na tym terenie.

Niniejszy zarys nie pretenduje do miana monografii lecz jest tylko 
szkicem dziejów Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni z okazji jego 
100-lecia. Przygotowanie pełnej monografii Związku na tle sytuacji hodow
lanej regionu jest obecnie z wielu względów bardzo trudne. Dzieje Związ
ku powinny być właściwie zbiorem szczegółowych monografii 
poszczególnych stadnin członków Związku, a także hodowli drobnej włas
ności rolnej. Jest bardzo wątpliwe, by obecnie można to było dokładnie 
przygotować. Po katakliźmie drugiej wojny światowej zwłaszcza Wielko
polska, która została włączona do Rzeszy niemieckiej w roku 1939, a 
Polacy wysiedleni, utraciła wiele ze swoich zasobów archiwalnych, będą
cych zarówno w rękach prywatnych, jak i instytucji i stowarzyszeń. Reszty 
zniszczenia dokonały działania wojenne w roku 1945 i drakoński sposób 
przeprowadzenia reformy rolnej. Uległa zniszczeniu większość akt Wiel
kopolskiej Izby Rolniczej, która miała nadzór nad działalnością Poznań
skiegoZwjąziłu^l^dowców^KonTra z nimi i archiwum związkowe. Brak 
jest w bib|jotekaćbkorripletóv7czasopism polsko- i niemieckojęzycznych. 
Dotarcie do wielu koniecznych informacji jest już praktycznie niemożliwe. 
Niejednokrotne podkreślanie faktu, że w Wielkopolsce nie było w XIX 
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wieku fanatyków - koniarzy, mimo pewnych zastrzeżeń co do słuszności 
takiego stwierdzenia, odzwierciedlało się jednak w tym, że nie było tu 
czasopism hipologicznych, takich jak w Warszawie wychodzący przez 25 
lat "Jeździec i Myśliwy" Stanisława Wołowskiego, czy "Hodowca Koni" 
wydawany w Rymanowie przez Kazimierza Ostoję-Ostaszewskiego, które 
dziś ułatwiają odtwarzanie minionych wydarzeń.

Brakuje też zdecydowanie ikonografii dla takiej monografii. Jeżeli się 
natrafia w starych albumach na fotografie mające związek z końmi, to 
przeważnie są to zdjęcia nieopisane, a więc w zasadzie bezwartościowe.

Wymienione tu, a piętrzące się trudności nie powinny jednak odstra
szyć śmiałka, który podjąłby się takiego zadania, aby dzieje wielkopolskiej 
hodowli koni szczegółowo opracowane ukazały się wreszcie w wydaniu 
książkowym. Czy znajdzie się do tego zainteresowany wydawca, to już 
następny i wcale nie błahy problem.
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ZARYS DZIEJÓW

Utarło się przekonanie, które jest powtarzane w publikacjach hipologi- 
cznych, że brak jest zupełnie danych, które pozwoliłyby określić jakie 
pogłowie koni znajdowało się w początkach XIX wieku na terenie Wielko
polski. Wiadomo jedynie ile koni tu wówczas było. Jako jedyną informację 
na ten temat cytuje się fragmenty artykułu zasłużonego poznańskiego 
działacza rolniczego Włodzimierza Wolniewicza z Dębina koło Środy , 
który w roku 1851 pisał:

"Mojem zdaniem nie mamy w W.Ks. poznańskiem odrębnej rasy koni; 
zapewne pomieszanie rasy wschodniej, arabskiej, tureckiej lub ukraińskiej z 
rasą w żuławach Warty, Noteci i Wisły się hodującą, odbywało się od bardzo 
dawnych czasów; starsi ludzie, sięgający pamięcią staropolskich czasów, 
utrzymują, że przed 50 laty wszystkie konie piękniejsze, tj. powozowe lub 
wierzchowe, pochodziły z rasy ukraińskiej pomieszanej z arabską, wszystkie 
zaś konie robocze pochodziły z ras małych koni krajowych, których szczątki 
zaniedbałe i przerodzone widzimy jeszcze między lichymi konikami chłopski
mi, czyli tak nazywanymi hetkami. Od czasu zamknięcia ścisłego granicy 
pomiędzy Królestwem Polskiem a W.Ks. poznańskiem, napływ koni ruskich, 
ukraińskich i ukraińsko-arabskich do tego stopnia się zmniejszył, że żadnego 
na ogólną rasę krajową nie wywiera wpływu. W ogólności w W.Ks. poznań
skiem niema upowszechnionego chowu koni i wychów młodych koni nie 
zastępuje ubytku starych, ani też wzrastającej potrzeby koni do gospodar
stwa, do fabryk lub do powiększonego ruchu i przejazdu wewnętrznego, czyli 
w ogólności konie w znacznej części zakupuje poznańskie z żuław nadnie- 
meńskich, tak zwane konie prusko-litewskie, dawniej z żuław Wisły, Noteci i 
Warty; jedne żuławy noteckie leżą wprawdzie w obrębie poznańskiego, ale 
na samem pograniczu i to zupełnie zniemczałej okolicy, tak że tych koni do 
krajowych liczyć nie można"13.

Jest jednak publikacja, chyba nieznana, która wprawdzie niewiele 
wyjaśnia, ale rzuca inne światło na tę sprawę tak istotną. Otóż w roku 1810 
w jednam z kalendarzy14, które jak wiadomo, często w tych czasach dla 
wielu "oprócz książki do nabożeństwa były jedynym słowem drukowanym, 
jakim się posługiwano i dzięki którym dowiadywano się czegoś nowego"15, 
ukazał się artykuł nieznanego autora, być może nawet iż było to tłuma
czenie obcej publikacji, pt. "Wiadomości o koniach". W § 1 zatytułowanym 
"Różność koni i ich zdatność" wymienione są różne rasy koni z całego 
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świata, niektóre z krótkim opisem i ich przeznaczenie. Wśród wielu 
wymienionych są i "konie polskie", ale co najciekawsze - "konie wielko
polskie", które "zbliżają się do niemieckich". Jest to zapewne po raz 
pierwszy użyte określenie, jakiego dopiero po drugiej wojnie światowej, a 
więc po około 150 latach użyto w nazwie rasy. Niedwuznacznie też ten 
artykuł sugeruje, że już wtedy na terenie Wielkopolski musiały być wpływy 
hodowli niemieckiej, jeżeli konie były podobne do niemieckich.

Pruski podaje za niemieckim opracowaniem statystycznym16, że w 
roku 1800 na obszarze departamentu poznańskiego*7 było 70.591 koni 
dorosłych i 11.069 młodzieży, razem 81.660 koni. W roku 1808 w tym 
samym departamencie było już tylko 41.996 koni dorosłych i 3.193 sztuki 
młodzieży, łącznie 45.189 koni. Ten spadek pogłowia tłumaczy się skut
kami wojen napoleońskich. W tym samym czasie w departamencie byd
goskim było 44.692 konie dorosłe i 4.201 młodzieży, razem 48.893 
konie18. Statystyka wykazuje w roku 1816 nieznaczny wzrost ilości koni 
w departamencie poznańskim do 47.200, natomiast duży spadek w de
partamencie bydgoskim, bo aż do 27.500, co w całej Wielkopolsce oka
zało się zmniejszeniem pogłowia o 20,6%, do 74.700 koni19. To też 
rezultat wyniszczenia przez wojny napoleońskie20.

Źródła niemieckie potwierdzają opinię Wolniewicza o pogłowiu koni 
podając, że do roku 1820 w Poznańskim nikt nie interesował się końmi. 
Dwory trzymały konie wyjazdowe i wierzchowe i obojętne im było czym 
chłopi będą uprawiać ich ziemię, wypełniając swoje zobowiązania wobec 
pana. Chłopi zaś "chowali konie małej, nędznej rasy...". W czasie manew
rów "pruskie konie gwardii nie mogły być wprowadzane do stajen, tak były 
małe drzwi do nich"21.

Od roku 1820 Królewski Zachodnio-pruski Zarząd Stadnin, obejmujący 
Bydgoskie i część Poznańskiego, otrzymał polecenie wyposażenie tych 
terenów w ogiery pochodzące ze stada w Kwidzyniu (Marienwerder). Od 
roku 1825 południową część Poznańskiego obsługiwało stado państwowe 
w Leubus (Lubiąż) na Dolnym Śląsku.

Na skutek ustania napływu koni ze stepów Rosji, Prusy musiały 
powiększyć własne zaplecze produkujące konie zarówno dla rolnictwa, jak 
i przede wszystkim na potrzeby armii. Wybór padł na Wielkopolską. 10 
lutego 1823 roku władze Wielkiego Księstwa Poznańskiego wysłały pro
śbę do króla Prus, Fryderyka Wilhelma III, o wyrażenie zgody na założenie 
stada ogierów w pobliżu Poznania. Prośba została uwzględniona dopiero 
po paru latach i w roku 1828 wybrano spośród czterech obiektów na teren 
przyszłego stada, dobra sierakowskie, należące do Witwen-Kasse w 
Berlinie. Dobra te wykupiono i założono w Sierakowie Poznańską Stadni
nę Krajową (Posensches Land-Gestüt)22.
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Po otrzymaniu w roku 1829 pierwszych 60-ciu ogierów ze stad niemiec
kich, najwięcej z Kwidzynia, zostały one rozstawione na punktach kopulacyj
nych w okolicach Poznania i Bydgoszczy. Po powiększeniu etatu ogierów w 
stadzie doszło szereg reproduktorów z takich stadnin jak Trakeny, Graditz, 
Neustadt, Vessra, a później także Beberbeck. Rejon stada sierakowskiego 
sięgał do Frankfurtu nad Odrą na zachodzie i po Szczecin na północy. Tam 
szła 1/3 ogierów. Drugie tyle wysyłano dla obwodu noteckiego, specjalnie 
korzystnego dla hodowli koni ze względu na rozległe łąki, a tylko około 30 
ogierów przypadało na rejencję poznańską i pozostałe trzy powiaty w Byd
goskim. W związku z tym składano petycje do władz, aby ogiery sierakowskie 
były używane wyłącznie na terenie Poznańskiego. Spowodowało to skiero
wanie większej ilości ogierów do okręgu nadnoteckiego.

Założenie Państwowego Stada Ogierów w Sierakowie było począt
kiem zorganizowanej i kierowanej hodowli koni na terenie Wielkopolski23. 
Jednocześnie z ustanowieniem stada, zorganizowano w Sierakowie małą 
państwową stadninę koni, grupując w niej początkowo klacze szlachet
nych ras niemieckich.

Aby zachęcić ludność Wielkopolski do produkcji koni dla wojska, już 
w roku 1818 każda brygada artylerii stacjonująca w W.Ks.Poznańskim 
otrzymała odpowiednie fundusze na zakup po 42 konie na swoim terenie. 
W roku 1822 zdecydowano o wysłaniu specjalnej komisji na zakup koni 
dla wojska na słynnym jarmarku końskim w Gnieźnie w dniu św. Wojcie
cha. Nie dało to jednak spodziewanych rezultatów24.

Jednocześnie z powiększaniem się stanu ilościowego ogierów w sta
dzie sierakowskim, zaczęto poddawać przeglądom ogiery prywatne. Po
woli utrwalały się na terenie W.Ks.Poznańskiego stałe spędy koni 
remontowych25 i zwiększała podaż tych koni na jarmarkach w Bydgosz
czy, Chodzieży, Czarnkowie, Gnieźnie, Mogilnie, Szubinie i Wyrzysku. 
Konie przedstawiały do sprzedaży zarówno większe majątki ziemskie, jak 
i chłopi. Np. w roku 1843 na zakupionych 63 konie, 33 były z majątków, 
30 zaś od chłopów. W roku 1847 na 66 koni zakupionych dla wojska, aż 
43 pochodziły od chłopów i drobnych właścicieli.

W roku 1830 stan koni w Poznańskim wynosił 60.122, a w Bydgoskim 
34.452 konie, razem 94.574 sztuki, a do wojska oddano odpowiednio 
3.971 i 2.275 koni, łącznie 6.264. Był stały niedobór na tym terenie koni 
artyleryjskich26. Pogłowie koni w Wielkopolsce systematycznie wzrastało, 
co miało też bezpośredni związek z uwłaszczeniem chłopów i separacją 
gruntów dworskich od chłopskich. Wzrost liczby koni na przestrzeni stu 
lat obrazuje tabela (wg J.Janczaka).

Niezależnie od działania władz pruskich nad poniesieniem jakości i 
ilości pogłowia koni w W.Ks.Poznańskim, w tym samym kierunku zaczęły
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Rok
Regencja 

poznańska
Regencja 
bydgoska

Wielkie Księstwo 
Poznańskie

1816 47 200 27 500 74 700

1822 55 700 36 000 91 700

1931 72 300 43 400 115 700

1840 93 400 54 600 148 000

1852 96 400 58 800 155 200

1861 103 900 63 000 166 900

1867 119 200 73 200 192 400

1873 121 500 75 600 197 100

1883 129 200 82 100 211 300

1892 . 140 000 91 500 231 500

1897 152 900 96 700 249 600/
1900 159 800 104 000 263 800

1904 161100 107 500 268 600

1908 171 400 115 700 287 100

1913 183 300 120 400 303 700

iść starania światłych Polaków, przeważnie obywateli ziemskich. Tym 
działaczom przyświecały nie tylko cele uzyskiwania doraźnych korzyści 
majątkowych przez mieszkańców wsi wielkopolskich, ale także wizja 
dorównania polskiego rolnictwa, choć narazie pod zaborami, najlepszym 
wzorcom zachodnim.

"Ziemiaństwo wielkopolskie - byli uczestnicy powstania listopadowego 
- zdawało sobie doskonale sprawę, że w Poznańskim rolnictwo ma 
szczególną wagę, gdyż tu od dorównania poziomowi niemieckiej gospo
darki "nietylko dobry byt materialny zależy, ale także utrzymanie narodo
wości polskiej w tej starożytnej kolebce i głównej dzielnicy Wielkopolski", 
wobec naporu niemczyzny. Tym trudnym zadaniom "ludność polska po
dołać nie może bez zjednoczenia i spotęgowania sił swoich, jednym 
słowem bez stowarzyszenia. Poczucie zachowawcze narodowe obok 
przykładu z zachodu nakazało W.Ks.Poznańskiemu najwcześniej z całej 
Polski chwycić się tego potężnego środka w każdym przedsięwzięciu, a 
mianowicie do podniesienia rolnictwa""27.
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Pierwsze zawiązki organizacji rolniczych w Wielkopolsce nastąpiły w roku 
1836, kiedy przy "Kasynach" w Gostyniu i Gnieźnie utworzono "Wydziały 
Przemysłowo-Rolnicze", które zaczęły wydawać wspólnie z dniem 1 kwietnia 
tego roku "Przewodnik Rolniczo-Przemysłowy"28. Tego typu towarzystwa 
zajmowały się przede wszystkim sprawami ogólno rolniczymi, a hodowli koni 
poświęcały mało uwagi, to też na podniesienie jej i rozwój nie miały większe
go wpływu w tym pierwszym okresie swojego istnienia.

Nad problemami poprawienia poziomu hodowli koni debatowano w 
roku 1837 podczas obrad sejmu Wielkiego Księstwa Poznańskiego "i 
postanowiono założyć specjalne stowarzyszenie, które zajmie się organi
zacją i podniesieniem poziomu hodowli. Zwrócono się do króla o zezwo
lenie na założenia podobnego stowarzyszenia i ogłoszono odezwy do 
rolników i amatorów koni z apelem o zapisywanie się do mającego 
powstać zrzeszenia. Wstępujący doń musieli wykupić "akcje" członko
wskie. Do stowarzyszenia mieli należeć zarówno Polacy, jak i Niemcy. 
Członkami założycielami byli: A.von Bńncken kierownik stadniny i stada 
w Sierakowie, D.Chłapowski z Turwi, J.Grabowski Dyrektor Ziemstwa 
Kredytowego, Massenbach, Ostrowski, Rosenstiel, von Treskow i 
gen.W.Willisen.

Na pierwszym zebraniu, 22 września .1838 roku, ustalono nazwę 
zrzeszenia - Towarzystwo^ku podniesieniu chowu konL bydła i owiec, 
zatwierdzono jego statut i wybrano władze. Statut opublikowano w bro
szurze pt. "Statuta towarzystwa celem ulepszenia chowu koni, rogacizny 
i owiec w prowincji poznańskiej". Prezesem Towarzystwa został Ostro
wski, wiceprezesem Willisen, a sekretarzem Bitter"29.

Towarzystwo miało dbać o podniesienie poziomu hodowli koni głównie 
przez organizowanie wyścigów i wystaw zwierząt. Jego staraniem został 
opracowany i wydany drukiem "Przewodnik do lepszego wychowu koni, 
szczególniej ku pożytkowi właścicieli małych gospodarstw rolnych w Wiel- 
kiem Xięstwie Poznańskiem", w Poznaniu w roku 1838, na 72 stronach w 
języku niemieckim i polskim. Nie wiemy kto był autorem tej pierwszej 
publikacji książkowej wydanej w Wielkopolsce w XIX wieku na temat koni? 
(Rycina 1)

Towarzystwo to było pierwszym na ziemiach polskich, które statutowo 
zajęło się wyścigami konnymi, przewidując organizowanie oprócz gonitw 
na wzór zachodni, także specjalne "wyścigi konne właścicieli z stanu 
włościan lub rolników mieszczan"30. (Rycina 2)

Zachowało się sprawozdanie z pierwszych polskich wyścigów, które 
rozegrano 156 lat temu31. Przygotował je do druku i opublikował w roku 
1939 Stanisław Nowakowski w "Dzienniku Bydgoskim", a przedrukował 
"Jeździec i Hodowca".
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--------«MWMUmr----- -
Wyznaczona w programie naszym z dnia 5. 

z. in. pod VIII. nagroda 80 Tal za wyścigi 
konne właścicieli z stanu włościan lob rolni
ków mieszczan została do 100Tai. podniesiony.

Jeżeli przybędzie wiçcéj "miu koni do wspóf- 
zawodu, otrzyma drugi koń 20 Tal., pierw
szy 80 Tal.

Inne warunki pozostajy niezmienione. 
Poznań, dnia 22. Marca 1839.

Ostrowski, B i t t e r,
Prezes • Sekretarz jencraloy

towarzystwa ulepszenia chowu koni, 
rogacizny i owiec 

w prowincyi Poznaúskiéj.

Ryc. 2
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"Pierwsze wyścigi konne urządziło 1, 2 i 3 lipca 1839 w Poznaniu 
świeżo powstałe "Towarzystwo ulepszenia chowu koni". Wyścigi odbyły 
się na błoniach między Wartą a Dębiną. Trybuna, jak ówczesny kronikarz 
szczegółowo opisuje, ozdobiona była uroczyście chorągwiami w kolorach 
W.Księstwa Poznańskiego (tj. biało-czerwonych). "Mnóstwo widzów, w 
powozach, na koniach i pieszo, świetne grono pań, zajmujących trybunę, 
pyszny sprawiało widok, któremu najpiękniejsza sprzyjała pogoda... Urząd 
pierwszego sędziego sprawował generał Grolman - dowódca V Korpusu, 
drugiego - pułkownik Poniński, marszałek sejmu krajowego. Do wyścigu 
o nagrodę królewską (300 talarów) zgłoszono cztery konie. Zwyciężyła 
klacz barona Hertefelda (żokej Stinton). Najciekawsza była mistrzowska 
jazda panów, z totalizatorem, zaprojektowana przez Wilamowicza, pana 
na Smolicach. Każdy z 15 uczestników wpłacił 3 dukaty złotem. Zwycięzca 
zdobył ufundowany puchar i zapraszał "subskrybentów" na obiad do 
Bazaru. Wynik gonitwy był nieoczekiwany. Klacz "Sylfida" młodego Dziem
bowskiego wyprzedziła "Kaśkę" hrabiego Bnińskiego z Gleśna o pół 
głowy. Meta: ćwierć mili. Czas 2 minuty 47 sekund"

Świetnym jeźdźcem okazał się również syn generała Henryka Dąbro
wskiego, dziedzic Winnejgóry pod Miłosławiem, któremu przypadła w 
udziale nagroda (300 talarów) w biegu półmilowym z przeszkodami.

W drugim dniu "Puchar miasta Poznania" zdobył hrabia Ebers z 
Łobżenicy. W następnym biegu (stawkę podniósł Konstanty Bniński na 10 
dukatów) hrabia z Gleśna na swoim ogierze "Almanzor" wyprzedził 
hr.E bersa.

"Te pierwsze wyścigi konne zaprowadzone w Wielkopolsce, aby za ich 
pomocą przyłożyć się szczególnie do ulepszenia chowu koni, uważać 
można za zupełnie oczekiwaniom odpowiadające. Takiego też skutku 
najusilniejsze starania posiedzicieli dóbr ziemskich tutejszej prowincji o 
konie szlachetniejszej rasy, spodziewać się kazały" - tymi słowami (we
dług ścisłej relacji kronikarza) przemówił z uznaniem do zgromadzonej 
szlachty - naczelny prezes Flottwell.

Ścigali się także włościanie na koniach używanych do robót polnych. 
Szlachta wyznaczyła różne nagrody. Zgłosiło się pięciu kolonistów - 
Niemców i tylko dwóch polskich chłopów. Chwat, który zagarnął sto 
talarów, nazywał się^Waliapiąki i pochodził z Góry pow. średzkiego.

W trzecim dniu wyścigów oficerowie pułków kawalerii urządzili biegi myśli
wskie ("steeple chase"). Zwycięzca otrzymał siodło i "rząd z przyborami".

Na zakończenie odbył się bal".
Orędownikami spraw Towarzystwa ze strony niemieckiej byli Flotwel i 

Grolman, ale po zaostrzeniu polityki antypolskiej przez naciski z Berlina, 
sytuacja ta uległa zmianie.
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"W latach 1840-1850 kontynuowano wyścigi i wystawy według ustalo
nego w roku 1839 schematu. Odbywały się corocznie w czerwcu lub lipcu 
2-3 dni wyścigów, podczas których rozgrywano 9-11 gonitw, w czym jedną 
lub dwie włościańskie. Suma nagród wynosiła 1000-1400 talarów. Biegało 
35-40 koni, przy czym stopniowo przybywało koni pełnej krwi angielskiej. 
... Oprócz wyścigów w Poznaniu urządzano je doraźnie i w miastach 
prowincjonalnych podczas wystaw rolniczych". Np. w Ostrowie, Gostyniu, 
Kępnie. Były to jednak raczej pokazy dla urozmaicenia wystaw, aniżeli 
wyścigi jako próby selekcyjno-hodowlane32.

W roku 1862 rząd pruski cofnął Towarzystwu dotacje na urządzanie 
wyścigów "ponieważ nabrało ono zanadto charakteru polskiego. Gdy 
zabrakło subwencji, trudno było kontynuować działalność zrzeszenia i w 
roku TSślTTowarzystwo zostało rozwiązane"33.

W opublikowanej w roku 1925 pierwszej polskiej bibliografii hipologi- 
cznej, pod pozycją 54 jest odnotowana "Ustawa towarzystwa celem 
chowu koni" Poznań 184434. To samo powtarza Autor tej bibliografii, 
W.Pruski, w niezwykle bogatym wykazie literatury i źródeł w swym opra
cowaniu o hodowli zwierząt w Wielkopolsce, zamieszczając obok jeszcze 
drugą podobną pozycję: "Ustawy towarzystwa zawiązanego w Gnieźnie 
celem rozkrzewienia i ulepszenia chowu koni w W.Ks.Poznańskim". Po
znań 184435. Niestety w treści opracowania na temat tego, jak można 
wnioskować, założonego w roku 1844 towarzystwa, nie ma ani słowa. 
Także w kapitalnej książce tegoż Autora "Dzieje wyścigów i hodowli koni 
pełnej krwi w Polsce. Królestwo Polskie 1815-1918"36 jest tylko krótka 
wzmianka o pierwszych wyścigach konnych w Wielkopolsce w roku 1839 
i o "Towarzystwie ku ulepszaniu chowu koni i bydła w Wielkim Księstwie 
Poznańskim", które je zorganizowało.

Autorowi niniejszego szkicu nie są znane obydwie wspomniane "usta
wy", ale udało się natrafić na 12-to stronicowy druk, dzięki któremu to 
gnieźnieńskie towarzystwo nie zostanie pominięte i zapomniane. Jest to 
jeszcze jeden dowód na to, że sprawy hodowli koni i starania o właściwe 
ich postawienie w ówczesnej rzeczywistości wielkopolskiej wcale nie były 
odsuwane na drugi plan, jak się to niejednokrotnie przedstawia. Warto 
więc część tekstu druku zacytować w całości, gdyż daje to pewne pojęcie 
o działalności tego towarzystwa, mimo, że jest to tylko program sprzed 
150 lat.
— "Porządek gonitw i wystawy przez gnieźnieńskie Towarzystwo ce
lem rozkrzewienia i polepszenia chowu koni w Wielkim Xięstwie Po- 
znańskiem na rok 1845 urządzonych, a w dniach 29. (początek rano o 
godzinie 10 tei) i 30. kwietnia (początek rano o godzinie 9 tej) odbyć 
się mających"3'.
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I. Nagroda Towarzystwa 300 złotych polskich dla rolników, mieszczan 
i włościan na torze wyścigowym bez zawad.

II. Nagroda Towarzystwa, sztucer porządny. Konie w Wielkiem Xięstwie 
Poznańskiem urodzone.

III. Nagroda Towarzystwa 200 złotych polskich dla fornali ubiegających 
się na koniach zaprzęgowych przez Członków Towarzystwa im do
zwolonych.

IV. Nagroda Towarzystwa 200 złotych polskich dla zwycięzcy, jak wyżej 
pod liczbą I. Konie w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem urodzone, 
chociaż nie własnego chowu.

V. Nagroda Towarzystwa, siodło z rzędem. Konie wszystkich krajów.
VI. Nagroda Towarzystwa 300 złotych polskich dla współbiegaczów jak 

wyżej pod liczbą III. Konie wszystkich krajów; tor z rowami.
VII. Nagroda Towarzystwa 900 złotych polskich dla zwycięzcy na torze 

wyścigowym bez zawad. Konie wszystkich krajów. O tę nagrodę i 
nieczłonkom Towarzystwa ubiegać się wolno, lecz przypuszczone

I tylko ogiery. Stawka dla członków 100 - dla obcych 150 złotych 
polskich pod przepadkiem. Zwycięzca odbiera nagrodę i stawki, a 
ogier wygrywający, staje się własnością Towarzystwa; drugi koń 
wolny od stawki.

VIII. Wyścig dla rolników, mieszczan i włościan na torze z zawadami; pół 
mili - jednokrotne zwycięstwo; konie wszystkich krajów z warunkami 
pod liczbą I zastrzeżonymi. Zwycięzca dostaje od Towarzystwa na

! własność ogiera, a jeżeli sam właściciel konia nie jeździł, daje 
jeźdźcowi-złotych polskich 100 i obowiązany pozwolić wygranego do 
bezpłatnego odstanowienia wszystkich mieszczańskich i włościań
skich klaczy, które w roku bieżącym na torze Gnieźnieńskim jakąkol
wiek nagrodę wygrały.

IX. Wyścig dla komorników i ręczniaków na koniach przez Członków 
Towarzystwa dozwolonych. Zwycięzca dostaje: cepy, grabie, kosę do 
sieczki, kosę do trawy, siekierę, toporek i widły podwójne.

X. Nagroda Towarzystwa 300 złotych polskich dla właściciela 4-ro let
niego ogiera lub klaczy swego chowu, na wystawie za najlepszą 
uznanej.

Do urządzenia wyścigów szczegółowych uproszeni przez Dyrekcję 
następujący Członkowie w okolicy:

Bukowskiej
Gnieźnieńskiej
Inowrocławskiej

- Łącki Antoni, Łącki Władysław
- Koszutski Napoleon, Węsierski Albin
- Karłowski Franciszek, Sokołowski Teofil
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Kościańskiej
Mogilnickiej
Obornickiej
Pleszewskiej 
Poznańskiej
Średzkiej
Szremskiej 
Szamotulskiej
Szubińskiej 
Wągrówieckiej
Wrzesińskiej
Wyrzyskiej
Prezes Towarzystwa 
Prezes - Zastępca Twa 
Skarbnik Towarzystwa 
Radca Dyrekcji
Pisarz Towarzystwa

- Kierski Nikodem, Szołdrski Józef
- Mlicki Teofil, Moszczeński Wiktor
- Lipski Ignacy, Mielęcki Józef
- Sczaniecki Ludwik pułkownik, Sadowski Józef
- Skaławski Stanisław, Szołdrski Włodzimierz
- Białkowski Alfons, Kosiński Władysław
- Szołdrski Melchior, Żychliński Józef
- Tesko Ignacy, Żółtowski Edmund
- Sadowski Nepomucen, Karłowski Xawery
- Iłowiecki Stanisław, Rogaliński Kazimierz
- Bronisz Jan, Otocki Kazimierz
- Bniński Konstanty, Sikorski Leon
- Tadeusz Radoński
- L.Sczaniecki
- Hipolit Radoński
- Wiktor Szołdrski
- Alfons Białkowski"

W roku 1837 zezwolono na przywóz z zagranicy materiału hodowla
nego, co stworzyło możliwości sprowadzania koni z Królestwa Polskiego. 
Spędy koni w Gnieźnie i Gostyniu były znaczne. Według twierdzenia 
ówczesnych rzeczoznawców, niektóre sprowadzone konie pochodziły ze 
słynnej niegdyś "rasy polskiej" i ich użycie w hodowli mogło być wówczas 
bardzo pożądane w Wielkopolsce38.

We wszystkich wzmiankach na temat dziejów hodowli koni w Wielko
polsce w rozmaitych publikacjach hipologicznych, ich autorzy jednakowo 
podkreślają małe zainteresowanie tym gatunkiem zwierząt u rolników 
poznańskich. Zwracają jednocześnie uwagę na wysoki poziom prowadzo
nych przez tych samych właścicieli ziemskich, gospodarstw i ich wysoką, 
na ówczesne czasy, kulturę rolną. Takie tendencje nasilają się od mniej - 
więcej roku 1840, a w latach pięćdziesiątych zaznacza się już powszech
nie wyraźny postęp w gospodarstwach, tworzenie się folwarków, zmiana 
systemu uprawy roli, intensyfikacja gospodarstw. Wprowadza się płodo- 
zmiany, zwiększa ilość inwentarza. Rozwija się przemysł rolny. Zwiększają 
się plony, a tym samym dochody. To wszystko zmusza do przyspieszania 
wykonywania prac w gospodarstwach i w transporcie wiejskim. Temu już 
nie mogą podołać woły, nagminnie używane do tych prac. Życie zmusza 
nawet tych niechętnych, do poważnego zajęcia się chowem bądź hodowlą 
koni odpowiednich typów.

Dawno minęły czasy, kiedy opłacało się kupować dorosłe konie maso
wo przypędzane na jarmarki w Wielkopolsce ze stepów Rosji i Ukrainy, 
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zwane powszechnie w Poznańskim końmi "tatarskimi", gdyż dawniej 
Tatarzy trudnili się ich przepędem i sprzedażą na terenach Polski, a nawet 
Niemiec. To handel tymi końmi i ich niskie ceny hamowały przez długie 
lata własną hodowlę koni.

Na podstawie bardzo nielicznych przekazów historycznych Pruski 
podaje, że w pierwszej połowie XIX wieku do czołowych hodowców koni 
Wielkopolski należeli: A.Szembek w Siemianicach powiatu kępińskiego, w 
Parczewie i Wysocku, który chował konie "starej polskiej rasy", Konstanty 
Bniński w Gleśnie w pow. wyrzyskim i w Strzelewie, który miał konie 
orientalne, J.Mielżyński w Kotowie i Iwnie, A.Lącki w Posadowię w pow. 
nowotomyskim, J.Chełkowski w Kuklinowie w pow. krotoszyńskim, A.Suł- 
kowski w Rydzynie w pow. leszczyńskim, który jako jeden z pierwszych 
zaczął chować konie pełnej krwi angielskiej, H.Gorzeński w Śmiełowie, 
B.Bojanowski w Krzekotowicach, Ksawery Bojanowski w Zakrzewie i 
Konarzewie39.

Od połowy lat pięćdziesiątych XIX wieku zaczęła i do Wielkopolski 
docierać moda na średniej miary konie bretoński i perszerony, rozpo
wszechniająca się w krajach zachodniej Europy. Propagatorem tych ras 
był, wspomniany już tutaj, Włodzimierz Wolniewicz. Rząd pruski założył 
niewielką stadninę perszeronów w Sierakowie, a także zaczęto sprowa
dzać do stada ogiery ras zimnokrwistych, rozstawiając je na punktach 
kopulacyjnych40.

Hodowcy poznańscy popełniali ten sam błąd, co hodowcy innych 
dzielnic Polski - zamiast lepszym żywieniem uzyskiwać bardziej wyroś
nięte, poprawniej zbudowane konie, spierali się o to, jakiej rasy ogierem 
odchowywać swoje klacze, aby potomstwo ich było roślejsze.

W roku 1861 powstaje w Wielkim Księstwie Poznańskim Centralne 
Towarzystwo Gospodarcze, którego Zarząd już w następnym roku wysyła 
trzech swoich przedstawicieli w osobach P.Mrowińskiego, P.KIepacze- 
wskiego i Jakóba Stanowskiego do Londynu, Paryża i Stuttgardu "po 
wzory i naukę". Ten ostatni otrzymał za zadanie "badanie i śledzenie 
hodowli koni". Po powrocie, niezależnie od złożonego Zarządowi Towa
rzystwa sprawozdania każdego z delegowanych, J.Stanowski opublikował 
własnym sumptem w Poznaniu w roku 1868 "Szkice hipologiczne napisa
ne z okazji podróży do Londynu, Paryża i Stuttgardu 1862 roku" (z 
rycinami autora)41. Stanowski relacjonując co widział za granicą, dużo 
miejsca poświęca aktualnej sytuacji w hodowli koni na terenie Wielkopol
ski, pisząc:

"W Wielkim Księstwie Poznańskiem, gdzie od kilku już decenniów42 
włościanie praw własności na ziemi dawnej lennej używają, rozpoczyna 
się nowa era dla hodowli koni. Zastępują oni tu w części farmerów 
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angielskich; wrodzone zamiłowanie do konia budzi się w nich przy wolno
ści pracy coraz bardziej i u porządnych gospodarzy widzimy po dobrych 
ogierach krajowych lub prywatnych, starannie dobranych, źrebaki pięknie 
i bujno wyrastające, nawet z klaczy małego wzrostu, byle polskiej rasy".

"W okolicach Inowrocławia, Strzelna, Wągrowca, Kórnika i Kościana 
widzimy już dosyć ładnych i użytecznych koni przez gospodarzy wycho
wanych, a handlarze za młode takie konie drogo płacą i z niemałym 
zyskiem jako konie polskie dalej sprzedają, bo dobrem zdrowiem, siłą, 
wytrzymałością i chęcią do pracy szczególniej się odznaczają. Lecz z 
całości chowu naszego są to tylko wyjątki, które przypadkowy zbieg 
okoliczności sprowadził, rząd pruski bowiepn mając wyłącznie militarno - 
ekonomiczne interesa na względzie, rozseła na stacye do powiatów 
naszych tylko ogiery, po którychby dobre wierzchowe konie do konnicy 
zdatne mógł osiągnąć a w latach ostatnich kilka rozesłanych perszeronów 
żadnego jeszcze pomyślnego skutku nie sprowadziły. Ogiery te, dostar
czane na stacye powiatowe, z małym wyjątkiem są ze stadnin rządowych, 
pochodzenia oryentalnego i angielskiego lub z krzyżowania takich wypro
wadzone; po większej części rosłe, na wysokich nogach, wąskich piersi, 
mocnego krzyża, lecz długiego boku, delikatnej natury, rozpieszczone 
nawet i bardzo rącze. Produkta też po tych ogierach potrzebom naszym 
rolniczo-gospodarczym nie odpowiadają..." (Rycina 3)

Jak z tego widać, nie wszystkim odpowiadał kierunek hodowlany 
narzucony przez pruskie stada państwowe. Stanowski proponował na 
konie rolnicze dla Wielkopolski angielskie suffolki i rosyjskie bitiugi, do 
czego nie doszło. Zwyciężył lansowany przez władze typ koni zbliżony do 
wschodnio-pruskiego, utrwalający się z biegiem czasu dzięki dopływowi 
krwi ogierów ras niemieckich: trakeńskich, wschodnio-pruskich, graditz- 
kich, beberbeckich i hanowerskich, tym bardziej, że produkcja i sprzedaż 
remontów dla wojska była opłacalna.

W tych czasach Wielkie Księstwo Poznańskie było na trzecim miejscu 
pod względem ilości dostarczanych dla armii niemieckiej remontów, po 
Prusach Wschodnich i Hanowerze, przy jednocześnie zwiększającym się 
w kolejnych latach procencie zakupionych koni w stosunku do przedsta
wionych do sprzedaży. Świadczy to o sukcesywnym wyrównywaniu po
głowia i polepszaniu jego jakości.

Na łamach prasy rolniczej, zarówno polskiej, jak i niemieckiej, co jakiś 
czas ukazywały się artykuły polemiczne, jakiego konia powinna produko
wać Wielkopolska i jakich koni potrzeba dla rodzimych gospodarstw i 
wielkich ziemiańskich i małych chłopskich. Ciekawe stwierdzenie znalazło 
się w jednej z publikacji niemieckich, że "Poznańskie jest przewidziane 
na okręg dostarczający remontów dla kawalerii na ewentualność okupo-
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Ilość koni sprzedanych niemieckim komisjom remontowym w Wielkim Księ
stwie Poznańskim43.

Rok
Ilości koni

Rok
Ilości koni

do sprzedania kupionych do sprzedania kupionych

1884 1384 421 1892 1654 546

1885 1502 402 1893 1778 543

1886 1642 381 1894 1823 566

1887 1593 407 1895 ? 567

1888 1588 417 1896% 1611 542

1889 1579 472 1897 1669 510

1890 1736 482 1898 1809 564

1891 1562 537

wania przez obce wojska Prus Wschodnich"44. Remonty wielkopolskie 
wyrobiły sobie w tych czasach w Niemczech doskonałą opinię jako "lekki 
koń poznański", zbliżony pokrojowo do koni wschodnio-pruskich, ale o 
mniejszym kalibrze.

W roku 1890 stadnina Posadowo Łąckich otrzymała srebrny medal za 
remonty. Pępowo odstawiało rocznie blisko 100 remontów, częściowo ze 
źrebiąt skupywanych od okolicznych gospodarzy. W Wyrzysku i Białośli
wiu władze założyły tzw. zapas koni czyli depo zakupionych remontów 
(Remontennamt) i źrebięciarnię państwową dla Wielkiego Księstwa Po
znańskiego.

W roku 1877 Jakób Stanowski, znany już z opublikowanych przez 
siebie "Szkiców hipologicznych", wydał w Poznaniu broszurę pt. "Objaś
nienia i wskazówki do prowadzenia i użycia regestru rodowego przy 
hodowli koni".

Na skutek żywiołowo rozwijającej się w Wielkopolsce hodowli koni, 
niemieckie władze hodowlane były zmuszone do zorganizowania drugie
go stada ogierów na tym terenie, ponieważ stado sierakowskie nie było 
w stanie podołać zapotrzebowaniu na ogiery w okresie stanówki klaczy. 
W roku 1885 powstaje nowe stado ogierów w Gnieźnie i rozpoczyna 
pierwszy sezon kopulacyjny 148 ogierami przekazanymi z Sierakowa45.

Wbrew opinii, że broszura Jakóba Stanowskiego o regestrze rodowym 
nie spotkała się ze zrozumieniem w środowisku hodowców koni Wielko
polski, okazuje się, że niezupełnie tak było. Wprawdzie sporo czasu 
minęło od jej ukazania się, ale nie można zapominać, że życie w owych 
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czasach toczyło się o wiele wolniej niż dziś. W artykule o stosunkach 
rolnych w Wielkim Księstwie Poznańskim za rok 1894 znajduje się zdanie: 
"Ogólnie panuje życzenie, aby zaprowadzono księgi rodowodowe szla
chetniejszej rasy koni, lecz z rozmaitych względów jeszcze sprawa ta nie 
dojrzała i odłożono ją na przyszłość"46. W ślad za tym w sprawozdaniu z 
czynności Centralnego Towarzystwa Gospodarczego za rok 1895, czło
nek Zarządu Stefan Łącki napisał: "W sprawie ksiąg rodowodowych dla 
koni wysłano zapytanie do hr.Żółtowskiego z prośbą o informację, jaka w 
odnośnym wydziale zapadła uchwała?" Prezesem Centralnego Towarzy
stwa był w tym czasie St.hr.Żółtowski z Niechanowa, stąd można wnio
skować, że powstałe pod koniec roku 1895 Towarzystwo rodowodowego 
chowu koni, jak je pierwotnie także nazywano, zostało zorganizowane z 
inicjatywy i inspiracji Centralnego Towarzystwa Gospodarczego 47.

Dowodem na to może być także opublikowany "Porządek obrad 
Walnego Zebrania Centralnego Towarzystwa Gospodarczego w Wielkim 
Księstwie Poznańskim mającego się odbyć w dniach 10, 11 i 12.111.1896 
r. w wielkiej sali Bazaru w Poznaniu"48, w którym czytamy w punkcie 
6-tym: "Sprawa zaprowadzenia ksiąg rodowodowych dla koni półkrwi. 
Referent Prezes", czyli St.hr.Żółtowski.

Już tydzień wcześniej, bo 8 lutego 1896 roku zostały opublikowane w 
organie Centralnego Towarzystwa Gospodarczego, Tygodniku Przemy
słowo-Rolniczym "Ziemianin" ustawy tego nowózałożonego towarzystwa 
hodowlanego, od którego bierze swój początek dzisiejszy Wielkopolski 
Związek Hodowców Koni49.

USTAWY POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPISYWANIA 
KLACZY W KSIĘGI RODOWODOWE.

I. Utworzenie, cel i siedlisko Towarzystwa.

§1-

Poznańskie Towarzystwo zapisywania klaczy w księgi rodowodowe 
składa się z tych hodowców koni w Ks. Poznańskiem, których klacze 
zapisane będą w też Księgi i którzy zastosują się do ustaw poniżej 
wymienionych.
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§2.

Celem Towarzystwa, jest rozwój hodowli koni w W.Ks. Poznańskiem, 
w pierwszym rzędzie przez utworzenie ksiąg rodowodowych dla koni 
rasowych pół krwi, dalej przez urządzanie przeglądów klaczy, przy spo
sobności wystaw rolniczych w W.Ks. Poznańskiem, a przez wysyłanie 
odpowiednich okazów przez hodowców poznańskich na wystawy zamiej
scowe.

§3.

Towarzystwo poznańskie zapisywania klaczy w księgi rodowodowe, 
mieć będzie główną siedzibę w Poznaniu.

II. Organizacja i Zarząd.

§4.
*

Administracja spraw Towarzystwa oddaną będzie w ręce zarządu, 
składającego się z ośmiu członków. Do zarządu należą:
1) Dwóch przewodniczących komisyi prowincjonalnej lustrowania ogierów, 

zdatnych do rozpłodu i to po jednym z każdego obwodu rejencyjnego. 
Jeżeli w którym obwodzie istnieje kilka komisyi lustracyjnych, to prze
wodniczący, starszy wiekiem, będzie członkiem zarządu Towarzystwa 
zapisywania klaczy w księgi rodowodowe, a nieco młodszy będzie jego 
zastępcą.

2) Dyrektorzy stadnin w Gnieźnie i Sierakowie.
3) Czterech w W.Ks. Poznańskiem zamieszkałych hodowców koni, którzy 

obierani będą na okres sześcioletni przez komisyą nadzwyczajną pod 
przewodnictwem p.Naczelnego Prezesa wytworzoną, celem rozwoju 
rolnictwa w W.Ks.Poznańskiem, przy pomocy funduszu prowincjalnego 
i rządowego.
Ta sama komisya wybiera z liczby wszystkich członków na ten sam 

okres czasu, przewodniczącego w zarządzie i zastępcę.
W równy sposób dla każdego członka (pod nr. 3 oznaczonego) wybra

ny będzie zastępca.
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§5.

Gdyby później komisyi prowincyalnej miało być powierzone zużycie 
funduszów nadzwyczajnych z zasobów rządowych i prowincyalnych, ce
lem podniesienia rolnictwa, w miejsce komisyi obecnej pod przewodnic
twem p.Naczelnego Prezesa, to odnośna komisya prowincyalna zarządzi 
wybory przewodniczącego zarządu i zastępcy, jako też członków zarządu 
i ich zastępców, w myśl § 4, nr 3.

Gdyby dla W.Ks.Poznańskiego ustanowioną być miała Izba rolnicza, 
to taż Izba zarządzi wybory.

§6.

Zarząd Towarzystwa poznańskiego zapisywania klaczy w księgi rodo
wodowe mieć będzie szczególny obowiązek:
a) ustanowienia etatu Towarzystwa i oznaczenia jak fundusze pieniężne 

mają być użyte;
b) rewizyi rachunków rocznych i pokwitowania kasyera;
c) przyjęcia potrzebnych urzędników i określenia warunków ich urzędo

wania (w myśl § 10);
d) decyzyi co do zapisywania klaczy w księgi rodowodowe;
e) decyzyi co do przyjęcia zlustrowanych ogierów prywatnych i upoważ

nienie do zapisywania ich potomstwa w księgi rodowodowe;
f) orzekanie jak mają być utrzymywane te księgi oraz jak mają być 

ogłaszane poszczególne ich tomy;
g) tworzenie komisyi okręgowych, celem zbadania i zaopiniowania, jakie 

z zameldowanych klaczy będą mogły być przyjęte do zapisu w księgi 
rodowodowe (w myśl § 11);

h) oznaczenie, w jakich pismach publicznych rozporządzenia Towarzy
stwa mają być ogłaszane;

i) wydawanie uchwał co do zmian w niniejszej ustawie.

§7.

Przewodniczący w zarządzie obejmie kierunek spraw Towarzystwa, 
przygotowywać będzie i wykonywać uchwały zarządu, ogłaszać będzie 
zebrania i przewodniczyć na posiedzeniach, podpisywać wszelkie pisma 
wychodzące od zarządu i reprezentować Towarzystwo publicznie.
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§8.

Na posiedzenia zarządu zapraszani będą członkowie, a gdyby który z 
nich przybyć nie mógł, a poprzednio przesłał uwiadomienie, natenczas 
przewodniczący uwiadomi jego zastępcę (jaki wybranym jest w myśl § 4) 
oraz prześle mu pisemnie porządek obrad, najmniej 10 dni przed czasem 
oznaczonym na posiedzenie. Zarząd będzie powoływany, ilekroć sprawy 
wymagać tego będą; posiedzenie winno się odbyć i wtedy, gdy trzech 
członków zarządu uzna to za potrzebne.

Uchwały zarządu będą prawomocne, jeżeli oprócz przewodniczącego 
i jego zastępcy, obecnych będzie czterech członków lub ich zastępców, a 
pomiędzy nimi dyrektor stadniny.

Co do uchwał zarządu, rozstrzygać będzie większość głosów; w razie 
równości głosów po obu stronach, przewodniczący będzie miał prawo 
decyzji, jednakże co do zmiany ustaw, potrzeba będzie przyzwolenie 
sześciu członków zarządu.

Na każdym posiedzeniu zarządu spisywany będzie protokół, zaopa
trzony w treść powziętych uchwał, również spis nazwisk członków obe
cnych na posiedzeniu i podpisany przez przewodniczącego i najmniej 
dwóch członków obecnych na temże posiedzeniu.

Protokuły z posiedzeń winny być przechowywane.

§9-

Członkowie zarządu urzędować będą bezpłatnie. W czasie podróży, 
pobierać będą po 12 mk. dyet na dobę, obok tego zwrot kosztów gotówką 
wyłożonych pieniędzy na powózki. Za podróż kolejami żelaznymi, likwido
wać będą za bilety II klasy, oraz dodatki po 1 mk. za dojazd na dworzec 
i odjazd z dworca.

, §10.

Celem wykonywania prac piśmiennych oraz biurowych, również celem 
prowadzenia ksiąg kasowych, ustanowionych będzie jeden lub kilku 
urzędników Obowiązkiem ich będzie stosować się do rozporządzeń 
p.przewodniczącego. Ustanowienie urzędników i warunki ich przyjęcia 
uchwali zarząd, a zwolnienie urzędników z obowiązku, też tylko nastąpić 
może za uchwałą zarządu.
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§11.

Celem zbadania i zdania opinii co do wniosków dotyczących przyjmo
wania klaczy do zapisu w księgi rodowodowe, mianowane będą komisye 
okręgowe, których liczbę i skład uchwali zarząd.

Każda komisja okręgowa winna składać się z trzech do pięciu człon
ków zarządu, odnośnie ich zastępców. Należeć do takich komisyi powi
nien dyrektor stadniny i przewodniczący w komisyi lustrowania ogierów w 
tym okręgu, w którym badanie owych wniosków odbywać się będzie.

W każdem badaniu i zdaniu opinii brać będzie udział najmniej trzech 
członków onośnej komisyi okręgowej, a pomiędzy nimi dyrektor stadniny. 
Przewodniczących komisji okręgowych mianuje zarząd.

Na podstawie opinii zdanych przez przewodniczących w komisjach 
okręgowych co do wyniku badań zawyrokuje zarząd o przyjęciu lub nie 
przyjęciu tychże.

Zarząd będzie miał prawo do ściślejszego zbadania wątpliwości lub 
zażaleń, zanim wyda decyzyą ostateczną. Decyzja zarządu jest ważną, 
bez apelacji.

III. Prawa i obowiązki członków.

§ 12.

Każdy członek Towarzystwa zapisywania klaczy w księgi rodowodowe 
ma prawo:
a) do wydawnictw ksiąg danych do druku, za cenę ustanowioną przez 

zarząd;
b) do wypalania swym klaczom i ich wylegitymowanym potomkom, pie

częci (skrzydło orle) przy sposobności rocznych premiowań klaczy,
c) do oznaczania wpisanych klaczy i źrebiąt tychże, jako zapisanych w 

księgi rodowodowe w czasie wystaw i lustracji;
d) do zapisywania w księgach nagród, jakie uzyskał za nie na wystawie;
e) do za zażądania i otrzymania od zarządu objaśnienia i świadectwa co 

do zapisków w księdze rodowodowej;
f) do odbierania wszelkich druków, okólników i ogłoszeń Towarzystwa 

zapisywania klaczy w księgi rodowodowe, które pocztą przesyłane 
będą.
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§ 13.

Każdy członek Towarzystwa ma obowiązek:
a) podawać sumiennie wszelkie szczegóły o pochodzeniu swych kla

czy. Podanie mylne, o których zarząd nabierze pewności, że rozmyślnie 
były sfałszowane, spowodują natychmiastowe wykreślenie wszystkich 
jego klaczy z ksiąg rodowych;

b) dokładnie i punktualnie utrzymywać wykazy hodowli i wypisywać 
nazwy i pochodzenie źrebiąt, jako też możliwe ubytki klaczy zapisanych. 
Corocznie w oznaczonych terminach, wykazy te na otrzymanych odpo
wiednich formularzach przesyłać zarządowi;

c) dozwalać pełnomocnikom Towarzystwa wglądać i kontrolować wy
kazy hodowli, jako też oglądać klacze i ich potomstwo.

§ 14.

Każdy członek Towarzystwa wpłaca za każdą wpisaną klacz zarodową 
jednorazowo 10 mk. do kasy Towarzystwa. Za wpisanie nowych klaczy 
do chowu, które pochodzą od wpisanych już matek, płacić się będzie po 
6 mk. za klacz.

IV. Księga rodowodowa poznańska.

Cel i urządzenie tej księgi:

§ 15.

Księgę rodowodową poznańską na to założono, by zebrać wszystkie 
klacze rasowe półkrwi, jakie się. w W.Ks.Poznańskiem znajdują, jako też 
by wylegitymować potomstwo tychże i tym sposobem przyczynić się do 
rozwoju i hodowli rasowych koni pół krwi, hodowanych stale z zimnej krwi 
' nie mających błędów dziedzicznych50.

§16.

księga rodowodowa ma zawierać:

a) Wszystkie klacze zameldowane do zapisu i uznane przez zarząd 
Towarzystwa za odpowiednie wszelkim wymaganiom, z podaniem ich 
wzrostu, maści i odmian, jako też ich pochodzenia, o ile to na pewno 
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będzie zbadane. Jeśli matki, babki itd. nazw nie mają, należy oznaczyć 
brak ten kreską w odpowiednim miejscu w księdze rodowodowej i tylko 
wpisany może być ojciec lub dziad itd. Należy także wpisywać nazwy 
ogierów, z którymi owe matki po raz ostatni były stanowione.
Celem łatwiejszego zorientowania się we wykazie należy go ułożyć 

alfabetycznie pod względem osad, z których pochodzą klacze, a przy 
każdej osadzie podać należy nazwisko poszczególnego właściciela, także 
podług alfabetu.

Wpisy te urządzać należy tak, jak się to dzieje w księgach rodowodo
wych w Trakenach. Obok klaczy, zapisywać należy źrebięta.
b) Wykaz ogierów podług formularza używanego w Trakenach, z wymie

nieniem nazw wszystkich, jako ojców w pierwszym wykazie podanych 
ogierów, z oznaczeniem ich pochodzenia, czasu, w którym były uży
wane do rozpłodu i gdzie się obecnie znajdują.

c) Wykaz alfabetyczny wszystkich wpisanych klaczy i wszystkich źrebiąt, 
jakie się z nich ulęgły, a te znów winny być oznaczone numerami, pod 
jakimi je odszukaćby można.

d) Wykaz alfabetyczny wszystkich właścicieli zapisanych klaczy, z poda
niem ich miejsc zamieszkania, stacji pocztowej, powiatu i liczby oraz 
numerów klaczy, jakie posiadają.

§17.

Wydanie drukiem pierwszego tomu księgi rodowodowej nastąpi w 
r.1898, dalsze tomy wyjdą skoro odpowiednia liczba zapisów będzie 
uskutecznioną.

Zarząd poweźmie ostateczną uchwałę co do wydania pierwszego oraz 
następnych tomów.

Wpis klaczy zarodowych.

§ 18.

Do księgi rodowodowej wpisane być mogą klacze bez błędów dziedzi
cznych i pochodzące z rasowej półkrwi, jakie odpowiadają celowi hodowli, 
określonemu w § 15 i u których ojciec oraz ojciec matki dokumentnie był 
udowodniony; jednakże zajść mogą przypadki, że w pierwszych począt
kach zarząd udowodnień tych nie będzie wymagał. Takie i dalej w prze
szłość sięgające pochodzenie może być w księgi rodowodowe zapisane, 
jeżeli będzie dostatecznie udowodnione. Przymieszka zimnej krwi spowo
duje wykreślenie klaczy z księgi rodowodowej.
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§ 19.

Klacze mające być wpisane w księgi rodowodowe, winny mieć nazwy; 
skoro kilka klaczy będzie tej samej nazwy, różnicę powinny oznaczać 
numera.

§20.

Wnioski, celem przyjęcia klaczy do zapisu w księgi rodowodowe z 
dołączeniem dowodów pochodzenia (§ 18), przesyłać należy na ręce 
przewodniczącego zarządu Towarzystwa, a ten wyda dopiero stosowne 
rozporządzenie, kiedy nastąpić ma dostawienie klaczy do przeglądu. 
Klacze sprowadzone z innych prowincji i tamże zapisane, jeżeli mają być 
zapisane w poznańską księgę rodowodową, winny być poprzednio zrewi
dowane i uznane za odpowiednie uchwałą komisji okręgowej.

§21.

Komisja okręgowa zlustruje zameldowane klacze w terminie oznaczo
nym przez przewodniczącego zarządu w porozumieniu z przewodniczą
cymi komisji okręgowych, a terminy te dla każdego okręgu wyznaczone 
będą przynajmniej raz do roku.

Lustracja większych stadnin prywatnych może nastąpić na życzenie 
właściciela, na miejscu, gdzie stadnina się znajduje, ale za wynagrodze
niem kosztów podróży dla komisji okręgowej.

§22.

Skoro zarząd Towarzystwa zapisywania klaczy w księgi rodowodowe, 
wydał przyzwolenie na zapisanie tychże, natenczas wpisanie będzie 
uskutecznione na polecenie zarządu.

§23.

Wpis mających być przyjętych klaczy zarodowych, winien zasadniczo 
być dokonany do 1 stycznia 1905 r. Wpisy późniejsze mogą nastąpić tylko 
wtedy, gdy zarząd nabierze przekonania, że wnioskodawca nie mógł w 
żaden sposób rychlej klaczy swych dać zapisać.

Wpisy potom sta
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§24.

Przy każdej klaczy corocznie wpisywanym być ma źrebię, spłodzone 
przez równego pochodzeniem ogiera, z podaniem nazwy ojca, maści i 
płci, tak jak jest urządzone w Trakenach. Jeżeli klacze mają źrebięta po 
ogierach, które nieodpowiednie są do zapisu, wtedy w księdze rodowodo
wej będzie tylko zaznaczone, że źrebię się z niej ulęgło.

§25.

Ogierami równouprawnionymi są te:
a) które są pochodzenia pełnej krwi lub półkrwi ze stadnin królewskich, 

nie utrzymujących ogierów zimnej krwi,
b) te ogiery prywatne zlustrowane dla użytku prowincyi pochodzenia 

udowodnionego, które corocznie przez komisje okręgowe bywają uz
nane za odpowiednie do rozpłodu,

c) wszystkie wolne od błędów dziedzicznych ogiery pełnej krwi, pocho
dzenia angielskiego lub wschodniego, jeżeli to ich pochodzenie na 
pewno będzie udowodnione.
Nazwy tych ogierów i ich siedlisko będą co rok w lutym okólnikiem 

podawane.

§26.

Jeśli źrebięta, klaczki, same potem mają być wpisane w księgi rodo
wodowe, jako przyszłe matki do chowu, natenczas:
a) winny być zrewidowane przez komisję okręgową i uznane za odpowied

nie do zapisania,
b) winny być odstanowione.

Tym młodym klaczom należy potem, najpóźniej przy zapisie, dać nazwy.

§27.

Jeżeli właściciel klaczy zapisanej w księgach rodowodowych, przez 5 
lat nie zamelduje źrebięcia od niej pochodzącego i nie doniesie, gdzie się 
one znajduje, lub, że zniszczało, to klacz ta wymazaną będzie z ksiąg 
rodowodowych.

Jeżeli córka klaczy, zapisanej w księgach rodowodowych, nie będzie 
również wpisaną, to potomstwo tejże pod żadnym warunkiem nie może 
być w te księgi wpisane. Niezameldowanie potomstwa spowoduje tem 
samem wykreślenie odnośnej familii z ksiąg rodowodowych.
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Nie zachowały się nazwiska członków Zarządu Towarzystwa Księgi 
Stadnej. Wszędzie było jedynie wymieniane nazwisko prezesa Towarzy
stwa, radcy Wilhelma Sasse z Otorowa w powiecie szamotulskim.

Wkrótce po zorganizowaniu się Towarzystwa, jego władze przystąpiły 
do wcielania w życie podstawowych, statutowych swych zadań - przygo
towań do zaprowadzenia księgi stadnej. "Pierwszy przegląd klaczy odpo
wiednich do zapisywania w księgi rodowodowe odbył się u p.Stanisława 
Modlibowskiego w Gierłachowie pod Bojanowem w dniu J 1-ego b.m. (maj 
1896 LK). W przeglądzie tym wzięli udział: cały Zarząd Tow. rodowodo
wego chowu koni, zastępcy członków Zarządu pod przewodnictwem 
p.radcy Sassego z Otorowa. Zebrani zgodzili się na jednolity kierunek, 
jakiego przy przeglądach klaczy trzymać się należy. Do przeglądu przy
prowadzono znaczną ilość klaczy, z których 64 uznano za odpowiednie 
do zapisania w księgi rodowodowe. Odznaczały się klacze ze stadniny 
p.Modlibowskiego. Dalsze termina lustracji są ogłoszone w dziale insera- 
towym51 dzisiejszego numeru Ziemianina. Poniżej podajemy szczegółowy 
wykaz dominiów, skąd klacze przyprowadzono, głównie z powiatu Rawic- 
ko-Gostyńskiego52.

Przyprowadzono klaczy
z Gierłachowa
z Pawłowic
z Widaw
z Goliny
z Gościejewa
z Drobnina
z W.Łęki
z Oporowa
z Luboni
z Rokosowa
z Zakrzewa od gospodarza
Razem

20
18
14
16

3
4
7
7
7
3
2

101

uznano za zdatne
16

8
8
6
1
4
5
6
5
3

________2
64

I jednocześnie zaczęły się ukazywać w prasie poznańskiej ogłoszenia, 
że "Celem przeglądu klaczy, zameldowanych do zapisania w poznańską 
księgę rodowodową (§ 21 Ustawy), wyznaczone zostały w okręgu stadni
ny krajowej w Sierakowie w tym roku następujące termina" i tu na 
poszczególne dni czerwca 1896 roku wymienione miejscowości: Górna 
Świdnica, Leszno, Pempowo, Gostyń, Śmigiel, Gryżyna, Brodnica, Mię
dzychód, Głuchowo, Pianów, Nietążkowo, Swarzędz, Wierzonka, Złotniki, 
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Oborniki, Szamotuły, Wronki, Oporowo, Dobrojewo, Otorowo, Kaźmierz, 
Pniewy, Kwilcz, Środka, Wolsztyn, Wielichowo, Wąsowo, Stary Tomyśl, 
Buk, Lwówek, Bukowiec53.

W sierpniu przyszła kolej na "obwód poznańskiej stadniny w Gnieźnie", 
kiedy to przeglądy miały się odbyć w miejscowościach: Wulka, Puszczy
kowo, Małe Jeziory, Winnogóra, Brzóstkowo, Raszewy, Rusko, Jedlec, 
Szkudle, Kuchary, Kotowiecko, Sobótka, Górzno, Lewkowo, Mroczeń, 
Babin, Daniszyn, Theresienstein, Lutogniew, Kuklinów, Kromolice, Ustko- 
wo, Rozdrażew, Lipowiec, Dobrzyca, Wojnów, Sienno, Szubin, Kcynia, 
Samostrzel, Pobórka, Wągrowiec, Przysieka, Popowo Kościelne, Gniezno 
Niechanowo, Gozdanin, Słaboszewo, Balczewo, Kruszwica54.

To wielka szkoda, że nie zachowały się dane, które pozwoliłyby na 
ustalenie kto w tym pamiętnym dla wielkopolskiej hodowli koni, roku, doko
nywał, oprócz dyrektorów stad ogierów, licencji klaczy i podejmował decyzje 
o ich wpisie do pierwszej na tym terenie i nie tylko, bo wogóle pierwszej na 
terenach polskich, księgi stadnej koni półkrwi. O działalności komisji nie tylko 
informowano, ale i reklamowano jej działalność. "Celem wyhodowania pięk
nej rasy koni zawiązano Towarzystwo rodowodowego chowu koni. Poznań
skie księgi obejmować będą rodowody od roku 1896 począwszy."55

Równocześnie informowano o wynikach działalności komisji uznają
cej, zgodnie z zarządzeniem wydanym w tej sprawie przez władze pruskie 
10 lutego 1859 roku, ogiery będące własnością prywatną.

"W obwodzie rejencji poznańskiej dostawiono komisji 91 ogierów, z 
tych 18 uznano ponownie za zdatne do rozpłodu, 46 potwierdzono, a 27 
wyranżowano. Z 64 zdatnych do rozpłodu, 61 było ciepłej krwi, 3 zimnej 
(2 z Ardenów, 1 z Clydesdale). Pomiędzy ogierami ciepłej krwi było 5 
angielskiej pełnej krwi, 34 pół krwi z W.Ks.Poznańskiego i Prus Wschod
nich, 4 z Hanoweru, 7 z Oldenburgu, 1 z Holsztynu"56.

Zarząd Towarzystwa ustalił, że wnioski o zapisanie klaczy do poznań
skiej Księgi stadnej z podaniem pochodzenia, będą przyjmowane przez 
dyrektorów obydwu stad ogierów - w Sierakowie i Gnieźnie tylko do dnia 
1 kwietnia 1897 roku i oni udzielą wszelkich koniecznych wyjaśnień oraz 
w stadach tych można się zaopatrzyć w "ustawę o księdze stadnej" i 
potrzebne formularze do zameldowania klaczy57.
I To ogłoszenie podpisane przez radcę Sasse’go w Otorowie w styczniu 
/1897 roku, było po raz pierwszy zaopatrzone w wizerunek piętna przewi- 
/ dzianego dla koni zapisanych do poznańskiej księgi stadnej w § 12 

// "Ustawy" i określonego tam jako "skrzydło orle". Jeszcze niedawno docie
kano, czy palenie "poznańskie", a obecnie "wielkopolskie", to skrzydło 

; jastrzębia czy orła? I rozmaicie to podawano w różnych opracowaniach 
hipologicznych , przeważnie powtarzając za autorytetami w tej dziedzi-
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nie. Wiadomo, że herbem Wielkopolski jest orzeł, a ma to bezpośredni 
związek z historycznie udowodnionym początkiem państwa polskiego 
właśnie na tych terenach, a także z legendą o "gnieździe orła". Nie ma 
wątpliwości, że wybór takiego właśnie piętna dla koni poznańskich, był 
zakamuflowanym przed Niemcami przejawem patriotyzmu hodowców 
wielkopolskich. Palenie to przetrwało do dziś w Wielkopolskim Związku 
Hodowców Koni, choć z pewnymi zmianami w różnych okresach na 
przestrzeni tych 100 lat od jego ustanowienia. Co najciekawsze, Niemcy 
podczas okupacji w latach drugiej wojny światowej od 1939 do 1945 roku, 
w swoim Związku Hodowców Koni Kraju Warty (Landesverband der 
Pferdezüchter Wartheland) też używali tradycyjnego palenia poznańskie
go w postaci skrzydła orła. '

W niespełna rok od rozpoczęcia przeglądów klaczy, wiosną 1897 roku
opublikowano w drukarni Marzbacha w Poznaniu, w obowiązującym na 
terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego języku urzędowym niemieckim 
"Materiał zum Posenschen Stutbuch fur edles Halbblut" (Materiał do 
poznańskiej księgi stadnej dla szlachetnej półkrwi). (Rycina 4). Wprawdzie 
wydawnictwo to nie nosi jeszcze miana księgi stadnej, tylko jest materia
łem do takowej, ale faktycznie niczym się nie różni od układu wydanej trzy 
lata później już właściwej księgi stadnej.

Na 232 stronach tego zbroszurowanego wydawnictwa oprócz wstępu 
podpisanego przez prezesa Towarzystwa Poznańskiej Księgi Stadnej 
Sasse’go i statutu Towarzystwa, który jest tłumaczeniem "Ustawy" opub
likowanej po polsku rok wcześniej, umieszczono 1183 klacze z ich bliż
szymi danymi. Klacze te należały do 266 właścicieli, których wykaz wraz 
z adresami znajduje się w broszurze. Oprócz tego jest także rejestr 653 
ogierów, w tym 531 państwowych, 109 prywatnych i 13 bez podania 
właściciela. Ogiery podano w kolejności alfabetycznej ich nazw, natomiast 
klacze w kolejności alfabetycznej nazwisk właścicieli. Dodano do tego 
skorowidz nazw klaczy według alfabetu. Wszystko zgodnie z zapowiedzia
nym układem w "Ustawie Towarzystwa". Jak wynika z treści wstępu, 
komisji kwalifikującej konie do księgi stadnej w lecie 1896 roku przedsta
wiono w rejonie stada sierakowskiego 1351 klaczy, z czego wpisano 678, 
a w rejonie stada gnieźnieńskiego z 933 klaczy zapisano 505.

W r°ku, w którym ukazała się ta pierwsza księga stadna pod postacią 
yko "Materiału" do niej, w Wielkopolsce było 241.290 koni (bez miast i 

4 te9° P°9ł°wia 95,77% należało do typu gorącokrwistego i
>23% do zimnokrwistego. Wśród koni gorącokrwistych było 43% lokalnej 

P° krwi, 18% wschodnio-pruskich, 28% krajowych pospolitych i 5% olden- 
urgów i hanowerów. W obu wielkopolskich stadach ogierów było w tym 
Zasie 359 ogierów, wyłącznie gorącokrwistych (rok 1898)59. Prócz tego
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było 160 prywatnych ogierów licencjonowanych, z czego 119 gorąco krwis
tych i 41 zimnokrwistych.

W roku 1898 został założony w Poznaniu Związek Hodowców Koni 
Zimnokrwistych (PosenerZüchterverband für kaltblütige Pferde), ale zwią
zek ten nie odegrał większej roli w życiu hodowlanym Wielkopolski, a 
także nie zachowały się ślady jego działalności. Konie te utrzymywano 
przeważnie w powiatach Inowrocław, Mogilno, Strzelno. W powiatach 
Czarnków i Chodzież posługiwano się Oldenburgami i fryzami.

Prężna praca Poznańskiego Towarzystwa Księgi Stadnej doprowadza 
do wydania w roku 1900 I tomu Poznańskiej Księgi Stadnej dla Szlachet
nej Półkrwi tylko w języku niemieckim (Posensches Stutbuch für edles 
Halbblut). Do tego tomu wpisanych zostało 2319 klaczy należących do 
449 członków Towarzystwa. W rejestrze ogierów odnotowano 1094 ogiery 
państwowe i prywatne, nadal czynne i te, które już zostały wycofane z 
hodowli, krajowe i zagraniczne, wszystkie znajdujące się w rodowodach 
zapisanych do księgi klaczy. Wśród właścicieli klaczy Polacy i Niemcy, 
zarówno ziemianie, jak i chłopi.

Tom II tej Księgi Stadnej, również tylko w języku niemieckim, ukazał 
się w jesieni roku 1911. Zapisano do niej 2708 klaczy należących do 360 
właścicieli oraz w spisie ogierów 1362 konie. Zarząd Towarzystwa we 
wstępie zwraca uwagę, że wykruszyli się z tego grona ludzie, którzy 
przestali się interesować hodowlą koni w całym tego słowa znaczeniu, 
stąd tak duży spadek liczby członków. Zostali tylko najlepsi hodowcy i 
najlepsze konie.

Zarząd w tym tomie składa podziękowanie radcy Sasse, pierwszemu 
przewodniczącemu Towarzystwa, a teraz już Członkowi Honorowemu, 
który zaprzestał działalności hodowlanej i opuścił Otorowo, co podkreślo
no we wstępie60.

Wśród właścicieli klaczy zapisanych do obydwu tomów tej pierwszej 
Poznańskiej księgi stadnej, spory procent stanowili drobni rolnicy. Jak 
Podał Stanisław Hay w swoim opracowaniu na 75-lecie Poznańskiego 
Związku ^Hodowców Koni, "Szereg ich potomków prowadzi hodowlę koni
1 dzisiaj" . Są to nazwiska: Barczak z Daniszyna pow. Ostrów, Grobelny
2 Zalesia pow. Gostyń, Poczta z Roszek pow. Krotoszyn, Dolata z Zacha- 
r2ewa pow. Ostrów, Lewandowski z Dalewa pow. Śrem, Sikora z Roszek 
pow. Krotoszyn, Grzywaczyk z Leszna, Grześkowiak z Siedlca pow.

°styń, Kubik z Sadowia pow. Ostrów, Litwin z Bożacina pow. Krotoszyn, 
rnyślony z Kaniewa pow. Krotoszyn, Janda z Koszanowa pow. Szamo- 

U V* Z B°Żacina Pow- Krotoszyn i inne.
ki art° zwróció uwagę, że również w roku 1911 nowomianowany 

r°wnik Państwowego Stada Ogierów w Gnieźnie, porucznik Gerd 
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von Reinersdorf, zestawił i wydał w języku niemieckim rejestr 1509 ogie
rów państwowych i prywatnych licencjonowanych które były używane do 
stanówki na terenie Poznańskiego od roku 1885 . Datę tę przyjął autor 
tego wykazu ze względu na ustanowienie wtedy stada w Gnieźnie, choć 
uwzględnia reproduktory obydwu stad. Okładkę tej broszury zdobi wi
zerunek piętna poznańskiego - skrzydła orła. Opublikowanie takiego 
wykazu równocześnie z księgą stadną, w której też był rejestr ogierów, 
świadczy o dużym zainteresowaniu tego typu publikacjami wśród ho
dowców koni.

Jak podkreślali jednomyślnie "koniarze" pamiętający pogłowie koni z 
terenów Wielkopolski sprzed pierwszej wojny światowej, było ono już 
wówczas tak wyrównane w typie ogólnoużytkowego konia półkrwi angiel
skiej, że można już było mówić o zaczątku rasy poznańskiej. W tym czasie 
w W.Ks.Poznańskim przypadało na 1 km2 10,3 koni.

Aby konie poznańskie, kiedy nabrały już wymaganego kalibru, po 
ogierach ras niemieckich, nie zatracały szlachetności na rzecz masy, w 
obydwu stadach poznańskich było po kilka ogierów pełnej krwi angielskiej, 
które miały temu zapobiegać przez umiejętny dolew tej krwi.

Niezależnie od większej własności ziemskiej, w której utrwalały się 
znane później stadniny, hodowla szlachetnych koni półkrwi była podtrzy
mywana ze znawstwem i zamiłowaniem przez gospodarstwa chłopskie, 
przede wszystkim w powiatach: Krotoszyn, Kościan, Koźmin, Grodzisk, 
Nowy Tomyśl, Jarocin, Pleszew, Ostrów, w części powiatu Kępno i Odo
lanów, a potem Środa, Września, Wągrowiec. Poziom i wyniki w hodowli 
chłopów wielkopolskich były o wiele wyższe niż w Królestwie i Galicji.

Z czteroletniej pierwszej wojny światowej, wielkopolska hodowla koni 
wyszła, w porównaniu do innych regionów Polski, względnie "obronną 
ręką". Wprawdzie podczas mobilizacji w roku 1914 pobrano do wojska 
niemieckiego 48.300 koni63, ale były to w zasadzie wałachy i klacze nie 
wpisane do ksiąg zarodowych i nieźrebne. W Wielkopolsce nie było walk 
ani okupacji, a władze niemieckie dbały o swoje zaplecze zaopatrujące 
walczącą armię. "Hodowla zarodowa ucierpiała tylko z powodu nadmier
nego natężenia Drąc wykonywanych przez klacze i niekiedy niedostatecz
nego żywienia"64, na skutek zmniejszenia liczebności pogłowia koni.

Dopiero wybuch Powstania Wielkopolskiego, walki z Niemcami i po 
przejęciu władzy przez Polaków opuszczanie przez zaborców terenów 
polskich, zaciążyły na hodowli koni tego regionu, gdyż 6 stycznia 1919 
roku, tuż przed rozesłaniem ogierów na punkty kopulacyjne, oddział 
Grentschutzu z Międzychodu dokonał napadu na Sieraków i uprowadził 
136 ogierów, z których rok później powróciło do stada tylko 40. W podobny 
sposób przepadło też wiele innych koni zarodowych .
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Niemiecka ustawa z 30 czerwca 1894 roku powołała do życia Izby 
Rolnicze. Na mocy zarządzenia z 3 sierpnia 1895 roku, została utworzona 
w Poznaniu Izba Rolnicza dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Od 
momentu jej ustanowienia miała ona nadzór nad różnymi związkami 
rolniczymi na swoim terenie działania. Po odzyskaniu niepodległości 
Naczelna Rada Ludowa przejęła w dniu 20 stycznia 1919 roku Izbę 
Rolniczą w Poznaniu, a wraz z nią Poznańskie Towarzystwo Księgi 
Stadnej®6.

Dzień później, 21 stycznia 1919 roku, Komisariat Naczelnej Rady 
Ludowej wydał rozporządzenie dotyczące zakupu koni dla Wojska Pol
skiego, podpisane przez ks.Stanisława Adamskiego, Wojciecha Korfante
go i Adama Poszwińskiego, o następującym brzmieniu:

"§ 1. Wszystkie konie w powiatach: wyrzyskim, szubińskim, chodzie- 
skim, czarnkowskim, międzychodzkim, nowotomyskim, wągrówieckim, le
szczyńskim i poznańskim (miejskim) obkłada się niniejszym aresztem.

§ 2. Zakazuje się wywozu koni z wyżej wymienionych powiatów, jako 
też handlu końmi w tych powiatach.

§ 3. Konie potrzebne do celów wojskowych, będzie zakupywała komi
sja, składająca się z przewodniczącego, weterynarza i dwóch członków. 
Przewodniczącego i weterynarza mianuje Dowództwo Główne - dalszych 
członków, z których jeden ma być, o ile możności, niepolakiem, starosta 
powiatowy - w Poznaniu nadburmistrz.

§ 4. Komisja wyznacza większością głosów cenę kupna; w razie 
równości głosów rozstrzyga przewodniczący.

§ 5. Konie zakupywać się będzie jedynie z majątków ponad 500 mórg. 
Pobór koni może także nastąpić u handlarzy koni.

§ 6. Przy zakupie wystawi komisja poświadczenie, zawierające nazwi
sko dostawcy, ilość zakupionych koni i wysokość ceny kupna.

Za zwrotem tego poświadczenia otrzymają dostawcy kwotę, im się 
należącą w asygnatach na polską pożyczkę państwową i to w nominalnej 
wartości.

§ 7. Wykroczenia przeciw powyższym przepisom podlegają grzywnie 
do dziesięciu tysięcy marek lub więzieniu aż do jednego roku. Oprócz tego 
nastąpi konfiskata odnośnych koni"67.

Organizujące się oddziały Wojsk Wielkopolskich potrzebowały koni. 
pewne ich ilości przejęto po oddziałach niemieckich, stacjonujących w 
9amizonach wielkopolskich, ale było tego za mało. Koniom poznańskim 
poświęca fragment swych wspomnień dowódca Wojsk Wielkopolskich 
9en. Józef Dowbór-Muśnicki:6

"Kilkanaście tysięcy potrzebnych koni zdobyłem na miejscu. Część 
Podarowali obywatele ziemscy: np. h dr. Szołdrski z Żydowa dał 40 
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wierzchowców. Brakujące konie zakupił Komisariat, a wybrał miejscowy 
obywatel p.Szlagowski z płk. Zygmuntem Studzińskim.

Łatwe zaopatrzenie wojska w konie było dla mnie niespodzianką, 
boć przecież dla 3-ch pułków jazdy trzeba było 2 i pół tysiąca wierz
chowców, a dla artylerii około 4-ch tysięcy koni pociągowych. Nie biorę 
pod uwagę taborów, służby zdrowia etc. Twierdzono ogólnie, że Niemcy 
wyniszczyli doszczętnie swoje prowincje, a tymczasem znalazła się na 
miejscu potrzebna ilość koni. Mało tego. Dla wojska organizowanego 
przez Warszawę wzięto paręset koni. Widocznie, że Poznańczycy po
trafili bronić się od niemieckich rekwizycji, jakby przeczuwając, że będą 
potrzebne dla Polski.

Cóż to były za konie! Widziałem takie tylko w pułkach gwardii rosyj
skiej, a przecież Rosja słynęła z koni. Prawda, był to materiał surowy i z 
początku, póki się nie wciągnął w pracę, chorował. Zawdzięczając nasze
mu wzorowemu "talentowi do koni" udało się w krótkim czasie przerobić. 
Wiadomo, że Polak lepiej rozumi konia niż rodaka..."

Inaczej było na terenach Kongresówki i Małopolski. Tam pogłowie koni 
zostało wyniszczone przez walki i rekwizycje kolejnych okupantów. Kiedy 
po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w roku 1918 odradzające się 
Wojsko Polskie potrzebowało koni, okazało się, że ich wszędzie brakuje, 
a te które są, stanowią materiał słaby, wyniszczony złym odżywianiem i 
chorobami przywleczonymi przez zarażone konie walczących armii. Wy
mogi wojny są jednak nieubłagane, więc broniące świeżo odzyskanej 
wolności ze wszystkich stron, oddziały polskie rekwirowały konie kosztem 
rolnictwa. Zwrócono się też po pomoc do władz byłej dzielnicy pruskiej w 
Poznaniu. Po unifikacji Wojsk Wielkopolskich z Wojskiem Polskim w 
końcu sierpnia 1919 roku i na terenie Poznańskiego przeprowadzono 
zakup koni dla wojska, Jeszcze w marcu 1920 roku drogą "wolnego 
zakupu, a nie rekwizycji"59. Tę drugą formę zaopatrywania armii w konie 
zaczęto stosować, gdy sytuacja na froncie wschodnim w wojnie z bolsze
wikami stała się dla Polski groźna.

W powstałym w tym czasie w Poznaniu Ministerstwie byłej Dzielnicy 
Pruskiej, sprawami związanymi z hodowlą koni zajmował się VI Departa
ment Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Naczelnym koniuszym byłej Dziel
nicy Pruskiej, któremu podlegały stada ogierów w Gnieźnie, Sierakowie i 
Starogardzie na Pomorzu, był Stefan Sumiński70.

W styczniu 1920 roku w poznańskiej prasie fachowej ukazał się 
komunikat Wielkopolskiej Izby Rolniczej informujący, że w dniach 22 i 23 
stycznia odbędą się "w Poznaniu w ujeżdżalni Freuena przy ujściu ul. 
Grunwaldzkiej wystawy i licytacje ogierów i klaczy rozpłodowych wielko
polskiej hodowli... Z powodu zawieszenia ruchu kolejowego na kilka dni 
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targ został urządzony przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, a nie przez 
właściwe do tego powołane Stowarzyszenie Zarodowej Hodowli Klaczy, 
ani też coraz więcej w cień zapomnienia usuwające się Stowarzyszenie 
Hodowców Koni Zimnej Krwi"7 .

W katalogu wystawy wymienionych zostało 98 ogierów i 89 klaczy, ale 
na wystawę dostarczono tylko 75 ogierów i 40 klaczy, przeważnie półkrwi. 
W tym zimnokrwistych było 6 ogierów i 10 klaczy. Zakupiono wszystkie 
ogiery, z czego do Kongresówki wywieziono 53, a 3 poszły do stada w 
Sierakowie. Wystawa udowodniła, że Wielkopolska jest klasycznym regio
nem konia półkrwi.

W związku z tą licytacją władze poznańskie w porozumieniu z Izbą 
Rolniczą, wydały jednorazowe zezwolenie na wywóz reproduktorów do 
innych dzielnic Polski, uzasadniając tę decyzję tym, że Wielkopolska 
dysponuje 750 ogierami państwowymi i prywatnymi, a w Kongresówce 
jest ich najwyżej 200-250. Mimo to pozwolono wywieźć tylko ogółem 60 
ogierów bez licencji. Na wywóz klaczy zezwolenia nie wydano. Zwłaszcza 
Departament Rolnictwa Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej był przeciw
ny wywozowi jakichkolwiek koni z Wielkopolski, twierdząc, że jest tu za 
mało koni na własne potrzeby. Zapowiedziano, że Ministerstwo nie udziela 
i nie będzie udzielać zezwoleń na wywóz koni, tym bardziej po proteście 
Wielkopolskiego Związku Hodowców Konia Szlachetnego z dnia 28 sty
cznia 1920 roku72.

Data ta, 28 stycznia, jest dniem przekształcenia się dotychczasowego 
Towarzystwa Księgi Stądne[w Związek_Hodowców Konia Szlachetnego 
w Wielkopolsce, na walnym zjeździe, który miał wtedy miejsce w Pozna
niu. Powołany do życia nowy Związek był podległy IV Wydziałowi Izby 
Rolniczej, działającemu pod kierownictwem Gustawa Raszewskiego z 
Jasienia w powiecie Kościan. Fachowo Związek podlegał dr Stenderowi, 
kierownikiem biura był Witold Cetkowski, a sekretarzem Maksymilian 
Szczepski, późniejszy kierownik Pomorskiego Związku Hodowców Koni, 

ierwszym prezesem w latach 1920-1922 był Kazimierz Żychliński z 
wardowa koło Jarocina73.

W zbiorach archiwalnych zachowało się zaproszenie Wielkopolskiej 
7 y Rolniczej datowane 20 lutego 1920 roku, na zebranie Zarządu 
wiązku Hodowców Konia Szlachetnego, mające się odbyć "w piątek 5 

™ arca 1920 roku w sali posiedzeń Wlkp. Izby Roln. przy ulicy Mickiewicza 
w Poznaniu z następującym porządkiem dziennym:

1.
2.
3.

Komunikaty
Podpisanie nowej ustawy przez członków zarządu i notariusza 
Ustanowienie etatu
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4. Ustanowienie dyet dla członków zarządu i komisji licencyjnej
5. Urządzenie stacji wychowu ogierów
6. Wybór komisji licencyjnej
7. Propozycje do nowych przepisów premiowania klaczy przez I.R.
8. Urządzenie targu na źrebaki
9. Wyznaczenie nagród dla dozorców stadnin państwowych za dobrą 

pielęgnację ogierów i dobry wynik stanowienia (wniosek hr. Sumiń
skiego)

10. Wolne głosy

Niestety nie zachowało się sprawozdanie z tego, jak się wydaje, 
pierwszego zebrania zarządu tego przekształconego z dotychczasowego 
Towarzystwa, Związku.74 Nie znane są też nazwiska członków tego 
pierwszego składu zarządu. Przewodniczącym komisji licencyjnej na ob
wód byłej rejencji poznańskiej "został ordynat I. "IwaTdówskTz-Kobylnik 
koło Szamotuł, a na teren byłej rejencji bydgoskiej Stanisław Szulczewskr 
ze Słupowej pow.Szubin. Członkami komisji poznańskiej byli - Stanisław 
Łącki z Posadowa i nadkoniuszy Stefan Sumiński. '

Statut nowego Związku ustakał jego charakter i cele i różnił się od 
statutu rozwiązanego, a raczej przekształconego Towarzystwa.75

USTAWY ZWIĄZKU HODOWCÓW KONIA SZLACHETNEGO
W WIELKOPOLSCE.

§1-
Celem wspólnej i jednolitej hodowli konia szlachetnego łączą się 

hodowcy wielkopolscy w Towarzystwo pod nazwą: "Związek Hodowców 
Konia Szlachetnego w Wielkopolsce" z siedzibą w Poznaniu.

Związek ten zapisuje się w Sądzie dla uzyskania praw i służyć będzie 
jedynie ogólno społecznym interesom. Jakichkolwiek zysków nie przewi
duje się.

§2.

Dążeniem Związku jest hodowla konia szlachetnego półkrwi. Konie 
krzyżowane z krwią fryzyjską, oldenburską itp. i z tzw. krwią zimną z 
Związku wyklucza się.
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Zadania Związku:

a) staranie się o stosowny dobór odpowiedniego materiału do rozpłodu,
b) zaprowadzenie jednolitych ksiąg rodowodowych,
c) szukanie dróg zbytu oraz reprezentowanie hodowli wielkopolskiej na 

wystawach,
d) pouczanie członków o prawidłowej budowli i pielęgnowaniu materiału 

hodowlanego,
e) urządzanie premiowań oraz popieranie wyścigów i wszelkich popisów 

konnych,
f) utrzymanie klaczy o większej wartości hodowlanej w rękach stowarzy

szonych.

§3.

Członkowie.

Członkiem Związku może zostać tylko hodowca, którego klacze przy
jęto do księgi rodowodowej. Wnioski o przyjęcie na członka lub oświad
czenie wystąpienia ze Związku należy skierować do Zarządu pod 
adresem Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Przyjęcie do Związku nastąpić 
może każdego czasu również i wystąpienie, które jednakowoż nie zwalnia 
członka z obowiązków wobec Związku, aż do końca roku. Rok rachunko
wy Związku rozpoczyna się od 1 stycznia, a kończy się 31 grudnia 
każdego roku.

Wykluczenie członków nastąpić może na mocy tajnej uchwały posie
dzenia Związku. Wykluczonym służy prawo odwołania się do Walnego 
Zebrania.

§4.

Organami Związku są:

1 • Walne Zebranie Członków,
2- Zarząd.

mu -^wyższą Instancją Związku jest Walne Zebranie Członków. Walne- 
nie f/braniu Przewodniczy Prezes Związku lub Jego zastępca. W razie 
członek Z°śC' obyc*w°c^’ przewodnictwo zebrania przyjmuje nastarszy

41



Na Walne Zebranie zaprasza Prezes Związku conajmniej 14 dni przed 
zebraniem i podaje porządek obrad.

Urzędowym organem Związku jest Poradnik Gospodarski w Poznaniu.
Walne zebranie upoważnione jest do powzięcia uchwał bez względu 

na ilość obecnych członków. Przy głosowaniu rozstrzyga większość. Za 
zgodą wszystkich obecnych członków Związku głosowanie jak i wybory 
odbyć się mogą przez aklamację.

Walne zebranie odbywa się w Poznaniu raz na rok. Na pisemny 
wniosek conajmniej 10 członków jest Prezes zobowiązanym do zwołania 
w przeciągu 21 dni Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Do rozwiązania związku jest potrzebna obecność połowy członków., 
W razie nieprzybycia wymaganej liczby członków, zwołuje się w przecią
gu 4 tygodni powtórne walne zebranie, którego 3/4 głosów obecnych 
rozstrzyga.

Walne Zebranie:
a) zatwierdza preliminacz budżetowy,
b) zatwierdza roczne sprawozdanie kasowe,
c) wybiera Prezesa i Zarząd,
d) uchwala zmiany ustaw ew. rozwiązanie Związku oraz zasadnicze 

sprawy Związku.

§6.

Skład Zarządu

1. Prezes Związku, jako przewodniczący i jego zastępca.
2. Przewodniczący Sekcji Chowu Koni, oraz Naczelnik Wydziału W.l. 

Rolniczej.
3. Dyrektorowie Stadnin państwowych ogierów w Gnieźnie i Sierakowie.
4. Trzech członków Związku, oraz ich zastępcy.

Członków Zarządu ad 1/ i 4/ wybiera Walne Zebranie na przeciąg 6 
lat, którzy wybierają między sobą zastępcę Prezesa Związku.
Zarząd reprezentuje Związek na zewnątrz i

a) rozstrzyga o wszystkich sprawach Związku w ramach ustaw tegoż i 
wykonuje uchwały Walnego Zebrania,

b) wyznacza ogiery państwowe jak i prywatne, których potomstwo może 
być do książki rodowodowej wpisane,

c) ustanawia sposób prowadzenia tejże książkowości,
d) wybiera komisje do licencjonowania klaczy,
e) urządza wystawy i licytacje koni,
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f) ustanawia budżet i ustala wysokość wpisowego i składek rocznych, 
wyciągów rodowodowych itp.
Zebranie Zarządu jest uprawnione do powzięcia uchwał przy obecno

ści przynajmniej 3 członków i rozstrzyga większością głosów. Przy równej 
ilości rozstrzyga głos przewodniczącego.

Dokumenta urzędowe zobowiązujące Związek pod względem mająt
kowym, winne być podpisane conajmniej przez Prezesa lub jego zastę
pcę, oraz dwóch członków Zarządu. W wyjątkowych razach dopuszczalne 
są uchwały powzięte na mocy pisemnego kwestionariusza.

Zarząd legitymuje się świadectwem sądu okręgowego. Administracyj
ne kwestie sporne rozstrzyga Zarząd samodzielnie, a orzeczenia jego są 
nieodwołalne.

§7.

Administracja.

Związek znajduje się w administracji Wielkp. Izby Rolniczej i stoi pod 
jej kontrolą. Interesa pieniężne Związku załatwia Kasa Wkp. Izby Rolniczej 
prowadząc dla niego osobną książkowość kasową.

Wydział Hodowli Koni Wielkop. Izby Rolniczej wykonuje:
1) bieżące sprawy Związku,
2) kontroluje księgi rodowodowe,
3) udziela przekazy kasowe podług przepisów kasowych Wkp. Izby Rol

niczej,
4) przysposabia licencjonowania,
5) urządza wystawy i przetargi.

§8.

Obwodowa Komisja.

Każda Obwodowa Komisja składa się z 3 członków. Przewodniczące- 
9° jej wybiera Zarząd. Komisja ma za zadanie zbadać kwalifikacje koni 
9°szonych do księgi rodowodowej w myśl § 2. Protokóły z czynności 
rzesyła natychmiast do biura Administracji Związku.

Przeciwko orzeczeniu Komisji Obwodowej wolno wnieść odwołanie do 
°rnisji Odwoławczej w przeciągu 2 tygodni do Zarządu Związku.

. 0S2ta podróży Komisji Odwoławczej winne być równocześnie z od- 
Wolaniem nadesłane.
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§ 9-

Wypalanie piętna.
Klaczom związkowym wypala się piętno (skrzydło orle) na wsiadanym 

udzie. Własne piętno może każdy hodowca również wypalać, wsiadane 
udo jednakowoż rezerwuje się dla Związku.

Prywatne piętna winne być do Związku zgłoszone.

§ 10.

Książkowość.

Do książkowości rodowodowej należą:
1) główna księga rodowodowa, składająca się ze spisu klaczy i ich właścicieli, 

znajdująca się w ręku Zarządu Związku,
2) rejestru miejscowej stadniny (w ręku hodowcy).

Główna księga rodowodowa ma zawierać:
a) wszystkie klacze, przyjęte przez Związek z podaniem ich pomiarów, 

maści, odznak, daty urodzenia oraz pochodzenia, daty stanowienia, 
nazwę reproduktora, którym klacz była stanowiona, datę urodzenia, 
rodzaj, maść, oznaki źrebięcia poszczególnego, jego pobyt etc.

b) Skorowidz reproduktorów przyjętych do Związku z podaniem ich nazwy, 
ich pochodzenia, czasu użytkowania i wieku,

c) alfabetyczny spis wszystkich zapisanych klaczy, nazw ich oraz źrebaków 
od nich pochodzących z podaniem bieżącej liczby, pod którą klacze itd. 
można w księdze rodowodowej znaleźć,

d) alfabetyczny spis wszystkich właścicieli klaczy zapisanych z podaniem 
miejsca zamieszkania, poczty, powiatu, jako też z wymienieniem liczb 
zapisanych i posiadanych klaczy.
Rejestr w ręku hodowcy winien zawierać szczegóły wymienione pod literą a.

§11.

Obowiązki członków.

Członkowie winni:

1) do końca lipca każdego roku zgłaszać do związku wszelkie urodzenia 
źrebaków z dołączeniem metryki wystawionej przez stację ogierów 
oraz podawać wszelkie zmiany w stadninie (sprzedaż, śmierć itd.)- 
Źrebaków niezgłoszonych do terminu powyższego nie uznaje się- 
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Członkowie posiadający prywatne przyjęte do Związku ogiery, winni 
udzielać dowody stanowienia i porodu,

2) podać sumiennie pochodzenie swoich klaczy,
3) prowadzić dokładnie i ściśle miejscowy rejestr hodowlany i zapisać 

wszelkie zmiany w hodowli w przeciągu 4 tygodni.
4) zezwolić reprezentantowi Wydziału Hodowli Wielkopolskiej Izby Rolni

czej na rewizję stadniny i rejestru hodowlanego.
5) przedstawiać klacze i ich potomstwo.

§ 12.

Opłata kosztów.

Członek Związku obowiązany jest płacić roczne składki od każdej 
przyjętej klaczy i ogiera do 1 .III.(marca) każdego roku.

Wpisowe oraz składki roczne od każdej nowo - przyjętej klaczy lub 
ogiera w przeciągu 4 tygodni od daty wysłania obrachunku.

Wnioski o wykreśleniu klaczy winne być nadesłane do Zarządu Związ
ku przed 1. grudnia k.r., w przeciwnym razie członek zobowiązany jest do 
płacenia składek na rok następny.

§ 13.

Wykluczenia członka

Członek nie stosujący się do ustaw i uchwał Związku oraz podający 
świadomie fałszywe zeznania wobec Związku lub osób trzecich co do 
pochodzenia koni, może być pod utratą wszelkich praw do majątku 
Związku z takowego wykluczony, również wykreśla się jego klacze wzgl. 
ogiery z księgi rodowodowej.

To samo postępowanie stosuje się do członków, którzy na dwurazowe 
P'semne zapytanie Zarządu nie odpowiadają, również składek do 1 .VII.k.r. 
nie zapłacą.

§ 14.

Wnioski o przyjęcie klaczy.

I ^nioski o przyjęcie klaczy należy skierować na przepisowych formu- 
ach z podaniem ich pochodzenia itd. do Administracji Związku. Dowo- 
P°chodzenia przedkłada się komisji przy licencji klaczy.
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Do Związku przyjmuje się zasadniczo klacze od 4-12 lat, trzyletnie, o 
ile są już odchowane.

§ 15.

Przegląd klaczy.

Przegląd zgłoszonych klaczy przez Obwodową Komisję licencyjną 
odbywa się conajmniej raz na rok w każdym obwodzie.

Przegląd większych prywatnych stadnin może się odbywać na życze
nie właściciela na miejscu za zwrotem kosztów podróży komisji.

§ 16.

Rodowody.

Do wystawienia rodowodów jest upoważniony tylko Związek.

§17.

Księga rodowodowa.

Księgę rodowodową wydaje się tylko za zgodą i uchwałą Walnego 
Zebrania.

§ 18.

Komisję odwoławczą wybiera Walne Zebranie.

§ 19.

Związek Hodowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce uznaje nad
zór Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

W kwietniu 1920 roku w "Poradniku Gospodarskim" ukazał się komu
nikat następującej treści76:

"Nowo zorganizowany Związek Hodowców Konia Szlachetnego w 
Wielkopolsce (dawniej Stutbuchgeselschaft) zamierza w maju i czerwcu 
rb. przez specjalne komisje przeprowadzić licencjonowanie klaczy celem 
zapisu do księgi rodowej.
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Zgłoszenia klaczy celem licencji czyli przyjęcia do księgi rodowej 
uprasza się nadesłać pod adresem Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Po
znaniu najpóźniej do 1 maja rb. Odpowiednie wzory zgłoszeń wysyła Izba 
Rolnicza interesantom bezpłatnie. Termina licencjonowania klaczy zosta
ną ogłoszone.

Wobec tego, że stara księga rodowa (Stuttbuch) mocą uchwały wal
nego zebrania z dnia 28 stycznia rb. zmienioną została, nie mogą zapi
sane w niej klacze, o ile jeszcze istnieją, bez wszystkiego przeniesione 
być do nowej księgi. Podlegają one ponownej licencji przez Komisję 
Związku. Z powodu tego uprasza się, aby klacze tego rodzaju również 
umieszczono w zgłoszeniu.

Związek Hodowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce
Żychliński"
Dziś, kiedy wszystkie ogłaszane drukiem księgi stadne są materiałem, 

na skalę międzynarodową, wykorzystywanym przy zapisach nowych ge
neracji koni, niezrozumiała jest decyzja ówczesnych władz Związku, anu
lująca wartość poprzedniej Poznańskiej Księgi Stadnej? Można się 
domyślać, że na skutek wojennego zamieszania, wynikły kłopoty z iden
tyfikacją niektórych klaczy i aby się zabezpieczyć przed ewentualnymi 
pomyłkami, uchwalono taki tryb postępowania. Wątpliwe, aby teraz po 
latach, znaleziono wytłumaczenie tej decyzji.

Tak, jak zapowiedziano, zaczęły się ukazywać zawiadomienia o miej
scach i terminach przeglądów licencyjnych w czerwcu 1920 roku, poczy
nając od 14-tego w Twardowie, Lutyni, Dobrzycy i następnie w połączeniu 
z premiowaniem klaczy w Krotoszynie, Kuklinowie i dalej w Dłoni, Pem- 
Powie, Golejewku, Pawłowicach, Goli, Lęgu, Iłówcu, Jasieniu, Racocie.

W roku 1922 przyjęto jako pracownika do Związku Wacława Świnar- 
skiego, który przez dwa lata (1920-1922) pełnił funkcję kierownika Pań
stwowego Stada Ogierów w Sierakowie. W tym samym roku 
ukonstytuował się nowy zarząd Związku w osobach: Stanisław Łącki - 
Prezes, Józef Czapski - viceprezes, a jako członkowie zarządu - Wacław 

winarski, Banaszak z Ląkocin, Józef Wężyk z Rogaszyc i Stanisław 
zulczewski ze Słupowej. Jako zastępcy członków zarządu - Walenty 
oczta z Trzemeszna pow. Krotoszyn, Rudolf Koeppel z Benic, Kuzan i 
ZC2ePk°wski. W roku 1927 rozpoczął pracę w Związku płk Zygmunt 
udziński, który po rezygnacji z funkcji kierownika Związku w roku 1928 

przez Wacława Świnarskiego, objął po nim to stanowisko77.
P ówczesnym prezesie Związku tak wspominał Stanisław Hay78:
Stanisław Łącki był bardzo światłym hodowcą, znającym wszelkie 

^a9adnienia związane z hodowlą koni; prowadził on hodowlę koni w 
sadowię, największej stadninie okresu międzywojennego w Polsce, a
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nawet w Europie. Rola prezesa była nader ważna, gdyż pod jego kierun
kiem Związek musiał się zająć uporządkowaniem hodowli, dostosowa
niem jej do warunków, jakie się wytworzyły po zjednoczeniu kraju oraz 
wciągnięciem do hodowli koni szerokich rzesz drobnych rolników".

Jeszcze wiosną 1920 roku w 34 powiatach województwa poznańskie
go było, bez należących do wojska, 209.477 koni, w tym powyżej 3 lat 
klaczy zdatnych do chowu 61.921 oraz innych koni dorosłych 89.918. 
Reszta to młodzież79.

W latach 1919-1920 do Wojska Polskiego wzięto z terenu Wielkopolski 
20.496 koni80.

Mimo, że Polska była w stanie 
wojny, rolnicy wielkopolscy starali się 
na swoim terenie dbać o poziom go
spodarstw. Poruszano między inny
mi na forum Izby Rolniczej w 
Poznaniu, nie nowy już problem "dzi
kich ogierów", z czym nie można się 
było uporać. Wysunięto nawet pro
jekt, aby nielicencjonowane ogiery, 
na mocy zarządzeń poborowych, 
zmobilizować do wojska. Było to jed
nak nierealne, ponieważ ogiery w 
zasadzie nie nadają się do tej służby 
i komisje remontowe ich nie przyj
mowały81.

Po podpisaniu rozejmu z Rosją 
Sowiecką w roku 1920, armia zaczę
ła zwalniać konie nadliczbowe dla 
rolnictwa. Dowództwo Okręgu Ge
neralnego w Poznaniu demobilizuje 
w początkach roku 1921 4.280 koni.

Dwa Państwowe Stada Ogierów 
Fot. 1. Stanisław Łącki w Wielkopolsce - Gniezno i Siera

ków (oraz PSO Starogard Gdański), 
podległe Ministerstwu byłej Dzielnicy Pruskiej, w związku z jego likwidacją, 
z dniem 1 listopada 1922 roku zostały podporządkowane Zarządowi 
Stadnin Państwowych w Warszawie.

Województwo poznańskie miało niewątpliwie najwyższy poziom ho
dowli koni w państwie i zaznaczała się tu najmniejsza rozpiętość między 
hodowlą wielko - i drobnotowarową, największe ujednolicenie typu i 
ograniczona liczba koni małych (poniżej 148 cm). Dominował tu koń
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uszlachetnony krwią wschodniopruską, a 
na północy województwa i hanower
ską8 ■

Lata dwudzieste, to okres kiedy pod
stawową i prawie jedyną, siłą pociągową 
Wojska Polskiego były konie. Wraz z ka
walerią etaty wynosiły 82.000 koni wszy
stkich typów, a więc zgodnie z zasadą 
corocznej wymiany 10% stanu, komisje 
remontowe winny zakupywać rocznie na 
terenie całego kraju około 8.000 koni.

W tym czasie brak odpowiednich koni 
w kraju nie pozwolił na jakikolwiek zakup 
remontów. Dopiero w maju 1923 roku 
rozpoczął się pierwszy zorganizowany 
zakup przeprowadzony przez komisje re
montowe. Okazało się jednak, Że W kraju Fot. 2. Pik Zygmunt Studziński 
nadal nie ma koni zdatnych do wojska i z 
trudem kupiono tylko 2.129 koni, chociaż Polska już wówczas miała ich 
blisko 4 miliony83.

Terytorium kraju zostało podzielone pomiędzy kompetencje czterech 
komisji remontowych. Komisja nr 4 w Poznaniu obsługiwała tylko wojewó
dztwo poznańskie i część pomorskiego, w przeciwieństwie do pozostałych 
trzech (w Lublinie, Warszawie i Krakowie), które działały na terenie od 
trzech do sześciu województw. Komisje musiały przestrzegać bardzo 
ostrych i bezkompromisowych przepisów klasyfikacyjnych. Ceny za konie 
były uzależnione od szlachetności i wzrostu. Brano do wojska wyłącznie 
klacze i wałachy. Ogierów nie wolno było kupować.

Zrzeszenia hodowlane zaczęły urządzać wystawy koni remontowych 
jeszcze przed rozpoczęciem akcji zakupu koni w danym roku, pokazując na 
nich najlepsze swoje okazy oferowane do sprzedaży. I te były przeważnie 
odrazu kupowane. W Poznaniu zorganizowano jedną z pierwszych wystaw 
powojennych w roku 1923. Potem hodowcy wielkopolscy uzyskali szereg 
nagród na I Ogólnokrajowej Wystawie Koni Remontowych we Lwowie w roku 
192684 Dzięki regionalnym i ogólnopolskim pokazom, zaczął się krystalizo
wać obraz hodowli konia remontowego na terenie kraju.

Dał się zauważyć normalny rozwój produkcji remontów w Wielkopol- 
Sce- jako kontynuacja popytu i państwowego poparcia tej dziedziny ho
dowli zwierząt przez zaborcę pruskiego na tym terenie.

W połowie lat dwudziestych podkreślano w periodykach fachowych , 
Ze "Hodowla koni w Wielkopolsce czyni z każdym rokiem coraz większe 
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postępy. Najlepszym wyrazem tych postępów jest poważna produkcja 
ogierów półkrwi oraz najwydatniejsza w Polsce produkcja remont wojsko
wych, które odpowiadają już poziomowi kulturalnej hodowli europej
skiej."... "Koń wielkopolski bowiem nie tylko jest wszechstronnie użytkowy, 
ale posiada już swój ustalony typ. Instytucje hodowlane i poszczególni 
hodowcy pracują obecnie nad zagadnieniem podniesienia wyżej jakości 
konia wielkopolskiego drogą wydatniejszego dopływu krwi szlachetnej 
angielskiej bądź orientalnej oraz zapewnienia młodzieży jak największej 
ilości pastwisk kulturalnych".

W roku 1927 Związek Hodowców Koni Szlachetnego w Wielkopolsce 
wydał "Książkę stadną klaczy" przyjętych do Związku8®. Zapisano do niej 
2.945 klaczy należących do 712 właścicieli. "Jest to w Polsce pierwsza 
księga rodowa koni półkrwi, jaka po wojnie wyszła drukiem, staraniem 
instytucji hodowlano-społecznej"87.

W roku 1928 zastępca dyrektora Departamentu Chowu Koni w Mini
sterstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych, jednocześnie naczelnik Wydzia
łu Stadnin Państwowych, inż. Jan Grabowski, w podsumowaniu 
działalności w dziedzinie hodowli koni w roku 1927, pisał88:

"Zrzeszanie się, szczególnie drobnych hodowców, celem stosowania ra
cjonalnych metod doboru, wychowu i pielęgnacji koni jest wypróbowaną na 
Zachodzie dźwignią rozwoju hodowli krajowej". Mając to na uwadze Minister
stwo Rolnictwa wypłaca organizacjom rolniczym na popieranie hodowli koni 
stałe subwencje miesięczne, a mianowicie na zakładanie związków hodowla
nych, rejestrację klaczy, księgi stadne, szkoły podkuwaczy itd. Subwencjonuje 
też pokazy koni, których w roku 1927 odbyło się w całym kraju 54.

Ten sam Autor, dzieląc się z czytelnikami wrażeniami ze zwiedzanych 
stadnin wielkopolskich, relacjonował89: "... bogaty ten kraj posiada liczne 
stadniny prywatne wzorowo prowadzone i co ciekawe, obecnie wyraźnie 
rozkwitające, mężniejące, w przeciwieństwie do innych części Polski, 
szczególnie wschodnio-południowych, gdzie hodowla koni nie rusza w 
dostatecznie szybkim tempie z powojennego uśpienia". Wymienione zo
stały stadniny, które już mogły się poszczycić osiągnięciami i w produkcji 
ogierów i koni remontowych, a także w rozwoju własnego stada podsta
wowego matek. Dębno hr. Józefa Jezierskiego w powiecie wyrzyskim, 
Słupowo Stanisława Szulczewskiego w powiecie Szubin, Stawiany Zyg
munta Chłapowskiego w powiecie Wągrowiec, które dysponują wychowal
nią źrebiąt kupowanych od drobnych hodowców z najlepszych okręgów 
hodowlanych Wielkopolski. Dzięki temu hodowla włościańska daje nale
życie odchowany materiał męski i żeński, Gałowo Michała hr. Mycielskie- 
go w powiecie Szamotuły, którego rodzina klaczy "Egida" uzyskała 
nagrodę na wystawie w Poznaniu w roku 1923, Dobrojewo Franciszka hr.
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Kwileckiego w tym samym powiecie, hodujące konie o wybitnym typie 
orientalnym, Posadowo Stanisława hr. Korzbok-Łąckiego w powiecie no- 
wotomyskim, największa w Polsce stadnina koni półkrwi mająca piękne 
osiągnięcia hodowlane od wielu lat, Szelejewo Stanisława Karłowskiego 
w powiecie gostyńskim, Twardowo Żychlińskiego i szereg innych, których 
lista mogłaby być długa.

Nie można jednak pominąć takich stadnin jak Klęka w powiecie Jarocin 
należąca do Maxa Jouanne i Śmiełów w tym samym powiecie Józefa 
Chełkowskiego, Wielichowo w powiecie Kościan Teresy hr. Lubomirskiej, 
Kobylniki Ordynacji Twardowskich koło Szamotuł, Modrzę Józefa Hutten- 
Czapskiego w powiecie poznańskim, Iwno Ignacego hr. Mielżyńskiego w 
powiecie Środa oraz w powiecie gostyńskim prowadzona w typie anglo - 
arabskim młoda stadnina Gogolewo Stanisława hr. Czarneckiego i zasłu
żona stadnina z tradycjami hodowlanymi Pępowo Joachima von Oertze- 
na. Ta, należąca do Niemca, majętność Chocieszewice - Pempowo 
(obecnie Pępowo) miała być po roku 1919 rozparcelowana. Komisja 
licencyjna w osobach: nadkoniuszego byłej Dzielnicy Pruskiej S.hr.Sumiń- 
skiego, S.hr. Łąckiego i T. Twardowskiego, po zalicencjonowaniu po 
przeglądzie w Chocieszewicach aż 56 klaczy, zaapelowała specjalnym

^ot- 3- Zasłużona matka stadna w stadninie M. Mycielskiego klacz EGIDA 
(Vordermann - Rakieta) u. 1907 r. w Gałowie, której rodzina została nagrodzona 

złotym medalem na wystawie w Poznaniu w roku 1923
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pismem do Ministerstwa Rolnictwa Rzeczypospolitej Polski w Warszawie 
w roku 1920, o zatrzymanie dla państwa klucza majątków Oertzena, a nie 
likwidowanie go90. Pępowo pozostało przy właścicielu do roku 1945.

Witold Pruski relacjonując przed drugą wojną światową wrażenia z 
jednej z wystaw, na której konie z Wielkopolski osiągnęły szereg sukce
sów, stwierdził że, "Siła poznańskiego leży w poprawnej budowie, dosko
nałym wychowie, imponujących wymiarach, a przede wszystkim 
wyrównaniu stawek".

Po wszystkich kampaniach wojennych lat 1914-1920 do koni poznań
skich przylgnęła, podobnie jak do wschodnio-pruskich, opinia, że są to 
konie "miękkie", mało odporne na trudy wojenne z powodu małej suchości 
i dzielności. Polskie komisje remontowe wymagały, na skutek takiej opinii, 
większej suchości i szlachetności niż poprzednio komisje niemieckie. Aby 
zadość uczynić takim wymaganiom, należało przekształcić dotychczaso
wy typ konia poznańskiego, odchodząc częściowo od masywniejszego 
wzorca koni wschodnio-pruskich. O zmianie kierunku hodowlanego zade
cydował Związek Hodowców Konia Szlachetnego w Wielkopolsce w po
rozumieniu z kierownikami stad ogierów w Gnieźnie i w Sierakowie, 
Kazimierzem Prądzyńskim i Tadeuszem Korblem, realizując koncepcję 
"ówczesnego dyrektora Departamentu Chowu Koni inż. Jana Grabowskie
go, aby obsuszyć i uszlachetnić konia poznańskiego przez dolew krwi ras 
czystych, a nadto półkrwi orientalnej ze stadnin radowieckich (Schagya, 
Gidran, Amurath). Przyszło wówczas do Wielkopolski wiele cennych ogie
rów wyżej wymienionych ras i szczepów. Był to punkt zwrotny w poznań
skiej hodowli koni"91.

Ta metoda działania zaczęła dawać dodatnie wyniki pod warunkiem, 
że dolew krwi ras czystych, uszlachetniających, stosowano z umiarem, 
poprawiając jednocześnie warunki wychowu. W przeciwnym wypadku 
pogłowie zatracało jednolitość i typowość. Ten uszlachetniony materiał 
zaczął być chętniej kupowany przez komisje remontowe, a także wyho
dowane w Poznańskim ogiery rozchodziły się po całej Polsce, zarówno 
do stad ogierów, jak i kupowane przez nabywców prywatnych.

Namacalnym dowodem doceniania przez najwyższe władze hodowla
ne Rzeczypospolitej regionu Wielkopolski jako producenta dobrych koni, 
było założenie w roku 1928 Państwowej Stadniny Koni w Racocie pod 
Kościanem, na terenie majątku państwowego, pod kierownictwem Włady
sława Siemieńskiego. Początkowo przyjęto tam kierunek półkrwi w typie 
orientalno - hanowerskim. Z czasem, po zakupieniu przez Polskę w 
Niemczech całej znanej stadniny w Beberbeck, ulokowano ją w Racocie, 
likwidując poprzedni kierunek hodowli. Utrwalający się w stadninie ten 
nowy typ koni półkrwi, hodowany pod kierunkiem W. Siemieńskiego, 
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świetnie pasujący do hodowli poznańskiej, otrzymał oficjalną, zatwierdzo
ną nazwę "koni racockich". Uzewnętrzniało się to nawet odmiennym 
piętnem stadniny racockiej dla koni z krwią beberbecką.

W hodowli włościańskiej wybijali się na czoło rolnicy z powiatów: Śrem, 
Kościan, Ostrów, Krotoszyn, Szamotuły i Rawicz.

W roku 1925 przewodniczącym komisji uznawania ogierów na całe 
województwo poznańskie został mianowany, kierujący stadem 
gnieźnieńskim, Kazimierz Prądzyński, co zapewniało jednolitość ocen 
wszystkich ogierów na tym terenie.

W okresie międzywojennym liczba ogierów w obydwu stadach po
znańskich ulegała powolnemu zmniejszaniu się. Od 411 w roku 1922 
(Gniezno - 237, Sieraków - 174) do 389 w roku 1927 i 369 w roku 1933 
(Gniezno - 214, Sieraków - 155). Wszystkie te ogiery były do dyspozycji 
hodowców Wielkopolski92.

W produkcji ogierów Poznańskie stało na pierwszym miejscu w kraju. 
Według wydawnictwa Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych93, w roku 
1933 w PSO na terenie całego kraju było 1436 ogierów. W tym 359, czyli 
równe 25% ogólnej liczby ogierów państwowych było hodowli poznań
skiej. "Z tej liczby 189 ogierów było w Gnieźnie i Sierakowie, a 170 ogierów 
w innych stadach. Nie było ogierów poznańskich tylko w Sądowej Wiszni. 
Najwięcej ogierów było z Posadowa (46), z tego w innych PSO 30, 
następnie z Pępowa (38), z tego w innych PSO 13, a w Sierakowie 23, 
Wielichowo - 25 ogierów, z tego w innych PSO 8, a w Sierakowie 13, 
Dębno - 14 ogierów, z tego w Gnieźnie 8, Iwno - 20 ogierów, z tego w 
Gnieźnie 13, Śmiełów - 16 ogierów, z tego w innych PSO 12, a w Gnieźnie 
4, Kobylniki - 16 ogierów, z tego w innych PSO 11, a w Sierakowie 4, 
Stawiany - 16 ogierów, w innych 5 i w Gnieźnie 11. Mniejsza ilość ogierów 
była z Gałowa - 12, z tego w innych 7 i Sieraków 5, Szelejewo - 10 
ogierów, z tego w innych 7, Dobrojewo - 9 ogierów, wszystkie w innych 
PSO. Spośród drobnych hodowców ogierów są w tym wykazie: Franci
szek Poczta z Roszek i Walenty Poczta z Trzemeszna (3 ogiery), Stani
sław Piasecki z Sosnowca (3), Koeppel z Benic (3), Zipper z Daniszyna 
(3), Kaczmarek z Rozdrażewa (2), a także Studer z Trzemeszna, Waw- 
rzyniak z Wyrzeki, Mendyk z Domachowa i Szkudlarek ze Słupi (po 1 
ogierze)94.

Stanisław Łącki pełnił funkcję prezesa Związku Hodowców Konia 
Szlachetnego w Wielkopolsce do roku 1935. Jeszcze za jego kadencji 
Związek powołał do życia Powiatowe Koła Hodowców Koni. W roku 1934 
było ich 14 z 867 członkami, trzy lata później - 22, grupujące 1215 
ozłonków95. Po ustąpieniu Stanisława Łąckiego, prezesem Związku został 
Jan Lipski z Lewkowa w pow. Ostrów. Jednocześnie od roku 1935
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Fot. 4. Rtm. Adam Wittwer

nastąpiła zmiana nazwy Związku na Po
znański Związek Hodowców Koni. Jan Li
pski piastował godność prezesa do 
momentu wybuchu wojny w 1939 roku. 
Józef Czapski z Modrzą był nadal vicepre- 
zesem, także do wojny, jak i członkiem 
zarządu Walenty Poczta z Trzemeszna w 
pow. Krotoszyn. Przez dwie kadencje był 
też członkiem zarządu Stanisław Piasecki 
z Sosnowca w pow. śremskim. W roku 
1935 zostali zaangażowani jako inspekto
rzy Związku - Adam Wittwer, rtm. 15 Pułku 
Ułanów Poznańskich oraz Andrzej Prą- 
dzyński. Po przyłączeniu do województwa 
poznańskiego w roku 1938 powiatów Ka
lisz, Koło i Konin z województwa łódzkie
go, pracował też w żwiązku Poznańskim 

dotychczasowy inspektor z Lodzi ppłk 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniań- 
skich Jarema Jan Zapolski. Obydwaj oficerowie byli już w stanie spoczyn
ku96. Zasłużonym kierownikiem biura Związku był do roku 1939 
Władysław Ludwiczak97.

W grudniu 1931 roku ukazało się zarządzenie 
Ministra Rolnictwa w sprawie ksiąg stadnych ko
ni98, normujące zasady ich prowadzenia i publiko
wania na terenie całego kraju. Dotyczyło to 
wszystkich ras i typów koni "gorącokrwistych" po
pieranych w Polsce. Oprócz ksiąg stadnych ras 
czystych, wysokiej półkrwi i chowanych w czystości 
krwi, które miały być prowadzone (i były) dla obsza
ru całego państwa, przewidziano trzy niezależne 
księgi koni półkrwi - półkrwi angielskiej, półkrwi 
arabskiej i półkrwi anglo-arabskiej.

§ 2. Tego zarządzenia przewidywał: "Prowadze
nie ksiąg powierzane będzie przez Ministerstwo Fot 5- AndrzeJ Prądzyń- 

Rolnictwa instytucjom, zajmującym się hodowlą ko
ni, które czynności te sprawować będą pod nadzorem Ministerstwa Rol
nictwa. W księgach tych oraz dowodach, wydawanych na podstawie tych 
ksiąg, winno być zaznaczone, że księgi te prowadzone są pod nadzorem 
Ministerstwa Rolnictwa na zasadach ustalonych przez Ministerstwo Rol
nictwa.
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§ 3. Instytucje, prowadzące księgi stadne, obowiązane są wpisywać 
konie do tych ksiąg bez względu na to, czy posiadacze koni należą do 
instytucji, prowadzącej daną księgę, lub innej instytucji rolniczej lub ho
dowlanej"

W dalszym ciągu zarządzenia przewidziano, że trzy księgi koni półkrwi 
"prowadzone będą dla okręgów, oznaczonych przez Ministerstwo Rolnic
twa", które ustali też nazwy tych ksiąg. "Układ redakcyjny ksiąg stadnych 
koni winien odpowiadać wzorom, jakie ustali Ministerstwo..." Opisy zew
nętrzne wyglądu koni będą wykonywane według określeń też ustalonych 
przez Ministerstwo.

Zarządzenie to weszło w życie z dniem 1 stycznia 1932 roku. Od tego 
momentu zaprzestano prac nad kontynuacją wydanej drukiem w roku 
1927 "Książki stadnej klaczy" dla Wielkopolski.

Dopiero półtora roku po ukazaniu się tego zarządzenia, Ministerstwo 
Rolnictwa i Reform Rolnych skierowało do Związku Hodowców Konia 
Szlachetnego w Wielkopolsce pismo, datowane 25 kwietnia 1933 roku, o 
następującej treści":

"W wykonaniu § 2 i 4 zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 4-go 
grudnia 1931 r. w sprawie ksiąg stadnych koni (Monitor Polski Nr 295, 
poz. 390) - Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych powierza niniejszem 
aż do odwołania "Związkowi Hodowców Konia Szlachetnego w Wielko
polsce" zgodnie z podaniem Związku z dnia 10 lutego r.b. Nr 28213/32/H., 
prowadzenie i wydawanie pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i R.R. 
następujących ksiąg stadnych koni:

"Poznańsko - Pomorskiej księgi stadnej koni półkrwi angielskiej",
"Poznańsko - Pomorskiej księgi stadnej koni półkrwi arabskiej",
"Poznańsko - Pomorskiej księgi stadnej koni półkrwi anglo - arab

skiej".
Księgi te winny być prowadzone z zachowaniem postanowień wymie

nionego wyżej zarządzenia Ministra Rolnictwa oraz według zasad ustalo
nych w załącznikach NN. 7,8 i 9 tego zarządzenia.

Jako okręg działalności ksiąg stadnych ustala się teren województw: 
Poznańskiego i pomorskiego"10 .

Wspomniane w cytowanym piśmie załączniki nr 7, 8 i 9, to "Zasady 
Prowadzenia ksiąg stadnych koni półkrwi angielskiej" (nr 7), półkrwi arab
skiej (nr 8) i półkrwi anglo - arabskiej (nr 9). Zasady te różnią się 
zdecydowanie od stosowanych do momentu ich wprowadzenia na terenie 
Wielkopolski, choćby przez sam fakt podziału na trzy rodzaje półkrwi. W 
Przypadku półkrwi angielskiej, § 1. "Zasad" przewidywał:

"Do ksiąg stadnych koni półkrwi angielskiej mogą być wpisywane 
ogiery i klacze, mające stałe miejsce pobytu w okręgu danej księgi, które 
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posiadają w drugim pokoleniu wstecznym zarówno ze strony ojca, jak i 
matki conajmniej po jednym wiadomym przodku pełnej krwi angielskiej lub 
wysokiej półkrwi angielskiej, albo uznanym przez Komisję księgi za uszla
chetnionego krwią angielską...

§ 2. Do ksiąg stadnych koni półkrwi angielskiej nie mogą być wpisy
wane konie, które pod względem swego pochodzenia odpowiadają wa
runkom wymaganym do wpisania do polskich ksiąg stadnych: pełnej krwi 
angielskiej, wysokiej półkrwi angielskiej, czystej krwi anglo - arabskiej, 
wysokiej półkrwi anglo - arabskiej lub półkrwi anglo - arabskiej, chociażby 
nie były wpisane do tych ksiąg".

W § 3. Wymieniona jest cała plejada ras koni, których posiadanie w 
rodowodzie do trzeciego pokolenia wstecz, nie pozwala na zapisanie do 
tej księgi stadnej.

§ 4. przewidywał, że:
"Księgi stadne prowadzone będą w dwóch działach.
1. Do działu I mogą być wpisywane ogiery i klacze, mające stałe 

miejsce pobytu w okręgu danej księgi, które: a) urodziły się w okręgu danej 
księgi, albo b) urodziły się poza okręgiem danej księgi, jednakże pochodzą 
od matki wpisanej do danej księgi.

2. Do działu II mogą być wpisywane ogiery i klacze, mające stałe 
miejsce pobytu w okręgu danej księgi, lecz nieodpowiadające warunkom 
wymienionym w pkt. 1.

§ 5. Konie wpisane do jednej z ksiąg stadnych koni półkrwi, w razie 
zmiany miejsca swego pobytu chociażby na stałe, nie mogą być wpisane 
do księgi stadnej innego okręgu".

W § 10. podano, że "Kolejne tomy księgi stadnej winny być wydawane 
w okresach czasu od 3 do 6 lat, w międzyczasie przed 1 maja każdego 
roku mogą być wydawane osobne dodatki do tych ksiąg".

Podobne rygory zawierały "Zasady prowadzenia ksiąg stadnych koni 
półkrwi arabskiej" i półkrwi anglo - arabskiej101.

Datę 20 czerwca 1933 roku nosi "Regulamin Komisji ksiąg stadnych 
koni półkrwi angielskiej, półkrwi arabskiej i półkrwi anglo - arabskiej, 
pozostających pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych", 
zgodnie z którym w skład Komisji wchodził: prezes instytucji prowadzącej 
księgę stadną lub jego zastępca, jako przewodniczący, trzej rzeczoznaw
cy, powołani przez Ministerstwo na wniosek instytucji prowadzącej księgę 
stadną, redaktor księgi stadnej lub jego zastępca, redaktor księgi był 
jednocześnie sekretarzem Komisji. W posiedzeniach Komisji miał brać 
udział przedstawiciel Ministerstwa, którego zadaniem było czuwanie, aby 
księgi stadne były prowadzone zgodnie z przepisami ustalonymi przez 
Ministerstwo 0 .
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Skład pierwszej Komisji nowej księgi stadnej opracowywanej przez 
Związek w Poznaniu był następujący:
1. Przewodniczący: Stanisław hr. Korzbok-Łącki z Posadowa, prezes 

Poznańskiego Związku Hodowców Koni.
2. Członkowie: radca Józef Hutten-Czapski z Modrzą, viceprezes Poznań

skiego Związku Hodowców Koni, radca Zygmunt Chłapowski ze Sta- 
wian, członek zarządu Poznańskiego Związku Hodowców Koni, płk. 
rez. Zygmunt Studziński, kierownik Poznańskiego Związku Hodowców 
Koni.

3. Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych: mjr rez. Tade
usz Korbel, kierownik Państwowego Stada Ogierów w Gnieźnie.

4. Redaktor księgi stadnej: płk. rez. Zygmunt Studziński oraz zastępca 
Władysław Ludwiczak.
Od tomu II "Poznańsko - Pomorskiej księgi stadnej koni półkrwi..." 

funkcję przewodniczącego objął nowy prezes Poznańskiego Związku Ho
dowców Koni, Jan Lipski z Lewkowa, co nie znaczy, że rozpoczął swoje 
obowiązki dopiero w roku 1937. Liczy się bowiem data rozpoczęcia prac 
Komisji nad nowym tomem księgi stadnej, a nie jej rok wydania.

Tom I tej księgi stadnej ukazał się w roku 1935. "Poznańsko - Pomor
ska księga stadna koni półkrwi angielskiej" liczy 950 stron druku w twardej 
okładce, z piętnami obydwu Związków - Poznańskiego i Pomorskiego, na 
okładce. Księga obejmuje 5.154 konie, w tym 1.763 klacze, 734 ogiery i 
2.657 sztuk przychówku urodzonego do roku 1934 włącznie. "Poznańsko 
- Pomorska księga stadna koni półkrwi arabskiej" i "Poznańsko - Pomor
ska księga stadna koni półkrwi anglo - arabskiej" zostały wydane razem 
pod wspólną twardą okładką, ale z osobną numeracją stron. Ta pierwsza 
na 42 stronach obejmuje 77 koni, w czym 39 klaczy, 20 ogierów i 18 sztuk 
przychówku. Druga, na 206 stronach ma wpisanych 926 koni, z tego 391 
klaczy, 155 ogierów i 380 sztuk młodzieży.

Tom II został wydany w roku 1937 dla trzech działów półkrwi razem, 
ze wspólną numeracją stron itp. Całość liczy 619 stron. Zapisanych jest 
1811 koni półkrwi angielskiej (352 klacze, 37 ogierów, 1422 sztuki przy
chówku do rocznika 1936 włącznie). Koni półkrwi anglo - arabskiej jest 
804 (130 klaczy, 25 ogierów i 649 sztuk młodzieży). Półkrwi arabskiej jest 
najmniej, bo tylko 4 klacze i 28 sztuk przychówku - razem 32 konie.

Dodatek I do tomu II wydany w roku 1938, został podobnie opracowa
ny jak tom II, z tym jednak, że obrócono kolejność zawartości, rozpoczy
nając od półkrwi arabskiej, a kończąc na półkrwi angielskiej. Ten dodatek, 
0 opasły tom liczący 859 stron druku. Zawiera wpisanych 2.545 koni 
Półkrwi angielskiej (437 klaczy, 226 ogierów, 1882 sztuki młodzieży do 
r°cznika 1937 włącznie), koni półkrwi anglo - arabskiej 864 (114 klaczy, 
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95 ogierów, 655 źrebiąt), koni półkrwi arabskiej 49 (klaczy 12, 6 ogierów, 
31 sztuk młodzieży).

Dodatek II do tomu II został wydany w roku 1939, kończąc niestety, 
na skutek wypadków wojennych, to świetnie redagowane i cenne wydaw
nictwo Poznańskiego Związku Hodowców Koni, już trzecie kolejne tego 
typu w środowisku hodowców Wielkopolski.

Istotne jest, ile koni wpisanych do "Poznańsko - Pomorskich ksiąg 
stadnych" należało do hodowców wielkopolskich? Otóż na ogólną liczbę 
klaczy półkrwi angielskiej wpisanych do ksiąg z lat 1935-1938, 2.553 - do 
Poznańskiego Związku Hodowców Koni należało 2.190, do Stadnin Pań
stwowych 181, a do Pomorskiego Związku Hodowców Konia Szlachetne
go Półkrwi tylko 182 klacze. Jeszcze mniejszy procent klaczy należał do 
Pomorskiego Związku z zapisanych do ksiąg półkrwi anglo - arabskiej - 
na 635 klaczy do PZHK należało 594, do SK 25, a do PZHKSP tylko 16. 
Na 55 klaczy półkrwi arabskiej, 53 należały do Wielkopolski.

W roku 1931 z inicjatywy senatora Stanisława Karłowskiego z Szele
jewa w pow. Koźmin, powstała Naczelna Organizacja Związków Hodowli 
Koni w Polsce, której Poznański Związek Hodowców Koni był członkiem, 
a prezesem aż do wybuchu wojny Stanisław Karłowski. Ta organizacja 
miała za zadanie koordynowanie pracy związków oraz reprezentowanie 
interesów hodowli koni.

W latach trzydziestych dwudziestolecia międzywojennego bardzo oży
wiła się produkcja ogierów półkrwi, zwłaszcza w dużych majątkach utrzy
mujących stadniny. Szczególnie rozwinęła się ta produkcja w 
Wielkopolsce, gdzie na dorocznych targach w Poznaniu przedstawiano 
około 100 trzyletnich ogierów. Wspomniano tu już jakie ilości ogierów od 
poszczególnych hodowców były w Państwowych Stadach Ogierów w roku 
1933. Interesujące jest, ile klaczy liczyły największe stadniny półkrwi 
dostarczające reproduktorów.

W roku 1933 Polska miała 95 prywatnych stadnin zarodowych półkrwi 
I kategorii. Najwięcej stadnin tego typu, bo 35, było w Poznańskim. 17 z 
nich produkowało ogiery na dużą skalę. Były to: 1) Posadowo, Stanisława 
Korzbok-Ląckiego - 288 klaczy, 2) Iwno Ignacego Mielżyńskiego - 137 
klaczy, 3) Modrzę Józefa Hutten-Czapskiego - 96, 4) Szelejewo Stanisła
wa Karłowskiego -91,5) Dobrojewo Jana Kwileckiego - 85, 6) Klęka 
Maxa Jouanne’a - 85, 7) SK Racot - 64, 8) Pępowo Joachima v.Oertzena 
- 64, 9) Kobylniki Ordynacji Twardowskich - 64, 10) Wielichowo Teresy 
Lubomirskiej - 51, 11) Stawiany Zygmunta Chłapowskiego - 49, 12) 
Gałowo Michała Mycielskiego - 47, 13) Dębno Izabelli Jezierskiej - 44, 
14) Iłówiec Lehmana - Nitsche - 43, 15) Lewków Jana Lipskiego - 37, 
16) Śmiełów Józefa Chełkowskiego - 33, 17) Dłoń Odylii Druckiej-Lubec- 
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kiej - 32 klacze. Pozostałe 18 stadnin prywatnych kategorii I w województwie 
poznańskim, hodowało głównie remonty, ogiery zaś raczej dorywczo.

W latach trzydziestych Wojskowy Zakład Remontu Koni uległ reorga
nizacji. W miejsce czterech komisji remontowych powstało trzy. Teren 
województwa poznańskiego obsługiwała Komisja Remontowa Nr 2 z 
siedzibą w Poznaniu. Hodowla koni dla potrzeb wojska, zwłaszcza typu 
wierzchowego i dla artylerii konnej, przy bardzo ostrych wymaganiach 
komisji remontowych, różniła się zasadniczo od produkcji koni roboczych 
i wymagała całego szeregu warunków, których niespełnienie mogło zni
weczyć wieloletnią pracę. Tym samym była bardzo kosztowna. Stąd też 
stałe, wieloletnie pertraktacje pomiędzy czynnikami hodowlanymi, a woj
skowymi na temat opłacalności tej dziedziny produkcji i polepszenia 
warunków sprzedaży koni przez hodowców. Że dyskusje były owocne, 
mogą świadczyć poprawiające się z roku na rok stawki zakupywanych 
koni, system premii i podwyższane ceny za konie. Od początku pod 
względem ilości dostarczanych dla wojska remontów typu W (wierzchowe) 
i AK (artyleria konna) przodowało województwo poznańskie, aż do wybu
chu wojny w roku 1939 utrzymując swój prymat. Koni typów artyleryjskich: 
AL (artyleria lekka), AO (artyleryjski obniżony) i AC (artyleria ciężka) 
Wielkopolska dostarczała znikome ilości.

Przykładowo w roku 1933/34 ogółem zakupiono w całym kraju dla 
armii 6.082 konie, z tego od hodowców z terenu województwa poznań
skiego 1541 koni wszystkich typów, tj. 25,3%. W tym 1354 konie typu W 
i AK z Poznańskiego na 4441 ogółem, tj. 30,5%. Stawiało to Poznańskie 
wśród 16 województw na 1 miejscu. Natomiast koni typów AL, AO i AC 
na ogólną ilość 1641, kupiono w Wielkopolsce tylko 187, tj. 11,3%, co 
dawało temu województwu miejsce 4105.

Sporządzona lista stadnin, które na przestrzeni ostatnich ośmiu lat 
dwudziestolecia międzywojennego, sprzedały państwu dla armii ponad 
100 koni remontowych różnych typów, obejmuje 18 nazwisk, w tym 14 z 
Poznańskiego, członków Związku Hodowców Koni. Znów powtarzają się 
te same nazwiska, co na liście producentów ogierów i największej ilości 
klaczy, a są to stadniny: Posadowo - 479 koni, Klęka - 246, Iwno - 226, 
Modrzę - 220, Grab pow. Jarocin i Ustków pow. Krotoszyn Władysława 
Ciążyńskiego - 190 koni, Kazimierz Biskupi pow. Konin Stanisława Mań
kowskiego - 157, Kobylniki - 156, Tursko pow. Jarocin Teodora Ciążyń- 
skiego - 137, Chlewiska pow. Szamotuły Józefa Frydrychowicza - 133, 
Pawłowice pow. Leszno Andrzeja Mielżyńskiego - 117, Stawiany - 114, 
Karczewo pow. Kościan Karola Kęszyckiego - 111, Gryżyna pow. Kościan 
Józefa Lossowa - 106, Śliwno pow. Nowy Tomyśl Hansa Hildebrandta - 
103.
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Na ogólnopolskich wystawach koni w Lublinie, których odbyło się trzy 
w latach 1937, 1938 i 1939, pod protektoratem Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, a przy zainteresowaniu najwyższych czynników państwo
wych i wojskowych, za pokazane konie i ich właściwy dobór były odpo
wiedzialne regionalne Związki Hodowców Koni. Poznański Związek 
Hodowców Koni wytypował na wystawę w roku 1937 65 koni od 18 
właścicieli. Więcej pokazał tylko Związek Lubelski, ale tylko o dwa konie, 
ale wystawców było 37. W roku 1938 Poznańskie znów miało o dwa konie 
mniej od Lubelskiego - 93 konie 23 hodowców, Lublin 95 od 47 hodow
ców. W roku 1939 Związek Poznański wysunął się swoimi 91 końmi na 
pierwsze miejsce, od 24 hodowców.

Przy zestawieniu tabeli według przeciętnej ceny uzyskanej za jednego 
remonta na wystawach lubelskich, co daje lepszy pogląd na wartość 
stawek koni, a nie tylko ich ilość, to Poznański Związek Hodowców Koni 
plasował się wśród 13-tu Związków regionalnych na miejscu 4-tym w roku 
1937, a na 3-cim w roku 1938 i 1939, co świadczyło o polepszeniu się 
standardu koni tego regionu.

W broniach konnych II Rzeczypospolitej, od roku 1923 były rozgrywa
ne Mistrzostwa Konne Wojska Polskiego, zwane popularnie Militari. Był

Fot. 6. Wałach HONDURAS (Czekan xx - Eloe) ur. 1935 w Galowie. I nagroda 
i medal srebrny na II Krajowej Wystawie Koni w Lublinie w roku 1938.
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to w zasadzie Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego poszerzony 
o elementy wojskowe. Były to zawody obowiązujące wszystkich oficerów 
kawalerii i artylerii konnej, a częściowo także innych rodzajów artylerii. 
Rozgrywane były trzystopniowo - w pułkach i dywizjonach, brygadach, a 
najlepsi dochodzili do finału. Początkowo nie interesowano się w oddzia
łach pochodzeniem tych najlepszych wyselekcjonowanych w służbie koni 
(a startowano w Militari wyłącznie na koniach służbowych), bo wogóle nie 
było w wojsku zainteresowania w tym kierunku. Dopiero dzięki szerokiej 
akcji, którą zainicjował na łamach periodyków fachowych, dowódca 22 
Pułku Ułanów Podkarpackich, płk. dypl. dr Stanisław Rostworowski, aby 
zainteresować czynniki wojskowe pochodzeniem koni wcielanych do sze
regów, a hodowców informować o jakości w służbie ich koni, zaczęto w 
latach trzydziestych zwracać uwagę na pochodzenie zakupywanych przez 
komisje remontowe koni106.

Oficerowie zaczęli się interesować pochodzeniem przydzielanych im do 
oddziałów koni, a hodowcy dalszym losem swoich wychowanków. Także 
podawanie do publicznej wiadomości przez płk Rostworowskiego bliższych 
danych dotyczących koni biorących udział w dorocznych zawodach o Mi
strzostwo Armii i ich rodowodowe opracowania, poparte głosami innych 
hipologów, doprowadziło do tego, że Ministerstwo Spraw Wojskowych prze
znaczało co roku wysokie nagrody pieniężne dla hodowców zwycięskich koni 
w tej bardzo trudnej konkurencji, a startowały tam konie 7-letnie i starsze. 
Zawody Militari były sprawdzianem wartości użytkowej konia kawaleryjskie
go, lecz tylko nieliczne mogły brać w nich udział. Wśród tych nielicznych koni, 
np. w roku 1938 - 337 startujących o Mistrzostwo Wojska Polskiego, aż 
36,5% było hodowli poznańskiej, co jeszcze raz dementuje legendy o ich 
"miękkości", a potwierdza opinię o wysokiej wartości koni uzyskiwanych na 
Ziemi Wielkopolskiej, co było ogromną zasługą działającego tu Związku 
Hodowców. W poprzednich latach ten wskaźnik procentowy udziału w fina
łach zawodów koni poznańskich był prawie identyczny.

Płk dr Stanisław Rostworowski po przejściu w stan spoczynku, gospo
darujący w swoim majątku Gębice, prezes Koła Powiatowego Hodowców 
Koni w Gostyniu i znany publicysta rolniczy i hipologiczny, stwierdził w 
swym artykule o Poznańskim Związku Hodowców Koni107 że "pierwszy 
etap powojennej hodowli koni dla użytku wojska jest zakończony"108.

O wynikach uzyskiwanych przez hodowców wielkopolskich może tak
że zaświadczyć kilka cyfr. Tak duże ilości sprzedawanych koni remonto
wych i reproduktorów były osiągane na obszarze mającym w roku 1939 
28.089 km2, co było tylko 7,3% powierzchni kraju (388,634 km2), przy 
obsadzie 308.000 koni, a więc tylko 7,8% ilości koni w Polsce w roku 1938 
(3.916.000)109
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Ten wszechstronny rozwój Poznańskiego Związku Hodowców Koni i 
jego niebagatelne osiągnięcia, zostały brutalnie przerwane przez wybuch 
wojny we wrześniu 1939 roku.

W przededniu wybuchu wojny, Państwowe Stada Ogierów Gniezno i 
Sieraków oraz Państwowa Stadnina Koni Racot otrzymały rozkaz ewaku
acji na wschód. Także niektóre stadniny prywatne wysłały swoje najlepsze 
konie do zaprzyjaźnionych majątków w centralnej i wschodniej Polsce. 
Działania wojenne kampanii wrześniowej spowodowały duże straty zarów
no w ewakuowanych koniach jak i wśród personelu opiekującego się tym 
materiałem zarodowym. Gehennę ewakuacyjną przeżywały też te rodziny, 
które zdecydowały się na ucieczkę przed Niemcami przeważnie końmi, 
pozostawiając cały dobytek na łasce losu.

Podczas ewakuacji największe straty poniosła Stadnina Koni w Raco
cie, której kierownik Władysław Siemieński i paru pracowników zginęło od 
bomb niemieckich i ostrzału lotniczego. Tylko nieliczne konie powróciły po 
zakończeniu kampanii wrześniowej do Racotu. Stosunkowo małe straty 
poniosło Stado Ogierów w Gnieźnie, którego ogiery sprowadzono ponow
nie do stada w listopadzie 1939 roku. Państwowe Stado Ogierów w 
Sierakowie dotarło aż na Kresy Wschodnie, tracąc wiele ogierów podczas 
marszu i dostało się w ręce wojsk sowieckich, które na mocy porozumienia 
z Niemcami, wycofywały się za linię Bugu. Opuszczając Państwowe Stado 
Ogierów w Białce, dokąd powróciło z ucieczki na wschód sierakowskie 
Stado Ogierów, oddziały Armii Czerwonej zagrabiły i zabrały ze sobą 
ogiery z tego wielkopolskiego stada. Po kampanii wrześniowej, w jesieni 
1939 roku w Sierakowie było tylko 56 ogierów ze 182, które do stada 
należały w sierpniu tego roku.

Po zajęciu Wielkopolski przez Niemców w roku 1939 i po wprowadze
niu administracji okupanta, tereny te zostały włączone do Rzeszy jako Kraj 
Warty (Wartheland, Warthegau). Wszystkie polskie Państwowe Stada 
Ogierów i Państwowe Stadniny Koni i na terenach przyłączonych do 
"Reichu" i w Generalnym Gubernatorstwie, zostały podporządkowane 
niemieckim władzom wojskowym110, które wyznaczyły w nich komendan
tów i nadzorczy personel wojskowy, pozostawiając masztalerzy Pola
ków111. Jedynym wyjątkiem od tej zasady było Państwowe Stado Ogierów 
w Starogardzie, które zostało podporządkowane bezpośrednio Zarządowi 
Stad Rzeszy (Reichsgestutsverwaltung).

Przejmując przeważającą liczbę polskich gospodarstw rolnych i wiel
kiej i drobnej własności, bądź wysiedlając Polaków do Generalnego 
Gubernatorstwa, bądź spychając ich do pozycji wyrobników w ich włas
nych dotychczas obiektach, Niemcy przejęli i polskie konie, które wyszły 
cało z kataklizmu wojennego. Ustanowiono na terenach Wielkopolski 
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"Landesverband der Pferdezüchter Wartheland"112, który zaczął działać 
podobnie jak polski Poznański Związek Hodowców Koni, tymbardziej, że 
dysponował polskimi końmi.

Jak podaje mgr inż. Stanisław Hay, wieloletni przed i po wojnie dyrektor 
Państwowego Stada Ogierów w Sierakowie, a potem inspektor rejonu 
Centralnego Zarządu Hodowli Koni113:

"W czasie okupacji niemieckiej władze hodowlane utrzymały polski 
plan hodowlany i sprowadziły do Gniezna i Sierakowa szereg doskonałych 
ogierów trakeńskich i wschodnio - pruskich, które z klaczami po ogierach 
orientalnych i folblutach dały bardzo dobre potomstwo".

Niemcy na pokazach, wystawach i aukcjach ogierów, zbierali w tym 
czasie nagrody za wyhodowane przez Polaków konie. Prowadzono też 
zapisy do ksiąg stadnych114.

Ponownie, jak to już miało miejsce za czasów zaboru niemieckiego 
przed pierwszą wojną światową, zaczął się znacznie zwiększać wpływ 
wysoko postawionej hodowli wschodnio - pruskiej na hodowlę poznańską, 
na skutek czego koń nasz upodabniał się do konia z Prus Wschodnich. 
Przez zwiększający się wpływ ogierów niemieckich zaczęto powiększać 
jego kaliber115.

Stado Ogierów w Sierakowie zostało przez Niemców w roku 1945 
ewakuowane przed zbliżającym się frontem i obejmujący stado w kwietniu 
tegoż roku, dyrektor Stanisław Hay zastał stajnie puste. Po wielomiesię
cznych poszukiwaniach z pomocą inspektorów odtworzonego w Poznaniu 
Poznańskiego Związku Hodowców Koni, udało się odzyskać 16 ogierów 
własnych, które zostały na punktach kopulacyjnych lub dzierżawach oraz 
przejąć 44 ogiery z majątków przeznaczonych do parcelacji. Dopiero w 
roku 1946 rozpoczęto sezon kopulacyjny 80-ma ogierami11 .

Państwowe Stado Ogierów w Gnieźnie w zimie 1944/45 bardzo 
wcześnie rozesłało ogiery na punkty kopulacyjne. Gdy walki zbliżały się 
do Gniezna, niemiecki komendant stada zarządził ewakuację pozostałych 
w stajniach 76 ogierów. W Stawianach pow. Wągrowiec, uciekających 
zagarnęły nacierające oddziały sowieckie, zabierając wszystkie ogiery. 
Ten sam los spotkał większość ogierów znajdujących się na stacjach 
kopulacyjnych.

Nominację na pierwszego po okupacji niemieckiej kierownika stada 
oraz jednego z trzech na terenie Wielkopolski, pełnomocnika do zbierania 
materiału zarodowego koni, otrzymał Andrzej Prądzyński, przed wojną 
inspektor Związku Hodowców w Poznaniu, dzięki temu dobrze obeznany 
z hodowlą wielkopolską. Dzięki jego zabiegom i sumienności masztalerzy, 
zdołano odnaleźć po wsiach i majątkach, jeszcze kilkanaście ogierów 
ocalałych z zawieruchy wojennej. Niestety jeszcze w kwietniu 1945 roku 
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wojskowe władze sowieckie zabrały uratowane przez Polaków ogiery. 
Pozostały tylko 34 reproduktory na 13-tu stacjach 17.

Większość klaczy ze stadnin elitarnych została uprowadzona przez 
uciekających Niemców, reszta zabrana przez oddziały frontowe walczą
cych stron. Pozostało natomiast sporo klaczy zarodowych w gospodar
stwach chłopskich tam, gdzie Polacy pilnowali swego mienia. Walczące 
oddziały porzuciły też wiele koni niezdatnych do dalszego marszu, cho
rych i rannych.

W marcu 1945 roku kierownictwo Poznańskiego Związku Hodowców 
Koni objął, po okupacyjnej przerwie, płk Zygmunt Studziński, a inspekto
rami zostali - ponownie Adam Wittwer oraz Ignacy Marinowicz. Pier
wszym powojennym prezesem Związku został Wojciech Banaszak. W 
dniu 1 października 1945 roku płk Zygmunt Studziński odszedł ze Związ
ku, obejmując kierownictwo organizowanej od "zera" po zniszczeniach 
wojennych i powojennych Państwowej Stadniny Koni w Iwnie. Na jego 
miejsce kierownikiem Związku został Ignacy Marinowicz, a inspektorami 
obok Adama Wittwera, Jacek Pacyński i Hubert Wolański.

Dnia 6 listopada 1946 roku w Toruniu reaktywowano Naczelną Orga
nizację Związków Hodowców Koni, wybierając na jej przewodniczącego 
Wojciecha Banaszaka, prezesa Poznańskiego Związku Hodowców Ko
ni178. Organizacja ta, której odtwórcy chcieli nadać tę samą rangę co przed 
wojną, na skutek przemian ustrojowych i gospodarczych w kraju, żadnej 
roli nie spełniła, gdyż ani statut jej nie został zatwierdzony, ani nie uzyskała 
osobowości prawnej.

Jeszcze w połowie roku 1947 staraniem Poznańskiego Związku Ho
dowców Koni i Powiatowego Koła Hodowców Koni we Wrześni, odbyło 
się tam premiowanie klaczy i źrebic. Doprowadzono 32 klacze i 21 sztuk 
młodzieży. Miało to miejsce 11 lipca 1947 roku119. A więc Związek jeszcze 
istniał. Tymczasem inne źródła podają, że Poznański Związek Hodowców 
Koni już w grudniu 1946 roku został przemianowany na Zrzeszenie 
Hodowców Koni w ramach Związku Samopomocy Chłopskiej w Pozna
niu120. Trudno dziś ustalić dokładną datę tych zmian, gdyż nie zachowały 
się archiwa związkowe z tego okresu, a przynajmniej nic nie wiadomo, by 
gdzieś jeszcze były. Być może, że na takie informacje możnaby natrafić 
w czasopismach Związku Samopomocy Chłopskiej?

31 grudnia 1948 roku Zrzeszenie zaprzestało swej działalności, a 
wszelkie sprawy hodowli koni przejęła Wojewódzka Rada Narodowa w 
Poznaniu. Na stanowiska inspektorów przeszli tam Ignacy Marinowicz i 
Adam Wittwer, po którego śmierci zajął jego miejsce Bronisław Walicki, 
poprzednio dyrektor Państwowego Stada Ogierów w Gnieźnie. W roku 
1951 doszedł jeszcze jako inspektor Kazimierz Ziółkowski121
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Mimo tych kolejnych przemian organizacyjnych i de facto zaprzestania 
znów, po przerwie wojennej, działalności zrzeszonej hodowców wielkopol
skich, praca inspektorów hodowli koni nie uległa wielkim zmianom. Nadal 
trwała ich hodowlana praca terenowa - opisywano źrebięta, wydawano 
świadectwa uznania klaczom i ogierom, prowadząc ich kartoteki. Nadal 
inspektorzy współpracowali z kierownictwami Stad Ogierów i Stadnin 
Koni. Wydawano świadectwa urodzenia źrebiąt.

Punktem zwrotnym w organizacji terenowej hodowli koni na terenie 
kraju staje się rok 1956, kiedy to na skutek wydarzeń politycznych i 
hodowcy koni doszli do wniosku, że należy spróbować powrócić do 
zorganizowanych form wspólnego działania.

O powojennej hodowli tzw. terenowej pisał w roku 1957 jej faktyczny, 
wieloletni, zasłużony kierownik, Ignacy Mańnowicz122:

"W czasie działań wojennych w roku 1945 hodowla poznańska ponios
ła bardzo duże straty, szczególnie powiaty: Szamotuły, Nowy Tomyśl, 
Kościan i Wolsztyn, położone w zachodniej czę
ści województwa, gdzie Niemcy mieli więcej cza
su na ewakuację i gdzie przeszły działania wo
jenne przy zamykaniu "kotła" wokół Poznania.

Po wojnie hodowla poznańska otrzymała nie
odpowiedni materiał hodowlany przez: sprowa
dzenie drogą kupna koni z centralnych 
województw, przewiezienie koni wraz z repa
triantami oraz dostarczenie do gospodarstw 
państwowych koni sprowadzonych w ramach 
UNRRA. Jednocześnie na skutek braku paszy i 
używania do pracy źrebiąt 1 i 2-letnich, z braku 
innych koni, nastąpiło zadrobnienie i zdegenero- 
wanie pogłowia.

W latach 1946 i 1949 nastąpiła duża popra
wa w wychowie źrebiąt, a przez użycie odpo- Fot. 7. Ignacy Marinowicz 
wiednich ogierów państwowych uzyskano pew
ne wyrównanie w typie. W latach od 1950 do 1955, na skutek błędów w 
polityce rolnej nastąpiło całkowite załamanie w hodowli koni. Konie w tym 
czasie były hodowane tylko w stadninach i u poszczególnych gospodarzy, 
zamiłowanych hodowców. W gospodarstwach PGR przeprowadzano sta
nówkę klaczy, lecz nieprawidłowy wychów źrebiąt doprowadził do zadrob- 
nienia i zatracenia typu konia poznańskiego. Propaganda likwidacji koni 
w rolnictwie, dała zupełnie nieoczekiwane rezultaty, co udowadniają na
stępujące cyfry: w roku 1950 było w woj. poznańskim koni w wieku ponad 
3 lata 196.962, a w roku 1956 201.721, a więc ilość koni pracujących nie
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zmniejszyła się. Natomiast źrebiąt do 1 roku było w roku 1950 32.007, a 
w roku 1956 tylko 9.603. Wywołało to zrozumiały wzrost cen na konie, 
podniosło ilość pokrywanych klaczy i powinno się odbić na wychowie 
źrebiąt.

Wspomniane czynniki wpłynęły ujemnie na kształtowanie się takich 
dodatnich cech konia poznańskiego, jak masa, kościstość i użytkowość 
robocza. Pozostały jednak pewne ośrodki, gdzie utrzymał się typ konia 
poznańskiego: w pow. Krotoszyn, Gostyń, Śrem, Ostrów i w poszczegól
nych gospodarstwach państwowych jak Konarzewo i Modrzę w pow. 
Poznań, Czerniejewo w pow. Gniezno, Dobrojewo w pow. Szamotuły, 
Garzyn w pow. Leszno oraz w kilku innych.

Od roku 1956 nastąpiła duża poprawa w utrzymaniu klaczy i wychowie 
źrebiąt, wobec czego odbudowa zatraconego typu konia poznańskiego 
może szybko nastąpić, tym bardziej, że SO Gniezno i Sieraków dysponują 
reproduktorami w odpowiednim typie i kalibrze.

O dużym wpływie stad ogierów na hodowlę terenową świadczą uznane 
reproduktory po ogierach państwowych. Na ogólną liczbę uznanych, w 
poszczególnych latach powojennych przypada po ogierach państwowych:

Rok Uznanych 2 1/2 
letnich

W tym po og. 
państwowych

1947 101 63
1948 53 13
1949 83 37
1950 67 43
1951 95 53
1952 51 32
1953 40 33
1954 40 34
1955 41 35
1956 46 41
1957 39 33"

26 listopada 1956 roku powstał w Krotoszynie pierwszy na terenie 
województwa poznańskiego, Komitet Organizacyjny Koła Hodowców Ko
ni. Jednak pierwszym zorganizowanym 7 stycznia 1957 roku Kołem 
Powiatowym Hodowców Koni było Koło w Ostrowie. Po nim zaczęły się 
organizować następne: 8 stycznia w Lesznie, 18 stycznia w Krotoszynie 
dotychczasowy Komitet przekształcił się w Koło, 25 stycznia w Gostyniu i 
dalej 1 lutego we Wrześni, 5 lutego w Wolsztynie, 7 lutego w Rawiczu i 
tego samego dnia w Koninie, 9 lutego w Pleszewie, 12 lutego w Kole i 
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Jarocinie, 22 lutego w Szamotułach, 27 lutego w Wągrowcu, 28 lutego w 
Nowym Tomyślu, 2 marca w Kościanie, 5 marca w Śremie, 8 marca w 
Ostrzeszowie. Do końca 1957 roku powstało dalszych pięć Kół - w 
Kępnie, Czarnkowie, Kaliszu, Międzychodzie i Obornikach. Łącznie zor
ganizowało się 22 Koła Powiatowe. Dopiero w roku 1958 utworzono 
następne Koła Powiatowe w Środzie i Słupcy, a w pierwszym kwartale 
roku 1959 w Turku, Trzciance, Chodzieży, Gnieźnie i Poznaniu.

Pierwsze zebranie organizacyjne Poznańskiego Związku Hodowców 
Koni otworzył w sali "Hartwiga" przy ulicy Towarowej 45 w Poznaniu w 
dniu 30 marca 1957 roku, kierownik Wojewódzkiego Zarządu Hodowli 
Zwierząt inż. Stanisław Bierca. Przewodniczącym zebrania został wybra
ny dyrektor Państwowej Stacji Selekcji Roślin w Choryni koło Kościana, 
Franciszek Dybowicz. Przedstawicielem Komitetu Organizacyjnego Pol
skiego Związku Hodowców Koni w Warszawie był p. Szela. Centralny 
Zarząd Hodowli Koni reprezentował inspektor Rejonu Poznańskiego mgr 
inż. Stanisław Hay, a Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu, dr Jerzy 
Zwoliński z Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt.

Uczczono pamięć zmarłego w Iwnie w roku 1956, wieloletniego kierow
nika Związku, płk Zygmunta Studzińskiego i inspektora rtm. Adama Wittwera.

Ważniejszymi punktami programu zebrania były: referat inspektora 
Marinowicza o sytuacji w hodowli koni, odczytanie projektu statutu Pol
skiego Związku Hodowców Koni, dyskusja oraz wybory władz Związku i 
delegatów na zjazd organizacyjny Polskiego Związku w Warszawie.

I. Marinowicz w swoim wystąpieniu zaznaczył, że upadek hodowli koni 
w Polsce, a w Poznańskim w szczególności, został spowodowany przez 
błędne kierownictwo ludzi niefachowych, a naprawą tego wszystkiego 
obecnie musi się zająć Związek Hodowców Koni. Jedną z przyczyn tych 
niepowodzeń był też niedobór pasz, a w rezultacie wyzbywanie się mate
riału hodowlanego. Brak pasz, to przeważnie rezultat odstaw obowiązko
wych czyli tzw. kontyngentów.

W tym zebraniu inaugurującym po dziewięcioletniej przerwie w dzia
łalności Poznańskiego Związku, wzięło udział blisko 60 osób. Po wybo
rach skład Zarządu Poznańskiego Związku Hodowców Koni był 
następujący: prezesem został przewodniczący Koła Powiatowego w 
Ostrowie, Wojciech Mocek, viceprezesem urzędującym, mgr inż. Stani
sław Hay, sekretarzem Józef Tomczewski z pow. Poznań, skarbnikiem 
mgr inż. Wiktor Zakrzewski, prezes Koła w Kościanie, dyrektor Stadniny 
Koni w Racocie, członkiem Zarządu delegat Koła Powiatowego w Plesze
wie, mgr inż. Hieronim Cierniak, zastępcami członków Zarządu Walenty 
Wachowski z Koła w Nowym Tomyślu i Antoni Waleński z pow. Gostyń. 
Ten Zarząd został wybrany przez delegatów 17 Kół Powiatowych.
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Już 11 maja 1957 roku powstaje w Warszawie Polski Związek Hodow
ców Koni i natychmiast rozpoczyna starania o przekazanie Związkowi 
czynności związanych z hodowlą koni, wykonywanych ostatnio przez 
szereg lat, przez czynniki państwowe i przez to samo uznanie Związku 
Hodowców Koni jako organizacji społecznej, upoważnionej do decydują
cego wpływu na hodowlę koni w kraju. Rozpoczęły się długotrwałe narady 
i konferencje, w których z ramienia Poznańskiego Związku brali stale 
udział viceprezes Stanisław Hay i kierownik Związku Ignacy Mańnowicz. 
Rezultatem tych zabiegów było wydanie w dniu 27 czerwca 1958 roku 
przez Ministerstwo Rolnictwa zarządzenia przekazującego Polskiemu 
Związkowi Hodowców Koni wszelkie uprawnienia i czynności wykonywa
ne przez Ministerstwo Rolnictwa i Wojewódzkie Rady Narodowe w zakre
sie organizacji i prowadzenia hodowli koni, poza hodowlą elitarną w 
stadninach i stadach ogierów. Na mocy tego zarządzenia, z dniem 1 lipca 
pracownicy inżynieryjno - techniczni (inspektorzy) oddelegowani z Prezy
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej, rozpoczęli pracę w Związku123.

W tym samym roku reaktywowany Zwią- 
zem Poznański zorganizował w Poznaniu - 
Naramowicach I pokaz ogierów, na którym 
zgromadzono 59 koni, z tego 50 ogierów zo
stało sprzedanych za kredyty inwestycyjne. 
Związek dla swych członków zakupił na po
kazie 18 ogierów.

Jesieńią 1958 roku po raz pierwszy Po
znański Związek przeprowadził licencję ogie
rów. Uznano 232 ogiery (kategorii I - 2, II - 18, 
III -212). Przeznaczono do kastracji 767 koni.

W tym też roku zarejestrowano ogółem 
2.460 klaczy, w tym w stadninach 635, w staj
niach zarodowych i reprodukcyjnych Państwo
wych Gospodarstw Rolnych 371, reszta kla
czy była własnością rolników indywidualnych.

Za stajnie zarodowe uznano:

Fot. 8. Mgr inż. Stanisław Hay

PGR Dopiewo pow. Poznań, PGR Kosmowo pow. Gniezno, PGR 
Bieganowo pow. Września, Ośrodek Hodowli Zarodowej Żołędnica pow. 
Rawicz. OHZ Garzyn pow. Leszno, OHZ Lubonia pow. Leszno, gospodar
stwo Wiktorowo, należące do SK Iwno, Stacja Selekcji Roślin Choryń pow. 
Kościan.

Za stajnie reprodukcyjne uznano:
PGR Strzelce pow. Chodzież, PGR Gorazdowo pow. Września, PGR 

Modrzę pow. Poznań, PGR Łagiewniki pow. Krotoszyn, PGR Jeziory pow.
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Środa, PGR Dobrojewo pow. Szamotuły, Zootechniczny Zakład Doświad
czalny Instytutu Zootechniki Pawłowice pow. Leszno, Hodowla Nasion 
"Spójnia" Nockowo pow. Śrem, Spółdzielcza Ferma Hodowlano - Nasien
na Leszno.

Na skutek różnorakich przemian po drugiej wojnie światowej w Polsce, 
od ustrojowych poczynając, poprzez gospodarcze i militarne, zmieniła się 
i rola konia w gospodarce narodowej. Odpadła konieczność zaopatrzenia 
wojska w konie, zwłaszcza dla kawalerii. Rolnictwo coraz bardziej zaczęła 
opanowywać mechanizacja. W związku z tymi przemianami wieś potrze
bowała konia nieco innego typu, niż to miało miejsce dotychczas. Jako cel 
postawiono sobie dążenie do konia poznańskiego o obniżonym wzroście 
do około 156 cm, o 600 kg wagi, głębokiego, szerokiego, kościstego, o 
posuwistym stępie i kłusie, o łagodnym temperamencie, dobrze pracują
cego i dobrze wykorzystującego paszę, tańszego w wychowie i użytkowa
niu.

W roku 1958 zmarł prezes Poznańskiego Związku Hodowców Koni 
Wojciech Mocek z pow. Ostrów. Na walnym zebraniu w dniu 18 kwietnia 
1959 roku w "Domu Chłopa" przy ul. Mickiewicza 
33, przy udziale 82 osób, wybrano nowy Zarząd 
Związku Poznańskiego w składzie: prezes - 
Władysław Korbik z Nacławia pow. Kościan, vi- 
ceprezes bez zmian - mgr inż. Stanisław Hay, 
sekretarz - Józef Tomczewski, skarbnik - Józef 
Olszyna z pow. Kalisz, członek Zarządu inż. 
Tadeusz Tarkowski, dyrektor Stadniny Koni Po- 
sadowo, zastępcy członków Zarządu: inż. Bogu
mił Ciesielski z Wąsowa pow. Nowy Tomyśl i 
Eugeniusz Sobolewski z pow. Koło.

Według spisu rolnego z roku 1959, w woje
wództwie poznańskim było 261.854 konie, tj. o Fot 9- Wtadys,aw Korbik 
9.479 więcej aniżeli rok wcześniej, a aż o 29.000 
więcej niż w roku 1956. Dajeto po przeliczeniu 16 koni na 100 ha użytków 
rolnych, gdy w tym czasie w spółdzielniach było tylko 6,5 koni na 100 ha.

Podczas rejestracji klaczy do księgi stadnej, 920 wpisano do księgi 
wojewódzkiej (Poznańska Główna) i 2.199 do księgi powiatowej (Poznań
ska Wstępna).

W Państwowych Gospodarstwach Rolnych nastąpiła administracyjna 
likwidacja koni, wśród których było 341 klaczy wpisanych do księgi wstę
pnej i 93 do księgi głównej.

Poznański Związek Hodowców Koni zrzeszał w roku 1959 w 29 Kołach 
Powiatowych 2.105 członków.
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14 listopada tegoż roku na walnym zjeździe Polskiego Związku Ho
dowców Koni uchwalono nowy statut. Do nowo wybranych władz w 
Warszawie wybrano z Poznańskiego Związku mgr inż. S. Hay’a i dyr. F. 
Dybowicza.

Od 1 stycznia 1959 roku rozpoczął pracę w Poznańskim Związku jako 
inspektor Stefan Tomicki, a miesiąc później, od 1 lutego mgr inż. Hieronim 
Cierniak.

Po dwuletniej kadencji Zarządu 10 marca 1961 roku na walnym 
zebraniu w gmachu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pozna
niu przy ul. Towarowej 53, wybrano nowy Zarząd Poznańskiego Związku, 
w głosowaniu jawnym. Prezes, viceprezes i członek Zarządu, to ponownie 
wybrani W. Korbik, S. Hay i T. Tarkowski. Sekretarzem został Idzi Pluta, 
skarbnikiem Eugeniusz Sobolewski, zastępcami członków Zarządu inż. 
Mieczysław Świetlik i Serafin Muchajer.

1 marca 1961 roku przeszedł do pracy w Wydziale Rolnictwa Prezy
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej na własną prośbę inż. Kazimierz 
Ziółkowski.

1 kwietnia 1962 roku przyjęto na inspektora Związku mgr inż. Wojcie
cha Smudzińskiego, a 1 listopada tego roku został zwolniony mgr inż. 
Stanisław Siudziński, pracujący od poprzedniego roku.

Rada Hodowlana przy Polskim Związku Hodowców Koni w Warsza
wie na posiedzeniu w dniu 14 marca 1963 roku po wysłuchaniu referatów 
inż. Adama Sosnowskiego - o koniu mazurskim, mgr inż. Stanisława 
Hay’a- o koniu poznańskim hodowli państwowej i Ignacego Marinowicza 
o stanie terenowej hodowli konia poznańskiego, doszła do wniosku, że 
należy uznać dotychczasowego konia mazurskiego i poznańskiego za 
całkowicie skonsolidowaną rasę i przyjąć nazwę tej rasy jako "wielkopol
ska". Jest to wydarzenie historyczne w hodowli koni w Polsce, gdyż 
dotychczas żadnej rasy koni polskich wśród koni szlachetnych nie posia
daliśmy. Były tylko hucuły i koniki.

Uznanie konia mazursko-pomorskiego za rasę podnosi znacze
nie hodowli, szczególnie poznańskiej, gdyż hodowla mazurska opie
rała się wyłącznie na stadninach, a hodowla poznańska, 
prowadzona już dziesiątki lat, opiera się w znacznym stopniu na 
hodowli indywidualnej.

Wybory przeprowadzone podczas walnego zebrania Związku w dniu 
28 marca 1963 roku nie przyniosły większych zmian w składzie Zarządu. 
Ponownie prezesem został Władysław Korbik, a viceprezesem mgr inż. 
Stanisław Hay, sekretarzem Idzi Pluta, a członkiem Zarządu inż. Tadeusz 
Tarkowski. Nowe nazwiska w Zarządzie, to jako skarbnik Tomasz Wieliń- 
ski i jako członek Zarządu inż. Czesław Matławski, dyrektor Państwowego 
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Stada Ogierów w Gnieźnie. Dotychczasowy skarbnik, Eugeniusz Sobole
wski został zastępcą członka Zarządu.

Liczba członków Poznańskiego Związku od paru lat oscyluje koło 
2.000 z małymi odchyleniami. Na 31 grudnia 1963 roku było zapisanych 
do Kół Powiatowych 1.953 osoby. Zainteresowanie przynależnością do 
Związku wzrasta, gdy zwiększają się możliwości sprzedaży koni na eks
port. Często członkowie zapominają o tym, że Związek jest związkiem 
hodowlanym, a nie handlowym i w sprzedaży koni może pomóc, ale nie 
to jest tu celem zasadniczym.

Na walnym zjeździe Poznańskiego Związku w dniu 11 marca 1965 
roku, na wniosek delegata Koła Powiatowego w Gostyniu Stanisława 
Jankowiaka, przedłużono kadencję dotychczasowego Zarządu na nastę
pny okres, tym razem zgodnie z nowym przepisem, trzyletni, co uchwa
lono przez aklamację.

31 grudnia 1965 roku odszedł ze Związku na inne stanowisko dotych
czasowy inspektor mgr inż. Wojciech Smudziński, a 1 kwietnia 1966 roku 
przeszedł do pracy w Poznańskim Związku z Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Poznaniu Wincenty Falkowski124.

Tematem, który niezmiennie jest stale poruszany na wszystkich zebra
niach związkowych, jest problem likwidacji "dzikich ogierów". Okazało się, 
że najostrzejsze przepisy w tej materii nie skutkują i nawet przy pomocy 
członków Związku, nie można się z tym uporać. Sprawa ta nie jest niczym 
nowym, bo usiłowano z tym walczyć od momentu wprowadzenia licencji 
ogierów.

W roku 1965 zaczęła się ukazywać drukiem "Księga Stadna Koni 
Wielkopolskich". Od ostatniego podobnego wydania w roku 1939 minęło 
26 lat. Przez te lata hodowla poznańska, mimo stałego kompletowania 
przez kierownictwo Związku materiałów do księgi stadnej pod postacią 
kartotek, była pozbawiona możliwości powszechnego korzystania z tak 
nieodzownych w nowoczesnej zootechnice źródeł.

"Księga Stadna Koni Wielkopolskich jest opracowywana na podstawie 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dn. 27 grudnia 1962 r. w sprawie 
prowadzenia Ksiąg zwierząt zarodowych (Dz.U.Nr 6/63 poz. 38). W księ
dze tej ujęte są konie rasy wielkopolskiej, które, pochodząc od koni 
miejscowych, wskutek krzyżówek w XIX i XX w. mają przodków z krwią 
koni trakeńskich, wschodnio - pruskich, hanowerskich oraz pochodnych 
tych ras. Układając Księgę redakcja pragnęła nawiązać łączność hodow
aną z poprzednimi księgami stadnymi tejże rasy". Czytamy w objaśnieniu 
do tomu I tej księgi125.
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Skład Komisji Kwalifikacyjnej tego tomu był następujący:

Przewodniczący: mgr inż. Stanisław Hay, viceprezes Poznańskiego 
Związku Hodowców Koni

Członkowie: 1. inż. Stanisław Biernacki, dyrektor Polskiego Związku 
Hodowców Koni (wcześniej kierownik Państwowej Stad
niny Koni w Racocie)

2. Ignacy Marinowicz, kierownik Poznańskiego Związku 
Hodowców Koni

3. inż. Marek Piotrowski, naczelnik Działu Hodowli Koni 
Zjednoczenia Hodowli Zwierząt Zarodowych

4. mgr inż. Zbigniew Żaboklicki, starszy inspektor Działu 
Hodowli Koni Zjednoczenia Hodowli Zwierząt Zarodo
wych

5. mgr inż. Stanisław Gajewski, kierownik redakcji ksiąg 
stadnych Polskiego Związku Hodowców Koni.

Na zakończenie swego obszernego wstępu do tomu I tej księgi, 
Stanisław Hay napisał:

"Przez stosowanie tych samych metod hodowlanych i wychowu, oraz 
przez używanie reproduktorów o zbliżonych rodowodach, hodowla elitar
na koni na Mazurach i w Poznańskim bardzo się ujednoliciła. Szeroka 
hodowla terenowa tego typu koni nie została na Mazurach odbudowana, 
natomiast w woj. poznańskim hodowla terenowa została jeszcze więcej 
wyrównana w typie i rodowodowo niż przed wojną oraz oczyszczona 
prawie całkowicie z domieszek innych ras i typów koni. Na terenie woj. 
bydgoskiego i zielonogórskiego szybko postępuje wyrównanie typu dzięki 
ogierom z PSO Sieraków i Starogard.

Obecnie do Poznańskiego Związku Hodowców Koni zapisanych jest 
2.300 klaczy i od roku 1946 sprzedano do innych województw 317 ogierów.

Przy powstawaniu i doskonaleniu koni trakeńskich, mazurskich i wiel
kopolskich ogromną rolę odegrała umiejętność posługiwania się rodowo
dem koni. Rodowody koni i ich wiarygodność mogły odegrać taką rolę 
tylko dzięki rejestracji w księgach stadnych prowadzonych przez Związki 
Hodowców Koni.

Obecnie Polski Związek Hodowców Koni na zlecenie Ministerstwa 
Rolnictwa wydaje księgi stadne wszystkich ras i typów koni hodowanych 
w Polsce. Należy do nich niniejsza Księga Stadna Koni Wielkopolskich, 
która ma służyć do dalszego doskonalenia hodowli tych koni"126.

Księga wielkopolska jest wydawana w dwóch częściach, osobno dla 
ogierów, osobno dla klaczy. "Niezależnie od tego, każda z tych części 
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posiada dwa działy. Do działu I wpisane są ogiery i klacze urodzone w 
Polsce, a do działu II - ogiery i klacze, urodzone poza granicami kraju 
oraz do roku 1945 na terenach Ziem Odzyskanych, a biorące udział w 
hodowli konia wielkopolskiego"127.

Do I tomu na wpisanych według przynależności w roku 1963, 1205 
ogierów wielkopolskich, 73 należały do członków Poznańskiego Związku 
Hodowców Koni, 222 było w Państwowym Stadzie Ogierów w Gnieźnie i 
269 w Sierakowie. Łącznie na terenie Wielkopolski było 564 ogiery tej 
rasy, choć część z nich obsługiwała rejon województwa zielonogórskiego.

Część 2 tomu I wydano w roku 1966. Na 1428 klaczy tam zapisanych, 
do hodowców Poznańskiego Związku należało w roku 1964, 217 klaczy, 
a do Stadnin Państwowych z terenu Wielkopolski, w Iwnie, Mieczownicy, 
Pępowie, Posadowię, Racocie i Żołędnicy 737. Razem w Poznańskim 954 
klacze wielkopolskie.

Sukcesywnie ukazują się kolejne tomy z podziałem na części, tego 
wydawnictwa. Ostatnia dotychczas część 2 tomu V nosi datę 1992 roku. 
Ogółem jest już 7.446 stron w 10 opasłych "tomach" tej najnowszej edycji 
opracowywanych od 100 lat pierwotnie poznańskich, a obecnie już wiel
kopolskich ksiąg rodowodowych.

Na przestrzeni lat zmieniał się skład Komisji Kwalifikacyjnej, a także 
Redakcji. Miejsce tych co odeszli, zajmowali inni. W pracach nad kolejny
mi tomami brali udział: mgr inż. Adam Sosnowski, dr inż. Andrzej Żółkie
wski, inż. Innocentyna Dąbek, mgr inż. Stanisław Łukomski, inż. Roman 
Gągorowski. Od części 2 tomu IV przestano podawać skład Komisji 
Kwalifikacyjnej, zamieszczając wyłącznie nazwiska członków Redakcji, a 
więc inż. Innocentyna Dąbek, mgr inż. Inga Korzeniowska, mgr inż. Maria 
Truszyńska, a później jeszcze mgr inż. Bogna Kotkowska i Grażyna 
Staśkiewicz128.

Przeglądy, pokazy i wystawy połączone z premiowaniem poszczegól
nych grup koni i nagrodami, pobudzają hodowców do poświęcania wię
kszej uwagi tej dziedzinie produkcji zwierzęcej.

Jeszcze w roku 1955, Ministerstwo Rolnictwa zarządzeniem z 27 
sierpnia129 powołało do życia Ośrodek Hodowlany Konia Poznańskiego, 
obejmujący powiaty Gostyń, Krotoszyn, Kościan, Leszno, Ostrów Wielko
polski i Rawicz. W roku 1963 było tam zrzeszonych 436 członków Po
znańskiego Związku Hodowców Koni130. Z czasem nastąpiły zmiany w 
rejonie Ośrodka i na miejsce wyłączonych powiatów Kościan i Leszno, 
włączono powiaty Jarocin i Pleszew131. W roku 1965 na terenie Ośrodka 
było zalicencjonowanych 470 klaczy, a w roku 1970 już 853, przy liczbie 
45.829 koni ogółem. Wybierając te powiaty na Ośrodek, kierowano się 
wieloletnimi doświadczeniami, gdyż ten obszar województwa poznańskie-
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Fot. 10. Stanisław Perz

go zawsze dostarczał najlepszych koni i doprowadzono tu konsekwentną 
polityką hodowlaną do dużej konsolidacji rodowodów, a tym samym do 
wyrównania pogłowia koni. Od roku 1972 kierownikiem tego Ośrodka z 
ramienia Poznańskiego Związku Hodowców Koni, został jego inspektor, 
już wcześniej znający ten teren, Stefan Tomicki.

Do nowego Zarządu Poznańskiego Związku wybranego na walnym 
zgromadzeniu w dniu 7 marca 1968 roku weszli; jako prezes Stanisław 
Perz z Topoli Wielkiej w pow. Ostrów Wlkp., jako urzędujący viceprezes 
mgr inż. Stanisław Hay oraz Władysław Korbik, inż. Czesław Matławski, 
Idzi Pluta, Tomasz Wieliński i Adam Witwicki.

13 marca 1972 roku zmarł w Gnieźnie, po 
dłuższej chorobie mgr inż. Stanisław Hay, 
wybitny fachowiec, wieloletni pracownik pań
stwowej hodowli koni i działacz Poznańskiego 
Związku Hodowców Koni.

We wspomnieniu pośmiertnym, Witold 
Pruski napisał między innymi: "Siłą rzeczy 
największą troską otaczał Poznańskie, na te
renie którego przepracował większość swego 
życia", i dalej "Przez swą długoletnią pracę na 
polu hodowli koni w Poznańskim przyczynił 
się znacznie do tego, że hodowla w tym rejo
nie wzniosła się na wysoki poziom i obecnie 
przoduje w Polsce w produkcji koni rolni
czych, sportowych i cennego materiału zaro
dowego. Żaden inny rejon kraju nie przyspa
rza państwu tyle dewiz ze sprzedaży koni na 

eksport, jak też żaden nie produkuje tyle cennych ogierów reproduktorów 
co Poznańskie, zaspokajając w pełni nie tylko własne potrzeby, lecz 
dostarczając ponadto reproduktorów innym rejonom.

W ciągu 50-lecia pracy S. Hay wybił się uzdolnieniami i długoletnią 
sumienną pracą do rzędu czołowych twórców nowoczesnej polskiej ho
dowli koni i zasługi jego na tym polu stały się wielkie."132

W tydzień po śmierci Inspektora Hay’a, bo tak był powszechnie 
tytułowany, odbył się w Poznaniu kolejny walny zjazd Poznańskiego 
Związku Hodowców Koni, w dniu 20 marca 1972 roku, już bez swojego 
viceprezesa. Wybrano nowe władze Związku. Prezesem został ponow
nie Stanisław Perz, viceprezesem urzędującym mgr inż. Wiktor Stręk, 
sekretarzem Idzi Pluta, skarbnikiem Tomasz Wieliński, członkiem Za
rządu ponownie inż. Czesław Matławski, a zastępcami Kazimierz Stró- 
żyński i Józef Grabarka.
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18 grudnia 1972 roku odbyło się w Warszawie pierwsze zebranie nowo 
powołanej Rady Hodowlanej Polskiego Związku Hodowców Koni. W skład 
tego siedmioosobowego gremium wszedł członek Poznańskiego Związku 
Hodowców Koni, mieszkaniec powiatu trzcianeckiego, mgr inż. Lesław 
Kukawski, który przyjął na siebie obowiązki sekretarza Rady. Był człon
kiem Rady w latach 1972-1975133.

Od wielu lat były naciski władz na Poznański Związek Hodowców Koni, 
aby zacieśniać współpracę z Wojewódzkim Związkiem Kółek Rolniczych 
i dążyć do tego, żeby coraz więcej członków Związku wstępowało do 
Kółek Rolniczych na szczeblu powiatowym. Nie wróżyło to niczego dobre
go, ale nie spodziewano się do czego to zmierza. Tymczasem z dniem 1 
stycznia 1975 roku, zgodnie z decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Central
nego Związku Kółek Rolniczych, wszystkie prace dotychczas wykonywa
ne na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa, związane z prowadzeniem 
dokumentacji hodowlanej koni, licencjami i opisem źrebiąt, przeszły do 
Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Poznaniu. Przeszli tam również 
dotychczasowi pracownicy Związku - Ignacy Marinowicz, Stefan Tomicki 
i mgr inż. Hieronim Cierniak. W Związku pozostał tylko inspektor mgr inż. 
Wincenty Falkowski i przyjęto do pracy Krzysztofa Kulikowskiego. Woje
wódzki Związek Hodowców Koni (przestano używać tradycyjnej nazwy - 
Poznański Związek Hodowców Koni) zaczął działać, po pełnej integracji 
z Wojewódzkim Związkiem Kółek Rolniczych w ramach Wydziału Organi
zacji Produkcji Rolnej jako Zrzeszenie.

Wszystkie te zmiany miały związek z nowym podziałem administracyj
nym kraju na 47 województw i likwidacją powiatów. Do tego nowego 
układu administracyjnego należało dostosować struktury organizacyjne 
Związku. Na posiedzeniu Zarządu Związku, w dniu 11 września 1975 roku 
poszerzonego o prezesów Kół Powiatowych, kierując się uchwałą nr 18 
Rady Głównej Centralnego Związku Kółek Rolniczych z dnia 2 czerwca 
1975 r., oraz uchwałą Prezydium Zarządu Polskiego Związku Hodowców 
Koni w Warszawie z dnia 8 lipca tegoż roku w "sprawie dostosowania 
struktury organizacyjnej ogniw Związku do struktury organizacyjnej ogniw 
Związków Kółek Rolniczych", podjęto decyzję o likwidacji Kół Powiato
wych Hodowców Koni w byłym województwie poznańskim. Następnie 
Zarząd podjął uchwałę o przeniesieniu członków i zastępców członków 
Zarządu i komisji rewizyjnej dotychczasowego Wojewódzkiego Związku w 
skład zarządów i komisji rewizyjnych nowych wojewódzkich związków, 
zgodnie z ich miejscem zamieszkania, oraz uchwałę o powołaniu Woje
wódzkich Związków Hodowców Koni w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Na tym posiedzeniu ukonstytuował się nowy Zarząd Wojewódzkiego 
Związku Hodowców Koni w Poznaniu, w skład którego weszli: Idzi Pluta
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- prezes, mgr inż. Wiktor Stręk - viceprezes, Feliks Chiżewski - sekretarz, 
inż. Czesław Matławski - członek Zarządu, Stanisław Klaczyk - członek
Zarządu, Marian Przybecki - zastępca członka Zarządu, Julian Majchrzy-
cki - zastępca członka Zarządu. Następnie powołano dotychczasowe 
Zarządy Kół na Zarządy Wojewódzkich Związków Hodowców Koni 12
września 1975 roku w Koninie, z Eugeniuszem Sobolewskim jako preze
sem, 15 września w Lesznie, z Kazimierzem Stróżyńskim jako prezesem,
7 października w Kaliszu - prezesem został Tomasz Wieliński i 17 
listopada 1975 roku w Pile, gdzie prezesem został Antoni Dolny.

Fot.11. Tomasz Wieliński

Zgodnie z odgórnymi zaleceniami, za
częto organizować Sekcje Hodowców Ko
ni przy poszczególnych Spółdzielniach Kó
łek Rolniczych (SKR).

Już po raz drugi za czasów PRL, po
dobnie jak to miało miejsce w latach 1947- 
1957, Poznański Związek Hodowców Koni 
został pozbawiony samodzielności, ode
brano mu nazwę, podzielono, a przez ode
branie uprawnień, stał się mało 
znaczącym towarzystwem, ograniczają
cym swoje działanie do szkoleń.

Jedynie dotychczasowi inspektorzy 
Związku nadal wypełniali swoje obowiązki, 
jak dawniej, choć pod różnymi "szyldami". 
1 stycznia 1976 roku wieloletni kierownik 
Związku przeszedł na emeryturę, ale na
dal pracował na pół etatu w ulubionym

zawodzie. Kierownikiem Działu Hodowli Koni Okręgowej Stacji Hodowli 
Zwierząt zostaje mianowany Stefan Tomicki. Mgr inż. Wincenty Falkowski 
został koordynatorem pracy pięciu Związków Wojewódzkich, powstałych 
na terenie byłego województwa poznańskiego, będąc na etacie Wojewó
dzkiego Związku Kółek Rolniczych jako starszy specjalista do spraw 
hodowli koni.

Na "walnym zgromadzeniu delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia Ho
dowców Koni" w Poznaniu, odbytym w dniu 16 lutego 1976 roku w 
Ośrodku Szkoleniowym Wojewódzkiego Związku Kołek Rolniczych w 
Dymaczewie Starym koło Stęszewa, po dyskusji, przeprowadzonej już "w 
nowym duchu" wybrano nowy Zarząd Zrzeszenia Wojewódzkiego. Preze
sem został Julian Majchrzycki z Dominowa, zastępcami: Helena Palusz
kiewicz i Marian Przybecki, sekretarzem Idzi Pluta, a członkiem Zarządu 
Jan Modlibowski.
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Fot. 12. Julian Majchrzycki

Fot.13. Sylwester Wojciechowski

W Lesznie na walnym zebraniu prezesem 
wybrano Sylwestra Wojciechowskiego z Wit- 
kówek. W Koninie Jerzego Domańskiego z 
Ościsłowa. W Pile Antoniego Dolnego z Ję- 
drzejewa. W Kaliszu ponownie Tomasza Wie- 
lińskiego z Jarocina.

"Mijają lata. Związek de facto nie jest 
związkiem. Do pomocy w jego, bardzo zresztą 
problematycznych pracach, Kotka Rolnicze 
oddelegowują swoich pracowników, którzy 
przeważnie o koniach nie mają pojęcia. Wielu 
zaczyna ogarniać apatia i zniechęcenie. Jed
nak prawdziwi dawni, zapaleni działacze, a 
zwłaszcza personel techniczny Związków na 
szczeblu wojewódzkim, jak i przede wszy
stkim w Polskim Związku Hodowców Koni w
Warszawie, nie daje za wygraną. Czeka na odpowiedni moment. I taki 
moment nadchodzi. Teraz trzeba go tylko mądrze i rozważnie wykorzy
stać, aby odebrawszy związkowe uprawnienia, Związek Hodowców Koni 
mógł się ponownie stać tym, czym był od kilkudziesięciu lat. Jest rok 
1981"13 .

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie zwołuje XII Walne 
Zgromadzenie Delegatów Wojewódzkich Związków Hodowców Koni na 
dzień 7 maja 1981 roku w Sali Warszawskiej w Pałacu Kultury i Nauki w 

Warszawie. Powodem jest obietnica mini
stra Jerzego Wojteckiego, złożona z dele
gacji hodowców w dniu 21 lutego, podczas 
ostatniej z kilku konferencji w Ministerstwie 
Rolnictwa, przywrócenia Polskiemu 
Związkowi Hodowców Koni uprawnień ho
dowlanych.

Podczas obrad zjazdu, po pełnych dy
namizmu sprawozdaniach, jak je określił w 
swej relacji redaktor Antoni Święcki135, 
"wywiązała się ożywiona i konstruktywna 
dyskusja, w której wzięło udział około 40 
mówców". Jednak stanowisko viceministra 
Andrzeja Kacały było negatywne. Zabiera
jący głos byli zgodni, że jeżeli Związek nie 
odzyska uprawnień, to należy go rozwią
zać. Ostatecznie "w ogniu namiętnej dys
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kusji..." minister Kacała wyraził zgodę "na przekazanie uprawnień wraz z 
księgami".

Ta utrzymana w nadzwyczaj spokojnym tonie relacja sprawozdawcy, 
zupełnie nie oddaje atmosfery tego pamiętnego zjazdu i wielogodzinnej 
napiętej sytuacji na sali, grożącej w każdej chwili "wybuchem", mogącym 
mieć nieobliczalne skutki. Dziś, po latach już mało kto pamięta, że sukces 
osiągnięty na tym zebraniu, to w równej mierze kwestia przypadku i 
umiejętnego, aczkolwiek graniczącego z tupetem, wykorzystania tego 

przypadku przez przewodniczącego zgroma
dzenia, specjalnie do tej funkcji sprowadzone
go do Warszawy przez organizatora zjazdu, dr 
inż. Andrzeja Żółkiewskiego. Zdecydowany 
upór viceministra ustąpił dopiero wówczas, kie
dy przewodniczący zebrania przekazał zebra
nym treść i ton rozmowy ministra z dyrektorem 
Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, w której ten 
ostatni w lekceważący sposób wyrażał się o 
zebranych. Reakcja sali była tak gwałtowna i 
głośna, że minister Kacała poprosił o głos ... i 
sprawa została wygrana136.

Ostateczną decyzją Ministerstwa Rolnic-

Fot.14. Antoni Dolny
twa, z dniem 1 stycznia 1982 roku Działy Ho
dowli Koni w Okręgowych Stacjach Hodowli 
Zwierząt uległy likwidacji, ich uprawnienia prze

jęły Związki Hodowców Koni, a pracownicy, którzy wyrazili na to zgodę,
powrócili też do Związków. W Wielkopolsce 
Związek rozpoczyna działalność jako Okręgo
we Biuro Polskiego Związku Hodowców Koni 
w Poznaniu, łącząc w ten sposób działalność 
pięciu samodzielnych Związków Wojewódz
kich.

Kierownikiem Okręgowego Biura, a w rze
czywistości odrodzonego kolejny już raz 
Związku, zostaje Stefan Tomicki, a jego zastę
pcą mgr inż. Wincenty Falkowski. Pracująca 
od roku 1975 w Okręgowej Stacji Hodowli 
Zwierząt inż. Zofia Zielińska, przeszła także do 
pracy w Związku.

W dniu 29 czerwca 1983 roku, po przeła
maniu oporu członków niektórych Związków 
Wojewódzkich, które to Związki przyzwyczaiły Fot. 15. Stefan Tomicki
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się do, wprawdzie problematycznej, ale samodzielności, odbył się w sali 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu walny założycielski zjazd Wielkopol
skiego Związku Hodowców Koni. Wzięło w nim udział 89 delegatów z 
województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznań
skiego. Na zjeździe uchwalono statut Wielkopolskiego Związku oraz do
konano wyboru władz Związku, w następującym składzie:

Prezes: Jerzy Domański z Ościsłowa woj. konińskie
viceprezesi: Tomasz Wieliński z Jarocina woj. kaliskie

Sylwester Wojciechowski z Witkówek woj. leszczyńskie
Sekretarz: Julian Majchrzycki z Dominowa woj. poznańskie
Skarbnik: Antoni Dolny z Jędrzejewa woj. pilskie
Członkowie: Jan Konarczak z Kaczej Górki woj. leszczyńskie 

Józef Kin z Nowej Wsi woj. konińskie 
Stanisław Źarczyński ze Złotowa woj. pilskie 
Helena Paluszkiewicz z Kiełczynka woj. poznańskie 
Stanisław Krawczyk z Bud woj. kaliskie 
dr Stanisław Siudziński - Akademia Rolnicza Poznań 
inż. Czesław Matławski - dyrektor PSO Gniezno 
inż. Tadeusz Czermiński - dyrektor PSO Sieraków 
Idzi Pluta z Poznania

Z dniem 1 lipca 1983 roku odszedł na wcześniejszą emeryturę kierow
nik Związku Stefan Tomicki oraz do innej pracy mgr inż. Wincenty Falko
wski. Kierownictwo Związku objęła inż. Zofia Zielińska. Stefan Tomicki
powraca do pracy na pół etatu i ma pod opieką teren Wojewódzkiego
Związku w Koninie. Mgr inż. Hieronim Cier- 
niak obsługuje województwo leszczyńskie, 
mgr inż. Paweł Linowski - województwo kali
skie. Województwo pilskie ma pod opieką mgr 
inż. Mariusz Pawlak, a na terenie wojewódz
twa poznańskiego pracuje mgr inż. Janusz 
Skórkowski.

W tym czasie w związku z rozwijającą się 
mechanizacją wsi i malejącą rolą koni w go
spodarstwach rolnych, z roku na rok pogłowie 
koni zmniejsza się. Przykładowo pomiędzy ro
kiem 1985 a 1986 spadek ten na terenie pięciu 
województw wyniósł 12% (100.900 koni w ro
ku 1985 i 88.000 w roku 1986). Różnice były 
pomiędzy województwami - Kalisz 12,4%, Fot. 16. Jerzy Domański
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Fot.17. Inż. Zofia Zielińska

Konin 10,2%, Leszno 12,2%, Piła 18,2%, Poznań 14,8%. Liczba klaczy 
zarodowych też ulegała systematycznemu zmniejszeniu. Na koniec roku 

1983 było w Wielkopolskim Związku Hodow
ców Koni 2.264 klacze, w tym zapisanych do 
księgi głównej 1.250, w roku 1984 - 2.280 
klaczy, w tym do księgi głównej 1.390, na 
koniec roku 1985, zapisanych w księgach było 
2.012 klaczy, w księdze głównej 1.158, w roku 
1986 - 1.698 klaczy i odpowiednio 1.043. W 
tych samych latach ogierów uznanych na te
renie Wielkopolskiego Związku było:

Rok 1983 - 211 ogierów
" 1984 - 193
" 1985- 156 "
" 1986- 124 

21 czerwca 1987 roku odbył się w Rasze-
wach I Championat koni rasy wielkopolskiej, 

na którym przedstawiono 32 konie. Tytuły przyznano trzem klaczom i 
dwóm ogierom.

Podczas pierwszej kadencji Zarządu Wielkopolskiego Związku Stefan 
Tomicki zdecydował się zawiesić swoją emeryturę i powrócił na pełny etat 
inspektora Związku.

Na zjeździe wyborczym Wielkopolskiego Związku w Poznaniu w dniu 
9 lipca 1987 roku, skład nowego Zarządu był następujący:

Prezes: Jerzy Domański z Ościsłowa
Viceprezesi: Tomasz Wieliński z Jarocina 

Marian Szczęśniak z Kiekrza
Sekretarz: Jan Pawelski z Zawieście
Skarbnik: Piotr Szejner z Budzynia
Członkowie: Józef Kin z Nowej Wsi

Jan Konarczak z Kaczej Górki
Stanisław Krawczyk z Bud
Antoni Dolny z Jędrzejewa
Władysław Czyż z Poznania
dr Stanisław Siudziński - Akademia Rolnicza 
inż. Czesław Matławski - PSO Gniezno 
inż. Tadeusz Czermiński - PSO Sieraków 
inż. Marian Cebulski - Kombinat PGR Pudliszki

Po reformie administracji państwowej i nowym podziale terytorialnym 
kraju, na obszarze działania Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni 
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Fot.18. Marian Szczęśniak

były rozstawiane ogiery państwowe z trzech stad ogierów - Gniezna, 
Sierakowa i Łobezu.

Podczas IV Zjazdu Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni, który 
miał miejsce w Poznaniu dnia 29 listopada 1989 roku, prezes Jerzy 
Domański, który od roku pełni także funkcję prezesa Polskiego Związku 
Hodowców Koni w Warszawie prosił zjazd o wyrażenie zgody na jego 
rezygnację z przewodniczenia Zarządowi 
Związku Wielkopolskiego, na rzecz dotych
czasowego viceprezesa Mariana Szczęśnia
ka. Zjazd wyraził zgodę i wybrał Mariana 
Szczęśniaka prezesem Związku w Poznaniu.

Podczas obrad podkreślano, że na skutek 
przemian w gospodarce nie tylko polskiej, ale 
światowej, zmienia się rola konia. Koń zaczy
na być potrzebny nie tyle do pracy, co do 
rekreacji i sportu. Wiążą się z tym zupełnie 
odmienne wymagania stawiane temu zwie
rzęciu, a tym samym konieczne są przemiany 
niektórych typów koni. Dotyczy to również 
hodowli wielkopolskiej. Ażeby nadążyć za za
chodzącymi na świecie przemianami, trzeby 
także dążyć do przekształcenia dotychcza
sowego kierunku hodowli. Trzeba zmienić typ konia wszechstronnego na 
bardziej wierzchowego.

W roku 1988 w Związku działało 53 Terenowe Koła zrzeszające 2123 
członków. Stan klaczy zarodowych zapisanych do ksiąg znów się zmniej
szył i wynosił w roku 1988 1.404 sztuki.

Zwiększa się natomiast liczba koni na wystawach i pokazach. We 
wszystkich pięciu województwach w roku 1987 pokazano na 8 wystawach 
176 koni, w roku 1988 na 7 - 212 koni i w roku 1989 na 6 wystawach i 2 
pokazach - 228 koni.

Związek coraz częściej jest zmuszany przez swoich członków do 
zajmowania się sprzedażą koni, zdając sobie sprawę, iż handel jest 
poniekąd stymulatorem hodowli.

Na przełomie lat 1990-1991 nastąpiły zmiany w obsadzie stanowisk 
technicznych Związku. Definitywnie pożegnano, pracującego na pół etatu 
wieloletniego kierownika Związku, Ignacego Marinowicza, odeszła na 
rentę inż. Zofia Zielińska, dotychczasowy kierownik Związku, przeszli na 
emeryturę, mgr inż. Hieronim Cierniak i Stefan Tomicki. W tej sytuacji, 
zupełnego braku personelu wykonującego w rejonie Związku prace instru- 
ktażowo-zootechniczne, Zarząd Wielkopolskiego Związku rozpisał kon
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kurs na stanowisko kierownika i inspektora. Kierownikiem Związku 
został mgr inż. Wincenty Falkowski, przed przerwą w tej pracy, wielo
letni inspektor i faktyczny kierownik pięciu Wojewódzkich Związków w 
okresie podporządkowania Kółkom Rolniczym. Na stanowiska inspe
ktorów zostali przyjęci - mgr inż. Mirosław Konarczak i mgr inż. Marek 
Żuławski.

Na walnym zjeździe Wielkopolskiego Związku, który się odbył w Kie- 
krzu pod Poznaniem w dniu 18 lutego 1992 roku, po wyborach nowo 
wybrany Zarząd ukonstytuował się następująco:

Prezes: Jerzy Domański - Ościsłowo
Viceprezesi: Tomasz Wieliński - Jarocin

Henryk Borowczyk - Murzynowo Kościelne 
Sekretarz: inż. Marian Cebulski - Pudliszki
Skarbnik: Antoni Dolny - Jędrzejewo
Członkowie: Józef Krzyżoszczak - Niemarzyn 

Stanisław Krawczyk - Budy 
Józef Kin - Nowa Wieś 
Bernard Brzoski - Chodów 
Czesław Koprowski - Huta 
Jan Konarczak - Kacza Górka 
Stanisław Kujawa - Pysząca 
inż. Czesław Matławski - PSO Gniezno

18 kwietnia 1993 roku zginął w wypadku 
samochodowym kierownik Wielkopolskiego 
Związku Hodowców Koni, mgr inż. Wincen
ty Falkowski. Pozostało tylko trzech inspe
ktorów o krótkim stażu na tych 
stanowiskach. Dyrektorzy PSO Gniezno, 
Sieraków i Łobez ofiarowali się z pomocą w 
terenowych pracach zootechnicznych i 
obietnicy dotrzymali. Od 1 grudnia 1993 
roku kierownikiem Związku został mgr inż. 
Marek Żuławski, a od 1 stycznia został za
trudniony w charakterze specjalisty inż. Ja
rosław Szymoniak.

Z końcem 1993 roku Związek liczył 
1756 członków, w tym osób prawnych 32. 
Nieznacznie wzrosła liczba klaczy wpisa-

Fot.19. Mgr inz^Wincenty Falko- nyC|n ksiąg stadnych, których było 1994. 
Znacznie wzrosła ilość klaczy młodych zali-
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cencjonowanych, bo 411 klaczy wielkopol
skich. Związek od wielu lat opisuje najwięcej 
źrebiąt w kraju - w roku 1993 1.850.

Zbliża się, obchodzona przez Wielkopolski 
Związek Hodowców Koni, 100-letnia rocznica 
powstania Poznańskiego Towarzystwa Zapi
sywania Klaczy w Księgi Rodowodowe, które 
jest uznane za prekursora twórczej, zorganizo
wanej pracy hodowlanej nad koniem wielko
polskim. Pracy wielu pokoleń polskich 
hodowców - miłośników konia, która dopro
wadziła do zatwierdzenia produktów ich wy- Fot20 M9r inż- Marek Żuławski 

siłków za rasę. Jest to dowód, do czego 
wiedzie rzetelna, zdyscyplinowana, poddana pewnym przyjętym na siebie 
świadomie rygorom, wspólna praca wielu ludzi złączona jednym celem.

Jak widać z tego krótkiego, jakże pobieżnego zarysu dziejów, zwróco
no w nim tylko uwagę na pewne wyrywkowe fragmenty działalności 
kolejnych Związków. Związków o zmieniających się nazwach, przeżywa
jących wzloty i upadki, ograniczanych w swych działaniach, zawiesza
nych, ale odradzających się "jak Fénix z popiołów". Nie jest to kronika, 
choć chronologię starano się zachować.

Pełne, szczegółowe dzieje Związku i tła historycznego, na którym 
powstał, to byłaby wielokrotność objętości tego zarysu.

Na 100-lecie należy życzyć Wielkopolskiemu Związkowi Hodowców 
Koni, aby się takiego opracowania doczekał, bo w pełni swą pracą i 
wynikami jej na przestrzeni tych lat, zasłużył. A na następne lata Związ
kowi - Szczęść Boże!
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Zdjęcia i podpisy do nich na wkładce kolorowej przygotowało Biuro Wielkopolskiego 
Związku Hodowców Koni.

Fot.1. - KWZH to krót od Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Fot.2. - Aukcja koni odbyła się na terenie Państwowego Stada Ogierów
Fot.5. - Stoją od lewej: mgr inż. Mirosław Konarczak, p. Teresa Dukat, 

mgr inż. Marek Żuławski, mgr inż. Janusz Skórkowski
Fot.7. - RSP to skrót od Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
Fot.8. - Klacz 950 WPz 950 to klacz Granica (fot. Z. Zielińska)


