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Oprócz wyścigu Derby (szczegóły na str. 2-3)
o Nagrodę Ministra Skarbu Aleksandra Grada,
odbędzie się również prestiżowa gonitwa

o Nagrodę Prezesa Totalizatora
Sportowego (godz. 16.20). Wystąpią w
niej m.in. znakomite konie: zwycięzca Derby
z roku 2008 Ruten i triumfator ubiegłorocznej
Wielkiej Warszawskiej Hipoliner.
Ponadto odbędą się jeszcze bardzo
interesujące biegi o nagrody: 1 Dywizji
Kawalerii Wojska Polskiego (gonitwa
płotowa, godz. 14.30) i Stadniny Koni
Rzeczna (godz. 15.40).

Poza wyścigowymi emocjami:
• atrakcje dla całej rodziny,
• zabawy dla najmłodszych,
• koncert Swing Thing,
• konkurs dla Pań na najpiękniejszy kapelusz
szczegóły strona 4

4 lipca – spotkajmy się na Torze Służewiec!

– nowy film
Wiesława
Saniewskiego
• rozmowa z reżyserem,
wypowiedzi aktorów:
Janusza Gajosa, Pawła
Szajdy, Marty ŻmudyTrzebiatowskiej
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Magnes i magia gonitwy Derby
Swoistym świętem na torach wyścigowych całego świata jest dzień, w którym
rozgrywana jest gonitwa Derby. Jej nazwa wywodzi się od lorda miasta Derby
w Anglii, prekursora wyścigów w drugiej
połowie XVIII wieku. W Warszawie Derby rozgrywane są zawsze w pierwszą niedzielę lipca. Od tej zasady były tylko odstępstwa w latach 2006 i 2008, gdy sezon rozpoczął się z opóźnieniem.
W Derby na dystansie 2400 m (jedno okrążenie służewieckiego toru) rywalizują trzyletnie
konie pełnej krwi angielskiej, zwane potocznie
folblutami lub „anglikami”.
Na wyścigach mówi się, że Derby wygrywa
koń niekoniecznie najlepszy, ale szczęśliwy,
czyli taki, któremu podczas tego biegu wszystko dobrze się ułoży; dobrze wystar tuje, dżokej
nie popełni błędów (np. nie spóźni się z finiszem itp.).
Derby są gonitwą niepowtarzalną i pełną tajemnic. Dość często zdarzało się, że rozstrzygnięcia na celowniku były niespodziewane. Naj-

większą niespodziankę sprawił w 1993 roku
Durand, którego dosiadał wówczas starszy
uczeń, a dziś rutynowany dżokej Mirosław Pilich. Uczniowie bardzo rzadko dosiadają koni
w tak ważnym wyścigu. A jednak Durand pod
Mirkiem Pilichem dostał skrzydeł i pokonał aż
o trzy długości bitą faworytkę Upsalę, z którą
ani wcześniej, ani później nie miał szans.
W 1982 roku w boksie Otmara w czasie startu zacięły się drzwiczki. Konie już przebiegły
ok. 200-300 m, gdy sędzia zatrzymał bieg. Gdyby tego nie zrobił, nikt nie miałby do niego pretensji. Powtórzono start i liczony w dalszej kolejności Otmar wygrał bieg.
Zwycięski koń po zatwierdzeniu wyniku przez
Komisję Techniczną jest dekorowany na padoku
błękitną wstęgą. Hodowcy, właściciele koni, trenerzy i jeźdźcy wygranie właśnie tej gonitwy niezwykle sobie cenią. Konie wygrywające Derby
przechodzą do historii. Często uzyskują też wysokie ceny. Derbistka z 2001 r. Kombinacja została sprzedana za 1 mln zł, derbista z 2002 r.
Dancer Life za 220 tys. dolarów, a ubiegłoroczny zwycięzca Soros za 250 tys. zł.
•

Trener Andrzej Walicki
(PProfessional – Dżakarta), ogier skarogniady,
dż. Emil Zahariev, waga 59 kg

Brat Dżesmina, zwycięzcy Derby w 2005 roku. Był solidnym dwulatkiem, a w pierwszym tegorocznym biegu o szyję przegrał z Danjazzem, by w kolejnym starcie odnieść imponujące zwycięstwo.
W wyścigu o Nagrodę Iwna zajął czwarte miejsce ze stratą 7
długości do wyhodowanego w tej samej stadninie Dżulietto.
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DANGER
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KARDINALE

Ocena: Uważam że powinien pójść do przodu. Może być w końcowej rozgrywce, pod warunkiem, że tempo będzie mocne. Niestety,
brakuje mu przyspieszenia na finiszu.

Belenus – Kornelia), klacz gniada,
(B
dż. Rastislav Juracek, waga 57 kg

Wywodząca się ze świetnej linii żeńskiej Kardinale była niezłą dwulatką, a w tym roku zaprezentowała większe możliwości. Po minimalnej porażce w pierwszym starcie z Bonsai’s Blade i drugim miejscu na ciężkim torze w biegu o Nagrodę Irandy, klacz okazała
się lepsza od rówieśniczek w gonitwie o Nagrodę Soliny. Być
może w Derby będzie najgroźniejsza z trójki klaczy.

Ocena:Poprawia się z każdym startem. Uspokoiła się. Uważam, że
jest to poważna konkurentka dla ogierów. Zdecydowanie mniejsze szanse
ma na torze lekkim.

Trener Krzysztof Ziemiański
Ro yal Cou rt – Turbia), ogier siwy,
(R
dż. M ir osław P ilich, waga 59 kg

Dubai Destination – Far Reaching), ogier kasztan,
(D
dż. ???

Rozpoczął od zwycięstwa ubiegłoroczną karierę, ale w kolejnych
startach szło już mu gorzej. Jego forma zdaje się iść w górę, ponieważ najlepszy wynik osiągnął w ostatnim starcie. Było to szóste miejsce w gonitwie o Nagrodę Iwna, gdzie kończył nieznacznie za Dangerem i Leopolisem.

Rozpoczął karierę w tym roku. Po dwóch zwycięstwach w gonitwach
niższej rangi był dopiero czwarty w Memoriale Jerzego Jednaszewskiego, ale już 9 dni później poprawił się i w bardzo dobrym stylu
wygrał bieg o Nagrodę Aschabada, nazwany kuchennymi schodami do Derby.

Ocena trenera: Mam nadzieję, że uda mi się przygotować
najlepszą formę tego silnego konia akurat na Derby. Jest to tzw. błociarz, czyli sprzyja mu ciężki tor i surowe tempo.
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TYBALT

(JJape – Czarda), ogier gniady,
dż. Vladimir Panow, waga 59 kg

Be My Chief – Doreen), ogier ciemnogniady,
(B
k. dż. Artur Dul, waga 59 kg

Choć nie startował w najważniejszych gonitwach przygotowawczych
do Derby, rywalizował z bardzo mocnymi konkurentami. Po niezłych rezultatach z dwóch pierwszych startów, w świetnym stylu wygrał Memoriał Jerzego Jednaszewskiego, demonstrując dużą szybkość na finiszu.
Ocena: Poprawia się z każdym startem, nie boi się dystansu. Jeśli zostanie dobrze przeprowadzony przez dżokeja, ma duże szanse
na dobry występ.
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Bardzo urodziwy, ale do tej pory niczym specjalnym się nie wyróżnił. W wieku dwóch lat odniósł jedno zwycięstwo, a jego największym dotychczasowym sukcesem jest triumf w Memoriale Tomasza Dula podczas inauguracji tego sezonu. W biegach przygotowawczych do Derby zawodził, zajmując dalsze miejsca.

CHARRO
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DARK CHIEF

Ocena: Początkowo myślałem, że podyktuje mocne tempo dla Invisible Dubai. Jeśli jednak jego właściciel Andrzej Pietrzak zadecyduje
inaczej, zastosuję się. Wtedy na pewno Dark Chief nie będzie „zajęcem”.
Pobiegnie dla siebie..

(TTempelwachter – Inf anter ia), klacz ciemnogniada,
dż. Martin Srnec, waga 57 kg

Almutawakel – Abundatia), ogier gniady,
(A
dż. Aleksander Reznikov, waga 59 kg

Córka niemieckiego Tempelwachtera, który dobrze spisywał się na
dystansach powyżej 2000m. Uważana za rewelację sezonu,
mimo że nieco słabiej wypadła trzy tygodnie temu w gonitwie
o Nagrodę Soliny. Wcześniej wygrała bieg o Nagrodę Dżamajki i była druga w Wiosennej.
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INFAMIA

Ze startu na start prezentuje się lepiej. W wieku dwóch lat startował
dwukrotnie, był trzeci i pierwszy. Ten sezon rozpoczął od dwóch wygranych, a duże możliwości potwierdził zajmując drugie miejsce w biegu o Nagrodę Iwna ze stratą zaledwie długości do Dżulietto.
Ocena: Zawiodłem się na nim, bo myślałem, że to koń klasowy.
Jednak przegrał z Dżulietto w biegu o Nagrodę Iwna. Jeśli wygra Derby wszystko mu wybaczę. Ma niestety niekorzystny numer startowy.

Ocena: Wydaje się, że główną przyczyną słabszego ostatniego
startu mogła być twarda bieżnia. Bardzo ładnie, wydajnie galopuje i od
początku sezonu utrzymuje się w wysokiej formie.

Trener Michał Romanowski
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AGAINST THE WIND (ITY)

Trener Janusz Kozłowski

Double Alleged – Camparosa), ogier gniady,
(D
st.u. Marek Brezina, waga 59.

Needwood Blade – Bonsai), ogier gniady,
(N
dż. Piotr Krowicki, waga 59.

Choć wyraźnie poprawił się w stosunku do ubiegłego sezonu, to progi wydają się dla niego zbyt wysokie. Wygrał w ciężkim boju dwie
gonitwy grupowe, ale w Memoriale Jerzego Jednaszewskiego wyraźnie uległ m. in. Charro, Invisible Dubai oraz Perfect Chiefowi.
Ocena: Nie ukrywam, że liczę na łut szczęścia. Na zdrowy rozum nie powinien się liczyć w końcowej rozgrywce. Ale na wyścigach już niejeden cud się zdarzył.

INVISIBLE DUBAI (GB)

Ocena: W biegu o Nagrodę Aschabada pokazał zadatki klasy. Wiadomo już jednak, że wcześniej zgłoszony znany europejski dżokej Daniele Porcu jednak nie przyjedzie na Służewiec. Trzeba będzie szukać jeźdźca z łapanki.

8

Pierwszy z trójki wyhodowanych w Wielkiej Brytanii uczestników
Derby dysponuje błyskotliwym finiszem. Jego ojciec był solidnym
sprinterem, ale Bonsai’s Blade potwierdził, że nie boi dłuższego dystansu. Był trzeci w wyścigach o Nagrodę Rulera (1600 m)
Dokument
pobrano
www.qnwortal.com
oraz Iwna
(2220 m) z niewielkązstraserwisu
tą do Dżulietto.

CAMPARANO

Ocena: Zmieniłem jeźdźca. Liczę, że pod ofensywnie jeżdżącym
Piotrem Krowickim mój koń pokusi się o niespodziankę.
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BONSAI’S BLADE (GB)

Trener Tomasz Kluczyński

Trener Dorota Kałuba

Be My Chief – Palafitta), ogier skarogniady,
(B
dż. Robert Šara, waga 59 kg

(ojciec A.P. Indy – matka Bloomy), ogier gniady,
dż. Aleksander Ivanskoi, waga jeźdźca 59 kg

Kontuzja odniesiona w wieku dwóch lat sprawiła, że zadebiutował
dopiero w tym roku. W pierwszym biegu był trzeci. W kolejnym występie zaledwie o szyję przegrał z Invisible Dubai. Przed trzema tygodniami był drugi w Memoriale Jerzego Jednaszewskiego. Podczas szybkiej końcówki popisał się ładnym finiszem z ostatniej pozycji.

Syn najlepszego konia 1992 roku w USA, A.P. Indy, a w swoim rodowodzie ma również takie sławy jak Seattle Slew i epokowy Secretariat. W maju wygrał gonitwę II grupy, a trzy tygodnie temu był
piąty w biegu o Nagrodę Iwna. W 2008 r. Derby dla trenerki
Doroty Kałuby wygrał wyhodowany w USA Ruten.

2

PERFECT CHIEF

Ocena: Jest to bardzo dobry koń, ale wpływ na jego dotychczasowe wyniki miały przerwy w treningach. Mam nadzieję, że w Derby
pokaże się od dobrej strony.

Ocena: Jest jeszcze mało doświadczony, ale liczymy na dobry występ. Jego największym atutem jest szybkość na finiszu.

1

LEOPOLIS (USA)

5

DANJAZZ

9

MORIKANO

(JJazzman – Dangai), ogier gniady,
dż. Siergiej Wasiutow, waga 59 kg

(FFootstepsinthesand – Endure), ogier gniady,
st.u. Andrzej Mazurkiewicz, waga 59 kg

Jest synem triumfatora angielskiej gonitwy 2000 Guineas i wnukiem
wyśmienitego sprintera-milera Green Desert. W ostatnią niedzielę zajął czwarte miejsce w mocno obsadzonym czeskim wyścigu Derby.
Wcześniej był drugi w Bratysławie oraz trzeci w czeskim odpowiedniku Nagrody Rulera. Na Służewcu jeszcze nie startował.
Ocena: Jeśli w ciągu tygodnia zregeneruje siły po występie w Pradze, może powalczyć na Służewcu o wysokie miejsce, bo ma duże możliwości.
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Jeden z bardziej zagadkowych uczestników gonitwy. Po solidnej karierze w wieku dwóch lat, w dobrym stylu wygrał gonitwę II grupy,
a następnie zajął 7 miejsce w bardzo mocno obsadzonym wyścigu
przygotowawczym do austriackiego Derby w Ebreichsdorfie. Dwa
tygodnie temu finiszował jako drugi w gonitwie o Nagrodę Aschabada za Invisible Dubai.

ATACAMA CROSSING (IRE)

Ocena: Przybył do mojej stajni dopiero przed tygodniem. Dobrze się
sprawuje podczas treningów. Uważam, że jest niezłym, zagadkowym koniem.

Trener Marcin Duplicki
Dr Fong – Dallaah), ogier gniady,
(D
dż. Luca Sorrentino, waga 59 kg

(JJanosz – Musetta), ogier kasztan,
dż. Jerzy Ochocki, waga 59.

Należał do ścisłej czołówki dwulatków. Dobrze rozpoczął bieżący sezon. Po dwóch znakomitych występach, gdy zajmował drugie miejsca po walce z Dżulietto w wyścigach o Nagrody Strzegomia i Rulera (oba na dystansie 1600 m), przyszło jednak rozczarowanie.
W biegu o Nagrodę Iwna (2200 m) był dopiero siódmy.
Ocena: Dobrze prezentował się wiosną, ale po wydłużeniu dystansu spisał się słabiej. W Derby będzie miał okazję się zrehabilitować.
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DOCTOR DAHESS (GB)

Ocena: Ten ostatni występ bardzo nas zaniepokoił. Przeżyliśmy
z moim tatą Zenkiem duży zawód. To kawał konia. Może w Derby
będzie miał swój dzień.

Typy
dziennikarzy

Trener Wojciech Olkowski
Exaltation – Dżeni Lady), ogier kasztan,
(E
dż. Anton Turgaev, waga 59 kg

Zwycięstwa w biegach o Nagrody Strzegomia, Rulera i Iwna, jakie
odniósł w tym roku, stawiają go w gronie głównych pretendentów
do wygranej. Wątpliwości co do jego predyspozycji dystansowych,
rozwiały się z chwilą, gdy pewnie wygrał ostatni sprawdzian
przed Derby na dystansie 2200 m.
Ocena: Nie odczuł poprzednich wyścigów. Troszeczkę impulsywny. Ale to koń z biglem. Potrafi przyspieszyć.
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Robert
Zieliński
DŻULIETTO

Siostra bardzo dobrego Dżygita, czołowa dwulatka ubiegłego sezonu. Późno rozpoczęła starty w tym roku. W gonitwach o Nagrody
Wiosenną oraz Soliny spisywała się zdecydowanie poniżej oczekiwań, zajmując czwarte i piąte miejsca. Sprzyja jej elastyczna
nawierzchnia.
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DŻULIWANA

Da Xian – Djakarta), ogier ciemnogniady,
(D
dż. Piotr Piątkowski, waga 59 kg

www.wyscigi-konne.info

Elwira
Krakowiak

Dosiądzie go dżokej Piotr Piątkowski, który wygrał Derby w zeszłym roku. Nie ścigał się dotąd z czołówką rocznika. Po niezłej karierze w wieku
dwóch lat, zawiódł w pierwszym tegorocznym występie. Szybko jednak
się zrehabilitował. Z dużą swobodą wygrał dwa kolejne wyścigi.
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Katarzyna
Romaniuk
Dżuliettozachwycił mnie swoimi tegorocznymi osiągnięciami. Wnuk
zasłużonego dla polskiej hodowli Professionala jest bardzo waleczny iniezwykle wytrzymały. Dobrze się czuje zarówno na torze elastycznym,
jak i na szybkiej bieżni. Razem z dżokejem Antonem Turgaevem tworzą zgrany duet. Wydaje mi się, że tylko dysponujący błyskawicznym finiszem urodzony w Wielkiej Brytanii Bonsai’s Blade, może go
pokonać.

Trener Marek Nowakowski

Ocena: Zrobił ostatnio duże postępy. Jednak jest trudny do oceny, gdyż w dwóch ostatnich wygranych biegach nie miał trudnych
rywali. Dopiero Derby będą dla niego wyścigiem prawdy.

szef działu sport
Polska The Times
Liczę, że moja klacz Kardinale powalczy o zwycięstwo. Wygrała w dobrym stylu Nagrodę Soliny, czuje się świetnie, jest wytrzymała i dystans 2400 m jej sprzyja. Trener Andrzej Walicki
dotychczas aż 10 razy triumfował w Derby.
Wygrać z ogierami będzie trudno. Wierzę, że utytułowany czeski
dżokej, Rastislav Juracek doprowadzi Kardinale do celownika przed
najgroźniejszymi – Against the Wind i Dżulietto.

(PProfessional – Dżulliana), klacz gniada,
dż. Viktor Popov, waga 57 kg

Ocena: Będę w nią mocno wierzył, jeśli będzie mokry tor. Na
suchym traci wiele ze swych walorów. W korzystnych warunkach może być w końcowej rozgrywce.

Po niezwykle obiecującej końcówce ubiegłego sezonu, oczekiwania wobec niego były duże. Niestety, wiosną prezentował przeciętną formę, zajmując czwarte miejsca w gonitwach o Nagrody
Strzegomia i Rulera oraz dziesiąte (ostatnie) w Iwna.

Finisz.pl
Największe szanse ma Against the Wind, który jest przygotowywany przez wybitnego trenera A. Walickiego specjalnie do
Derby. Atutem ogiera jest rodowód, forma i dosiad czempiona A. Reznikowa. Najgroźniejszymi przeciwnikami będą niepokonany duet Dżulietto– Turgaevoraz dysponujący piorunującym finiszem Bonsai`s Blade z P. Krowickim. Against the Wind – Bonsai`s Blade
– Dżulietto – Kardinale

Tomasz
Chmurzyński
Koń Polski, Fakt
Derby wygra koń, który pokona Dżulietto. Ten potężny kasztan
z hodowli państwa Pokrywków to pierwszy udany syn ogiera Exaltation,
który wygrał jedną z gonitw przygotowawczych przed Derby Irlandii,
a w tym wielkim wyścigu zajął 5. miejsce. Dżulietto ma wszystko czego wymagamy od konia klasowego, szybkość, wytrzymałość i co najważniejsze – wielkie serce do walki.
Komu będę kibicował? Ogierowi Against The Wind. Trochę
z sympatii, trochę z przekonania o jego klasie. Dopingowałem jego ojca Almutawakela, gdy wygrywał World Cup na pustynnym torze Nad Al
Sheba, a teraz postawię na jego syna. Guru służewieckich trenerów, Andrzej Walicki, wie jak przygotować szczyt formy trzylatka na pierwszą
niedzielę lipca, więc czemu nie?

Tadeusz
Porębski
Passa
Tradycyjnie należy uważać na stajnię Andrzeja Walickiego słynącego
z umiejętności przygotowania koni do gonitw nagrodowych. Wielką niewiadomą jest wybornego pochodzenia Leopolis (USA). Dobry papier ma
także Doctor Dahess (GB), ale dotychczas zawodził. Nie gorszy rodowód posiada Atacama Crossing (IRE).
Szanse koni: Against the Wind 40 %, Leopolis 25 %,
Dżulietto 15 %, Kardinale 10 %, Danjazz 5 %.
„Czarny” koń – Danger.

Jan
Zabieglik
Życie Warszawy
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DRYBLER

Prochu nie wymyślę. Moim zdaniem, w stawce są trzy konie, które
stoczą walkę o zwycięstwo: Dżulietto, Against the Wind i Bonsai’s
Blade. Reszta będzie chyba tylko tłem. Oprócz formy koni zadecyduje
taktyka i spryt jeźdźców. W życiowej formie jest Anton Turgaev. Jeśli
rola faworyta go nie sparaliżuje – wygra. Mój typ: Dżulietto,
Bonsai’s Blade.

Atrakcje Gali
Z okazji Gali Derby publiczność czeka wiele
atrakcji. Zachęcamy panie, aby przybyły na tor
w ciekawych nakryciach głowy, ponieważ ważnym punktem programu będzie wybór najpiękniejszego kapelusza Derby. W przerwach pomiędzy gonitwami będą odbywać się różne konkursy rodzinne (np. rzut podkową), prowadzone przez pogodynkę TVP 2 Aleksandrę Kostkę. Wraz z najbliższymi będzie można wziąć
udział także w wyścigu w workach, wężu kontenerowym i innych podobnych rywalizacjach.
Upominkami dla każdego dziecka będą lizaki,
a oprócz tego na najlepszych czekają lornetki
wyścigowe. Informacją oraz pomocą w konkursach będą służyły piękne hostessy.
Na najmłodszych czeka także wiele niespodzianek. Dla najbardziej aktywnych dzieci rozstawiony zostanie dmuchany zamek, w którym będą mogły wyszaleć się do woli. Bardziej odważne skorzystają zapewne z możliwości jazdy na kucyku. Dzięki temu dziecko
będzie mogło wyobrazić sobie, że jest jeźdźcem lub po prostu miło spędzić czas.
Młodzież i dorośli zainteresowani motoryzacją również znajdą coś dla siebie. Przygotowany zostanie pokaz skuterów VESPA. Będzie można podziwiać najnowsze modele tego kultowego jednośladu. Chętni otrzymają
nawet możliwość przetestowania jednego z takich pojazdów.
Inną atrakcją dla młodzieży i dorosłych będzie „byk rodeo”. Każdy może spróbować, czy
łatwo jest się utrzymać na grzbiecie tego nie-

Ciekawostki o Derby
12 razy Derby na Służewcu wygrywały klacze
Najlepszy czas na dystansie 2400 m uzyskały

w latach 1989 – Krezus i w 2002 r. – Dancer Life
– 2:28’0
Największym fuksem był w 1993 r.
ogier Durand (przedostatni w notowaniach)
Trzykrotnie wygrywały konie maści siwej:

Mustafa (1997 r.), Kamerdyner (2006 r.)
i Ruten (2008 r.)
Najwięcej koni pobiegło w 2000 r. – 20,

a najmniej w 1965 r. – 6
Najwięcej koni wystawionych
przez jednego trenera – 5
(Andrzej Walicki w 2008 i 2010 r.)
obliczalnego „zwierzęcia”. Kto zechce, może
sobie zamówić por tret, który na miejscu sporządzi renomowany karykaturzysta.
Nieodłącznym elementem tego typu imprez
jest oczywiście catering dla najmłodszych.
Dzieci z pewnością ucieszą się z możliwości
zjedzenia frytek, lodów, popcornu, waty cukrowej, czy innych słodyczy.
Po wyścigach wszystkich zapraszamy do służewieckiego parku, gdzie przy fontannie odbędzie się koncert zespołu Swing Thing. Przy
dźwiękach muzyki, więcej czasu będzie można spędzić na świeżym powietrzu w sympatycznej atmosferze.
•

W 1991 r. trenowane przez Stanisława Sałagaja

Susy i Silencio zostały zdyskwalifikowane – klacz z
pierwszego, a ogier z czwartego miejsca. W wyniku tej
decyzji Komisji Technicznej derbistką została
druga na mecie Kliwia, a drugie miejsce
przypadło Tabakierce

Co jeszcze
w 2010 roku?
W sezonie wyścigowym 2010 zaplanowano
67 dni wyścigowych, podczas których ma ma
się odbyć 535 gonitw z udziałem 1056 zgłoszonych koni (716 folblutów i 340 arabów).
Przerwa letnia potrwa od 5 do 23 lipca. W tym
czasie rozegrane zostaną mityngi w Sopocie
(10-11, 17-18, 24-25 lipca).
Zgodnie z sugestiami środowiska wyścigowego została zwiększona liczba gonitw płotowych do 16 oraz liczba gonitw dla koni wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi. Pula nagród w sezonie
2010 wzrosła do blisko 7 000 000 zł.
Po przerwie wakacyjnej wyścigi rozpoczną
się na Służewcu 24 lipca, a dzień później rozegrane zostaną Derby dla niezwykle urodziwych koni czystej krwi arabskiej. Najważniejsze wydarzenia drugiej części sezonu zostały zamieszczone w kalendarzu (poniżej).
• 4 lipca Gala Derby • 10–11, 17–18 oraz 24–25 lipca wyścigi w Sopocie • 25 lipca Derby Arabskie, Nagroda Syreny • 22 sierpnia Międzynarodowy Dzień Arabski z udziałem
Sheika Zayeda bin Sultana Al. Nahyana z Abu Dabi • 29 sierpnia Nagroda St. Leger • 26 września Wielka Jesienna Gala;
Nagroda Wielka Warszawska • 24 października Gala KMET;
międzynarodowe gonitwy Classic, Mile i Sprint Cup oraz Wielka Służewiecka • 28 listopada Zamknięcie Sezonu 2010

W 2004 roku za przecięcie toru jazdy została
przesunięta z I miejsca na III Królowa Śniegu
Podczas startu w 1982 r. nie otworzyły się
drzwiczki i dosiadany przez Albina Rejka Otmar
został w startboksie. Konie przebiegły już ok.
300 m, ale sędzia zadecydował o powtórzeniu startu.
Tym razem Otmar ruszył z końmi i odniósł dość
niespodziewane zwycięstwo.

Czucie formy jest nawet ważniejsze niż jej rozumienie
Wiktor Lubicz*
Jak typować? Zasada Webstera
mówi, żeby oprzeć się na formie koni, połączyć bezpośrednią obserwację z odrobiną informacji oraz szukać tych, których czas nadchodzi.
asada ta pochodzi ze starego angielskiego fachowego wydawnictwa. Sformułował ją niejaki Tom Webster
w podsumowaniu swojego pięćdziesięciolecia na wyścigach konnych. Webster był
w Anglii komentatorem i typerem wyścigowym.
„Pacemaker and the Horseman” opublikował
jego historię w numerze z września 1975 r.
Colin Fleetwood Jones napisał na trzech
stronach typową angielską story. Wydawnictwo
ktoś wówczas przywiózł z Anglii. Byłem młody
i szukałem w tekście jakiś wskazówek. Zwróciłem uwagę i zapamiętałem, że jedyna wzmianka dotycząca typowania pojawiła się dopiero pod
koniec, w jednym akapicie na 61. To było dość
niezwykłe, bo przecież Webster, jak wynikało z tekstu w „Pacemakerze”, był jednym z najbardziej
znanych w owym czasie dziennikarzy specjalizujących się w wyścigach konnych, które wywodzą
się z Anglii i są tam sportem narodowym. Przepisałem ten fragment, i przez lata mojego chodzenia na wyścigi stał się chyba najważniejszą
regułą. Najpierw oryginalny tekst angielski: „Webster's Dictionary” of winner finding has three
main points. „It must be based on form, coupled with a close observation of running and little bids of information – in that order. In addition look for unlucky horses whose turn will come, and steer clear of picking out what appear
to be non-triers in a race, as you can more often than not make mistake about that”.
Zasada Webstera dotyczy podstawowych zasad typowania zwycięzców na wyścigach konnych
i składa się z trzech głównych punktów; podaję ją
w uproszczonej wersji oraz swobodnym tłumaczeniu: „Typowanie zwycięskich koni na wyścigach
musi opierać się na ich formie. Powinno być po-
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łączone z bezpośrednią obserwacją i odrobiną informacji – w takiej właśnie kolejności. Oprócz tego – szukać koni, które miały pecha, a ich czas
nadchodzi, oraz unikać tych, które wydają się zbyt
słabe”. Podstawowym pojęciem na wyścigach jest
forma (koni) i bez jej zrozumienia jesteśmy skazani na typowanie na podstawie długości końskiego ogona. Forma jest zbiorem faktów z przeszłości. Każdy może je interpretować na swój sposób.
Stąd biorą się różnice w ocenie szans koni.
Wyścigi konne jako sport wypracowały na całym świecie znakomity jej zapis, tzw. performance, czyli zbiór danych dotyczących każdego konia z osobna. Odnotowywany jest każdy
wyścig po kolei. Niezbędne jest odcyfrowanie
tego zapisu, zrozumienie zależności pomiędzy
podanymi faktami i szybkie czytanie.
Formę koni najlepiej wycenia rynek i nawet
nie znając jej tajników możemy z dość dużym
prawdopodobieństwem typować zwycięzców.
Notowania – jak na giełdzie – znacznie ułatwiają typowanie. Pierwszy koń w notowaniach,
nazywany faworytem wygrywa średnio od 20
do 50 procent gonitw, w zależności od jej warunków i liczby koni. Pierwsze trzy konie w notowaniach na Służewcu wygrywają średnio 75
proc. gonitw w sezonie, czyli sporo, przy średniej liczbie koni w gonitwie wynoszącej 7 – 8.
W gonitwach na torze na Służewcu na przykład faworyt wygrywa średnio 35 – 40 gonitw
na 100. Spośród kilkudziesięciu informacji
z zapisu formy najważniejsze są dwie: data
ostatniego star tu i miejsce w gonitwie, a następnie ich porównanie z przedostatnimi star tami. W ten sposób znajdujemy konie, które
są w formie lub ich forma jest mniej lub bardziej zaciemniona, najczęściej w wyniku zbiegu okoliczności. Te ostatnie (zaciemnione konie) to są właśnie te konie pechowe, czy nieszczęśliwe ostatnio z reguły Webstera, dobrze
wyceniane przez rynek i odbudowujące wcześniejsze straty, niekiedy z nawiązką.
Konie znajdujące się formie lub dochodzące do formy ponownie star tują przeważnie do

trzech tygodni po swoim ostatnim występie
i najłatwiej je wychwycić po charakterystycznym liczbowym zapisie zajętych miejsc (np.
212 lub 532 itd.). Czucie formy jest nawet
ważniejsze niż jej rozumienie, stąd konieczny
jest pewien automatyzm w myśleniu. Różnice w formie czynią zmiany dżokejów i wagi niesionej przez konie, zmiany torów wyścigowych,
dystansów gonitw oraz stanu bieżni, a obserwacja wyścigów na bieżąco pozwala wychwycić ich wpływ na wyniki.
Konie same nie biegną, tylko są „jechane”.
Dlatego typowanie koni można oprzeć na klasie i formie dżokejów. Różnice między nimi są
większe niż nam się wydaje, a najlepiej pokazują je statystyki jazd, publikowane między innymi na stronie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Bieżące statystyki jazd warto samemu
prowadzić na bieżąco, chronologicznie, gonitwa
po gonitwie, szczególnie na takim torze jak Słu-

żewiec, gdzie wszystko jest pod ręką, a wyścigi odbywają się regularnie co weekend od wiosny do jesieni. Podobnie jest w z tym, co nazywa się formą stajni. Stajnie prowadzą trenerzy
i przygotowują konie do wyścigów według własnych, charakterystycznych wzorów, łatwych do
wychwycenia, gdy śledzi się formę koni z poszczególnych stajni.
Podobnie jak przy dżokejach, warto samu prowadzić statystyki startów stajni, co jest najlepszym sposobem na niedostatek w polskich warunkach informacji o wyścigach. Wyniki gonitw
podają serwisy www.zmdom.com.pl,
www.finisz.pl, oraz www.torsluzewiec.pl.
Zagraniczne wyniki są na stronie www.racingpost.com, a najwięcej wyścigowych linków
na stronie www.infaonline.org
•
* Wiktor Lubicz pisał o wyścigach konnych na łamach „Gazety
Wyborczej/Stołecznej” w latach 1992 – 2000.

Jak czytać program wyścigowy

Dokument pobrano z serwisu www.qnwortal.com

Piechur-Islander
Zaliczający się do czołówki trenerów służewieckich Krzysztof
Ziemiański wywodzi się z rodziny
mającej tradycje wyścigowe.
ego dziadek, Stanisław, był świetnym
dżokejem okresu przedwojennego. Rozpoczął karierę w Lublinie, ale potem dosiadał koni w Budapeszcie, Wiedniu, Krakowie, aż w końcu w Warszawie na Polach Mokotowskich. Sukcesy święcił w latach 30.
w stajni gen. Andersa. Po zakończeniu przygody jeździeckiej zaczął trenować konie. Podczas
okupacji jeździł jeszcze w Lublinie, gdzie wyścigi odbywały się od 1941 do 1944 roku.
W ślady Stanisława Ziemiańskiego poszedł
syn Bogdan. W 1946 roku zadebiutował jako
jeździec. Były to czasy, w których trudno było
o zwycięstwa. Konkurencja była silna, a wyścigi odbywały się tylko raz w tygodniu. W latach
60. Bogdan Ziemiański należał do ścisłej czołówki jeźdźców ścigających się na Służewcu.
Rywalizował wówczas z największymi legendami w historii warszawskich wyścigów, Jerzym
Jednaszewskim oraz Mieczysławem Mełnickim. W 1966 roku wygrał Derby na Ataraksie
(na zdjęciu).
W 1976 roku przejął stajnię na Służewcu
i rozpoczął karierę trenerską. Trenował tak
wspaniałe konie jak Dżudo, Vilniusa czy Dżamina, które odnosiły wiele cennych zwycięstw.
W Derby najbliżej zwycięstwa był w 1980 roku trenowany przez niego Dżudo, ale na ciężkim torze zajął drugie miejsce za Sinają. Trenowane przez Bogdana Ziemiańskiego konie
dwukrotnie wygrały Nagrodę Prezesa Rady Ministrów (obecnie Prezesa Totalizatora Spor towego). Były to Duplikat i Syców.
Krzysztof Ziemiański kontynuuje rodzinną
tradycję. Co prawda nie miał żyłki do jazdy na

Ziemiańscy – trzy pokolenia

go była Truskawka, która odniosła 9 zwycięstw
oraz dzielna Niespodzianka (5 wygranych), której imieniem nazwał swoją stajnię. Później nastały lepsze czasy. W latach 1994-96 bardzo
wyróżnił się Trypolis, który był koniem dzielnym i wszechstronnym. Wygrywał zarówno gonitwy sprinterskie (Criterium, Syreny), jak i biegi długodystansowe (St. Leger, Kozienic).
Krzysztofowi Ziemiańskiemu nie udało się
jeszcze wygrać Derby. Najbliżej tego sukcesu
był Jubiler, który w 1998 roku uległ tylko świet-

nemu Arctikowi. Ten wynik powtórzył trzy miesiące później w Wielkiej Warszawskiej. Drugie
miejsce w Wielkiej Warszawskiej zajął także
Dzielżan w 1997 r.
Krzysztof Ziemiański od wielu lat zajmuje
miejsce w pierwszej dziesiątce w czempionacie trenerskim. Drugą lokatę w tej rywalizacji
zajmował w latach 2004 i 2007. Niemal co roku w jego stajni przebywa 50-60 koni. Właściciele obdarzają go zaufaniem, ponieważ, podobnie jak jego zmarły w lutym ub. roku ojciec,
wielką wagę przywiązuje do zdrowia koni.
– Tata był dla mnie wspaniałym nauczycielem – wspomina Krzysztof Ziemiański – Nauczył mnie, jak postępować z końmi. Za jego
przykładem wyznaję zasadę, że w pracy z wierzchowcami nic nie należy robić na siłę, ponieważ nie przynosi to pożądanych efektów, a niepotrzebnie zwiększa ryzyko odniesienia kontuzji przez te delikatne zwierzęta.
W tym sezonie Krzysztof Ziemiański zgłosił
do sezonu 59 koni, w tym 15 czystej krwi
arabskiej.
– Najbardziej liczę na dobre występy trójki
zgłoszonej do Derby, Infamii, Charro oraz Tybalta. Mam także nadzieję, że Demeter, której forma wyraźnie rośnie, powalczy o wysokie miejsce w gonitwie Oaks, nazywanej wyścigiem Derby dla klaczy. Wśród debiutujących arabów wyróżniła się do tej pory Herma, która w znakomitym stylu zwyciężyła
w gonitwie o Nagrodę Errlisa.
War to podkreślić, że klacz została wyhodowana przez mojego ojca, podobnie jak jej dwaj
dzielni bliscy krewni Her kules i Hefajstos
– przypomina Krzysztof Ziemiański.
•
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Na zdjęciu Bogdan Ziemiański po wygranej w Derby na ogierze Atarax w 1966 r.
koniach, ale po ukończeniu zootechniki na
SGGW, zaczął pracować jako aspirant w stajni Stanisława Dzięciny na Służewcu. Potem
odbywał praktykę jeszcze w kilku stajniach,
pobierając nauki u bardzo doświadczonych
trenerów: Józefa Palińskiego, Stanisława Sałagaja i Ludwika Buidensa oraz swojego ojca
Bogdana. Własną stajnię zaczął prowadzić
w 1991 r. Otrzymywał konie do treningu ze
stadniny Iwno. Najlepszym koniem trenowanym wówczas przez Krzysztofa Ziemiańskie-

Marek Siudym

Robert Korzeniowski

Jerzy Engel

Krzysztof „Diablo” Włodarczyk

– aktor Teatru Kwadrat

– czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym

– były selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej

– bokser, mistrz świata federacji WBC

Czy będę na Derby? Oczywiście.
Nie jestem stałym bywalcem wyścigów
(pierwszy raz na Służewcu byłem w 1969 roku), ale
na takich gonitwach jak Derby i Wielka Warszawska
staram się bywać, gdyż są fascynujące.
Mają swój rytuał i niepowtarzalną atmosferę.
Najbardziej zapamiętałem zwycięstwa
dwóch siwków: Mustafy w 1997 roku i Rutena
przed dwoma laty, bo koni tej maści jest mało
i bardzo rzadko wygrywają najważniejsze gonitwy.
Sam miałem własnego konia na wyścigach.
6 lat temu mój Don Marco ścigał się w gonitwach.
Stajnia nazywała się Argentyna.
Teraz Don Marco będzie brał udział
w sportach jeździeckich (skoki przez przeszkody).
Sam go przygotowuję i będę brał udział w zawodach.
Mogę się pochwalić, że oprócz aktorstwa mam drugi
zawód – trener koni sportowych.
Oprócz Don Marco jestem właścicielem
jeszcze dwóch koni: Damarki, która jest matką
Don Marco i Bujana.
Oba konie przebywają w ośrodku
Bogdana Chrzanowskiego w Ojrzanowie.

Byłem w ubiegłym roku
Na Derby pierwszy raz byłem w 1974 roku.
W ostatnich latach
kilka razy na torze na Służewcu.
Najbardziej zapamiętałem i przeżyłem ten wyścig
kilkakrotnie byłem na torze dla rozrywki,
Uczestniczyłem nawet w dekoracjach koni,
25 lat później, gdy pierwsze i drugie miejsce zajęły
jak również jako dyrektor Redakcji Sportowej TVP.
które wygrały jakieś ważne gonitwy.
konie mojego przyjaciela Janusza Romanowskiego,
Przygotowywaliśmy relacje
Konie z bliska poznałem wcześniej,
Country Club i Galileo.
z najważniejszych wydarzeń sezonu.
gdy byłem na obozie w Łącku,
Pracowaliśmy wtedy w Polonii Warszawa. On był
Cieszę się, że w weekendy TVP Sport ma wieczorną
gdzie jest słynne stado ogierów.
prezesem, a ja menedżerem pierwszoligowego zespołu.
audycję podsumowującą każdy dzień wyścigowy.
Nie
po
wiem, fajne zwierzaki.
Pozazdrościłem mu i sam postanowiłem zostać
Dzięki temu można tę dziedzinę, mającą piękne,
Z
przyjemnością patrzyłem
nie tylko właścicielem, ale i hodowcą koni wyścigowych.
narodowe tradycje, przybliżyć szerszej publiczności.
jak sobie swobodnie galopują na padokach.
Mogę się pochwalić, że moja klacz Tebi
Warszawski hipodrom jest nie tylko perłą architektury,
Nie próbowałem ich dosiadać.
wygrała w tym sezonie już dwie gonitwy.
ale też wspaniałym parkiem, gdzie można poczuć się
Oczywiście, nawet tych, które przeznaczone są
Jest pupilką całej naszej rodziny. Gdy startuje
swobodnie i na luzie. Wyścigi mają zarówno sportowy,
do rekreacji. Nie jestem księżniczką Anną
przychodzimy na tor wszyscy: moja żona Urszula,
jak i towarzyski wymiar.
i nie mogę sobie pozwolić na upadek z konia.
córka Anka i syn Jurek. Na Derby wybieramy się
To jest po prostu świetna zabawa
Wolę na konie patrzeć i je podziwiać.
zwykle z liczną grupą znajomych.
w gronie znajomych.
Mówią przecież, że nie ma nic piękniejszego
Tym razem nie będzie Włodka Lubańskiego,
Na Derby byłem pierwszy raz w ubiegłym roku.
od kobiety w tańcu, statku pod żaglami
bo jest na mistrzostwach świata w RPA,
Mogę się pochwalić, że wytypowałem zwycięzcę
i konia w galopie.
– Sorosa – po obejrzeniu prezentacji koni na padoku. ale zapewne przyjdzie reżyser filmowy Janusz Zaorski,
Jeszcze jest przede mną kilka pasów mistrzowskich
Dokument
pobrano
serwisu
www.qnwortal.com
twórca cią
gle popularnego „ Piłz
karskie
go pokera”.
A przecież nie był on wcale faworytem.
do zdobycia. Mam ostatni tydzień laby, więc sobie
Wyścigi to moim zdaniem doskonałe
W tym roku też przybędę na Derby, również dlatego,
gdzieś wyskoczę. Od 5 lipca zaczynam treningową
miejsce do spotkań towarzyskich.
że moja obecna towarzyszka życia, przebywając
harówkę. Następną walkę stoczę 25 września
Tak jest na całym świecie.
o pas WBC, ale jeszcze nie wiadomo z kim.
w krajach anglosaskich, polubiła wyścigi.

Służewiecki park
Jerzy S. Majewski
varsavianista, krytyk architektury
Tor Wyścigów Konnych na Służewcu to ostatni pomnik II Rzeczypospolitej. Zaprojektowany
ze światowym rozmachem wciąż
za ska ku je świe żo ścią roz wią zań, elegancją linii, śmiałością
rozwiązań konstrukcyjnych i mistrzostwem z jakim wtopiono go
w zieleń.
twar ty 3 czerwca 1939 r. przed wybuchem wojny funkcjonował niespełna trzy miesiące. Do dziś pamiątką
po wojnie są najbardziej tajemnicze
w Warszawie ruiny wysadzonej w 1944 r. wieży ciśnień. Gęsto zarośnięte sprawiają wrażenie budowli pochłoniętej przez dżunglę.
Przed 70 laty tor zapierał dech nie tylko, że
miał trzy trybuny o imponującej skali, ale też
w wielu dziedzinach wyprzedzał wszystko co
dotąd budowano w Polsce. To tu po raz pierwszy architekci oddzielili ruch pieszy od samochodowego i tramwajowego. Powstały pierwsze w dziejach stolicy przejścia podziemne
pod jezdnią, planowano stację kolejową, a nawet tunel dla tramwaju. Całość otoczył park
i aleje urządzone przez Franciszka Szaniora,
autora m.in. Parku Ujazdowskiego. Głównym
projektantem Służewca był architekt Zygmunt
Plater Zyberk. Architektura reprezentacyjnej,
pierwszej trybuny (dziś czynna jest tylko ona)
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ma w sobie coś ze statku o przeszklonych
pokładach. Był to pierwszy w Polsce budynek
o wnętrzu tak znakomicie sprzężonym z pejzażem. To tu w 1939 r. spotykał się elegancki światek Warszawy.
Wyścigi otoczone betonowym murem, długim na sześć kilometrów, tworzą własny, rozległy świat. Główny tor ciągnie się wzdłuż Puławskiej. Prostopadle do niego znajduje się
mało komu znany tor treningowy. Reprezentacyjna aleja wiedzie do trzech trybun, a między obydwoma torami znalazło się miejsce
na dwa miasteczka wyścigowe ze stajniami,
domami dla pracowników, dżokejów i trenerów, z własną stacją kolejową i magazynem
pół tysiąca ton ziarna. Nie zbrakło miejsca
na padoki, łąki do wypasu koni.
Główny tor wyścigowy ma długość 2300 m
i już przed wojną wyposażono go w zraszacze trawy. Tworząc darń specjaliści od zieleni wprowadzili do podsiewu kostrzewę czerwoną rozłogową, a przez pierwsze jej lata
„strzygły” ją owce. To morze zieleni, zamknięte od wschodu rzędem wysmukłych topól ożywia niewielki park, zaprojektowany
na południe od reprezentacyjnej trybuny. Tu
zgodnie z projektem Franciszka Szaniora
znalazły się geometryczne par tery z kwiatami, żywopłoty i basen z fontanną. Architekt
nie zapomniał o kamiennych murkach oporowych, schodkach, ustronnych zakamar kach – tak charakterystycznych dla sztuki
ogrodowej dwudziestolecia międzywojenne-

go. Park zdobi pomnik współtwórcy warszawskich wyścigów – Fryderyka Juriewicza dłuta Gracjana Chmielewskiego. Przeniesiono
go tu z Pola Mokotowskiego, gdzie przez blisko sto lat, do końca sezonu 1938 urządzano gonitwy na starym torze wyścigowym.
W serialu Jan Serce z 1981 r. bohater filmu
(Kazimierz Kaczor) w parku szukał owocu kaliny, który miał uratować życie jego matki leżącej w szpitalu. W poszukiwaniach pomagał mu
namiętny gracz na wyścigach Julian Jabłkowski (Wiesław Michnikowski).

Nie tylko konie

To właśnie wtedy pomiędzy rokiem 1956,
a początkiem lat 80 tor na Służewcu przeżywał złoty wiek. W normalne niedziele przychodziła tu rzesza 20, 30 tysięcy widzów. Gdy rozgrywano Wielką Warszawską potrafiło zjechać
nawet 50 tysięcy.
Niektórzy bywalcy znają wszystkie konie, ich
pochodzenie, humory, kondycję, całą karierę.
Znają dżokejów i ich koligacje. Wszystkie tajemnice i kulisy toru. Jednak i im często trudno przewidzieć, które konie jako pierwsze miną celownik.
•

Plan tegorocznych imprez:
06/06 POCZTA POLSKA
13/06 MotoTarg – giełda motocyklowa
19-20/06 Mother&Baby – targi dla rodziców

The Roling Stones, Nelly Fur tado oraz
…Business Centre Club i Noble Bank.
argi i koncer ty to drugie oblicze warszawskiego
hipodromu. To nie wszystko. Tor Służewiec równie chętnie wybierany jest na miejsce spotkań
biznesowych i wewnętrznych imprez integracyjnych. Tego roku na Służewcu zaplanowanych jest minimum dziesięć imprez plenerowych. Podczas największej
z nich – Warsaw Orange Festiwal (28-29 sierpnia), spodziewanych jest kilkadziesiąt tysięcy fanów muzyki.

T

Będzie o tym głośno w całej Polsce!
Stołeczne wydarzenia imprezowo-kulturalne przełomu
sierpnia i września zostaną zdominowane przez festiwal. Impreza będzie mieć niespotykany charakter: – Dwa
dni i dwa różne style – muzyka alternatywna i popularna. Łączy je światowy poziom. –informuje Piotr Metz,
dyrektor ar tystyczny festiwalu. – To unikatowa formuła,
która daje fanom możliwość poznania, wysłuchania obu
stylów – dodaje. 28 sierpnia na scenie pojawią się Cour tney Love i White Lies. Drugiego dnia fanów porwie
muzyka Agnieszki Chylińskiej i Aury Dione. Będzie również Mika. Na sam koniec wieczoru swym niepowtarzalnym głosem Nelly Fur tado sprawi, że rozemocjonowani
goście imprezy długo nie zasną tej nocy.
Przedstawiciel festiwalu wskazuje, że Tor Wyścigów
Konnych (TWK) to znane i lubiane przez warszawiaków miejsce koncer towe, które gwarantuje dobre nagłośnienie. W przeszłości grali tu The Rolling Stones,
Sting, Depeche Mode i George Michael. Co ważne,
miejsce koncer towania nie jest uciążliwe dla mieszkańców Warszawy.

Motorem i z dzieckiem w wózku
Wielkie koncer ty muzyczne cyklicznie goszczą na hipodromie. Przeważają jednak średniej wielkości imprezy plenarne. Na stałe zagościła tu cykliczna giełda
fanów dwóch kółek Moto Targ. Dla oczekujących przyjścia na świat swoich pociech oraz dla rodziców kilkuletnich dzieci przewidziana była czerwcowa impreza

„Mother & Baby”. 19 i 20 czerwca po raz czwar ty na
Służewcu można było zasięgnąć opinii specjalistów,
przejść szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dzieciom i zapoznać się z bogatą ofer tą ar tykułów dla dzieci. Impreza cieszyła się powodzeniem wśród stołecznej społeczności. Targi odwiedziło kilka tysięcy osób.

Powrót businessu
Ponad 140 hektarów zielonej przestrzeni działa jak magnes na środowiska biznesowe. Otoczenie i atmosfera
Toru Służewiec gwarantuje odpoczynek i poczucie relaksu. Nie trzeba wyjeżdżać poza Warszawę. Żeby być daleko od miasta, wystarczy przekroczyć bramę wjazdową od
Puławskiej. Zieleń, cisza i spokój urzekają każdego gościa.
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. dzierżawi Tor Wyścigów
Konnych od dwóch lat. – Cieszy fakt, że obok wyścigowej publiczności, teren Toru Służewiec może gościć światowe sławy sceny muzycznej, rodziny z dziećmi oraz czołowych przedstawicieli polskiego biznesu – powiedział
Sławomir Dudziński, Prezes Totalizatora Spor towego.

Damy, dżentelmeni
i baraszkująca dziatwa
Po roku przerwy na teren Służewca wróciła Letnia
Wielka Gala Business Centre Club. Po oficjalnej

26/06 Letnia Wielka Gala BCC
– zamknięta impreza plenarna
części spotkania w so28-29/08 Warsaw Orange Festival
botę 26 czerwca, kiedy
– koncert alternative&pop
to wrę czo no Dia men ty
Pol skie go Biz ne su, na
04/09 VATTENFALL
– zamknięta impreza integracyjna
zgromadzonych czekały
ta kie atrak cje jak kon 10-12/09 HIPPICA – targi jeździeckie
cert na żywo Ewy Bem,
18-19/09 MotoTarg – giełda motocyklowa
pokaz mody, aukcje cha25-26/09 Wine&Food Noble Night
rytatywne i konkurs ka– prestiżowe wydarzenie kulinarne
peluszy. Goście Gali odbie ra ją to miej sce bardzo dobrze – opowiada „na gorąco” podczas imprezy Piotr Onikki-Gór ski z BCC. Polski Business
Centre Club wzoruje się na tradycji angielskich klubów businessu. Tor Służewiec doskonale koresponduje z torem w Ascot, kojarzy się z dżentelmenami
i damami w kapeluszach oraz magiczną tradycją
wyścigów konnych – kończy Onikki-Gór ski.
Wyjątkowo ciekawie zapowiada się jesienna impre- Sławomir
za z cyklu Wine&Food Noble Night organizowana przez Dudziński – prezes
Noble Bank w dnach 25-26 września na Służewcu. To Totalizatora Sportowego
prestiżowe wydarzenie kulinarne, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych spotkań towarzyskich elit biznesu i kultury. Już po raz trzeci, w ostatni weekend września, wybrani Klienci Noble Banku,
Noble Concierge oraz zaproszeni goście będą delektować się wyśmienitymi potrawami serwowanymi przez
kulinarnych mistrzów.
- Specjalnie na ten wieczór powstanie wyjątkowa restauracja o powierzchni 4 tys. m2 – zdradza Michał Piotr Onikki-Górski
Kulka, Prezes Noble Concierge. Na poprzednich ga- – Business Centre Club
lach Wine&Food Noble Night dzięki znakomitym kucharzom, wielu atrakcjom kulturalnym oraz wyjątkowej scenerii udało nam się stworzyć niezapomniane
chwile dla naszych Gości. Osoby goszczące były zgodne, że Tor Służewiec jest doskonałym miejscem na
zorganizowanie tak prestiżowego wydarzenia. Przygotowując tegoroczną dwudniową galę sprawdziliśmy
wszystkie miejsca w Warszawie, tylko Tor Służewiec
spełnił nasze wymagania techniczne – podkreśla Mi- Michał Kulka
– prezes Noble Concierge
chał Kulka.
•
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Co może łączyć matematyka,
pianistę i wyścigi konne?
Trwają prace nad realizacją filmu
„Wygrany” (The Winner), którego
reżyserem jest Wiesław Saniewski. W głównych rolach zobaczymy Janusza Gajosa i Pawła Szajdę. Obraz jest wspólną produkcją
Polski i Stanów Zjednoczonych.
wórcy filmu, mówią, że „Wygrany” to
przejmująca, pełna emocji opowieść
o przyjaźni, pasji, miłości oraz o tym,
co każdego z nas uskrzydla – wygrywaniu w życiu i w sztuce oraz realizowaniu
własnych marzeń.
Głównymi bohaterami są Oliver (Paweł Szajda) i Frank (Janusz Gajos). To osoby, które dzieli w zasadzie wszystko. Począwszy od wieku,
zawodu, zainteresowań aż po sposób na życie
i plany na przyszłość. A jednak znaleźli coś, co
ich połączyło – wspólny cel.
Oliver jest Amerykaninem polskiego pochodzenia, młodym i niezwykle utalentowanym pianistą. Niestety, poznajemy go w momencie,
kiedy jego dobra passa się kończy, a zaczynają się problemy. Popada w poważne kłopoty fi-
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nansowe. Zrywa kontrakt i rezygnuje z tournee
po Europie. Z tego powodu ciągną się za nim
długi wobec organizatorów koncer tów na kilkaset tysięcy Euro.
Kiedy samotnie stara się walczyć ze swoimi
problemami finansowymi, wówczas w jego życiu pojawia się Frank, który jest niezwykle intrygującą i barwną postacią. Ten emerytowany
profesor matematyki ma w życiu wielką pasję.
Jest stałym bywalcem i namiętnym graczem na
wyścigach konnych. Marzy o wygraniu wielkich
pieniędzy. Tak więc obaj bohaterowie mają różne
powody, ale za to wspólny cel, czyli zdobycie znacznej sumy gotówki. Zaczynają wspólnie pracować
nad możliwością realizacji misternego planu. Ich
znajomość stopniowo przekształca się w prawdziwą, męską przyjaźń. Będą wspólnie realizować marzenia: Franka – o wielkiej wygranej, i Oliviera – o niezależności. Być może to właśnie odkrycie przyjaźni już uczyni z nich „wygranych”?!
W gwiazdorskiej obsadzie „Wygranego” znajdują się także Wojciech Pszoniak, Grażyna Barszczewska, Mar ta Żmuda-Trzebiatowska, Wenanty Nosul, Peter Lucas i Robert Gonera. Premiera w pierwszej połowie przyszłego roku. •

Rozmowa
z reżyserem
Dlaczego wyścigi konne, a nie inny rodzaj rywalizacji, są ważnym wątkiem
w pańskim filmie?
Wiesław Saniewski*: Jeden z dwóch
głównych bohaterów, emerytowany nauczyciel matematyki, grany przez Janusza Gajosa, kocha konie i wyścigi konne. Ma wiedzę
i umiejętności analityczne. Grę na wyścigach
traktuje, jako rodzaj ćwiczenia umysłowego.
Stąd, w sposób naturalny, wątek wyścigów
obecny jest w naszym filmie.

A więc w „Wygranym” wyścigi konne
nie są tylko uroczym tłem, a odgrywają istotną rolę?
W.S.: Nie da się zaprzeczyć, że konie i wyścigi dobrze się fotografują. Ale tak naprawdę stają się wdzięcznym tematem tylko wtedy, gdy opowiadają o ludziach, ich dramatach i emocjach. Takie też zadanie mają
w naszym filmie.

Dlaczego pan zainteresował się wyścigami?
W.S.: Z końmi związany jestem od dziecka.
A z wyścigami od ponad 40 lat. Jeszcze
w czasie studiów napisałem swój pierwszy
w życiu repor taż. Nosił tytuł „Diana wygrywa
o łeb” i traktował o wyścigach konnych i graczach. Od tamtej pory zacząłem bardziej interesować się pochodzeniem koni, treningiem i wyścigami. Od ponad pięciu lat mam
swoje konie, które ścigają się na Służewcu.

Czy posiadanie własnych koni dostarcza większych emocji?
W.S.: Oczywiście, że emocje są większe.
U mnie posiadanie koni wiąże się z tradycją
rodzinną i potrzebą oderwania się od rutyny
codziennego życia. A także z realizacją potrzeby niezwykłości…

Czy te gonitwy mogą zainteresować
osoby, które nie znają się na koniach
i wyścigach?
W.S.: Naturalnie, w każdym z nas tkwi potrzeba przeżywania emocji. A wyścigi dostarczają ich tak dużo, jak chyba żaden inny
sport. Do tego dochodzi piękno konia. Obstawiania można nauczyć się bardzo szybko. Dużo trudniejsza jest sztuka wygrywania

Frank Górecki
(Janusz Gajos)

Olivier Linovsy
(Paweł Szajda)

emerytowany, licealny profesor matematyki,
pełen życiowej energii
i pasji

to młody i niezwykle utalentowany pianista.
Gdy jako dwudziestolatek wygrał prestiżowy
konkurs pianistyczny w Montrealu, porównywano
go do najwybitniejszych pianistów świata

Przybył do Europy w 1945
ro ku, jako młody żołnierz
amerykański, pochodzący
z polskiej rodziny. W Chicago zostawił narzeczoną – nawet nie wiedział, że dziewczyna była w ciąży. Po jej
śmierci nie wrócił do Ameryki gdzie, jak się po latach
dowiedział, miał syna. Teraz
pragnie zobaczyć rodzinę,
lecz nie chce wracać jako
„nikt”. Tylko wielka wygrana
może to zmienić.
„To jest rodzaj takiej męskiej, cza sem szor stkiej
przyjaźni. Ona bywa dosyć
szorstka – na styku wieku.
Olivier jest człowiekiem bardzo młodym, który popadł

w konflikt z życiem, a starszy, czyli Frank, ma za sobą pewne rzeczy, z którymi
nie może sobie poradzić.
No i razem idą, jakby w kierun ku roz jaś nie nia tych
spraw, a głównie im chodzi
o to, żeby się odbić od takiego dna, troszeczkę nawet finansowo”- opowiada
o filmie Janusz Gajos.” Nie
mam wielkiego wyobrażenia o wyścigach konnych.
Konie lubię, jak wszystkie
zwierzęta, ale nie do tego
stopnia, żebym się doskonale na tym znał. Zostałem
wynajęty, jako zawodowiec,
który umie takie rzeczy pokazać.”

Jednak niezasłużona porażka
w Konkursie Chopinowskim
popsuła jego dynamicznie rozwijającą się karierę. Rozdarty między grą dla jurorów i krytyki, a grą dla tych którzy kochają każdą dobrą muzykę.
Olivier jest ambitny i szczery.
Szuka swojego miejsca w życiu i ceni niezależność.
Zdjęcia realizowane są m.in.
na torach wyścigów konnych.
Zarówno dla Oliviera i Pawła
Szajdy, który wcielił się w rolę pianisty, wyścigi były nowym doświadczeniem. „Nigdy wcześniej w życiu nie byłem na wyścigach konnych.
Podobnie z resztą jak Oliver.
Postanowiłem, że nie pójdę

na wyścigi przed rozpoczęciem kręcenia scen na torze
wyścigowym w Baden Baden.
Chciałem doświadczyć pierwszych prawdziwych wrażeń
i poczuć atmosferę dopiero
podczas kręcenia filmu” – powiedział Paweł Szajda. „Z wyścigami konnymi generalnie
zawsze wiąże się szerokie
spectrum emocji, ale to zależy od tego jak bardzo jest
się zaangażowanym – nie tylko finansowo, ale właśnie
emocjonalnie. Wydaje mi się,
że zakłady konne mogą wywoływać jeszcze większe
emocje, bo ludzie dodatkowo
wiążą konkretne uczucia z tymi wspaniałymi zwierzętami.

na wyścigach. Wyścigom najbliżej jest do
gry na giełdzie, gdzie intuicja i wiedza muszą mieć oparcie w rzetelnej analizie, która
pozwala wygrywać.

A jakimi pan może się pochwalić sukcesami związanymi z wyścigami konnymi?
W.S.: Największe sukcesy wiążą się z moim ogierem Rutenem, który m.in. wygrał Derby i bieg o Nagrodę St Leger, był też drugi
w Baden-Baden i został Koniem Roku 2008.

W takim razie gratuluję. Skoro pana
konie ścigają się, to musi być pan częstym gościem na Służewcu?
W.S.: Tak, to prawda. Na Służewiec chętnie
przychodzę, gdy mam wolny czas. W dni powszednie przychodzę do stajni zobaczyć swoje konie i „pogadać” z nimi. Natomiast w weekendy przychodzę, żeby obserwować wyścigi.

Czy uważa pan, że „Wygrany” może
zainteresować i zachęcić ludzi do odwiedzenia toru wyścigowego?
W.S.: Celem naszego filmu nie jest zachęcanie czy zniechęcanie do wyścigów konnych.
Choć nie wykluczam, ze jakaś grupa widzów
po obejrzeniu „Wygranego” zechce się wybrać na tor wyścigowy lub do kolektury, żeby
przeżyć emocje związane z polowaniem na
dużą wygraną. Myślę, że dla wielu ludzi dużą
przyjemność sprawi samo patrzenie na piękne konie, które rywalizują ze sobą na torze.

Co zatem widz powinien zapamiętać
z pańskiego filmu?
W.S.: Bezinteresowna, prawdziwa przyjaźń
jest możliwa.
* Wiesław Saniewski ( ur. 28 października 1948 r.) ukończył
matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim, oraz scenariopisarstwo w łódzkiej
PWSTFiTV. Zdaniem krytyków amerykańskich i rosyjskich to jeden z najlepszych
polskich reżyserów filmowych.

Zrealizował m.in. filmy: „Wolny strzelec”, „Dotknięci”,
„Nadzór”, „Obcy musi fruwać”, „Bezmiar sprawiedliwości”. Otrzymał kilkadziesiąt
nagród na międzynarodowych festiwalach w Europie, USA i Polsce, m.in. Grand
Prix w Chicago, nagrodę za wybitną reżyserię w Houston, nagrodę za najlepszy
scenariusz na festiwalu w Mediolanie, nagrodę im. Andrzeja Munka oraz światowej
krytyki filmowej FIPRESCI w Mannheim.
Jego filmy były dystrybuowane w ponad dwudziestu krajach.

Kornelia
(Mar ta Żmuda
Trzebiatowska)
wrażliwa, oczytana,
kasjerka w kolekturze zakładów bukmacherskich
W filmie jest młodą, samotną matką. Od lat zna Franka Góreckiego. Dzięki niemu poznaje Olivera, z którym z dnia na dzień łączy ją
coś więcej niż zwykła znajomość. To była niezwykła
przygoda zawodowa- spotkać się na jednym planie:
z reżyserem m.in.: „Nadzoru” czy „Bezmiaru sprawiedliwości”, wybitnym aktorem Ja nu szem Ga jo sem
i niezwykle utalentowanym
Pawłem Szajdą. Przed filmem wybrałam się na warszawski Służewiec i muszę
się przyznać, że typowałam
w trzech gonitwach obstawiałam po nazwach koni, co

na pewno nie było profesjonalne. Dwie pierwsze gonitwy przegrałam, w trzeciej
„Brudny Harry” mnie nie zawiódł.
Skończyłam na plusie” – tak
o swoich doświadczeniach
związanych z filmem opowiada Mar ta.
Zapewniła jednak, że to nie
koniec jej przygody z wyścigami konnymi i chętnie przyjdzie na Derby 4 lipca na Tor
Służewiec – „Nie stałam się
jakąś zagorzałą fanką wyścigów konnych, ale jeżeli dostanę takie zaproszenie
i akurat nie będę w tym czasie zajęta, to na pewno je
przyjmę”.
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