
Tor wyścigów konnych 
Służewiec
Adres: Puławska 266, Warszawa

Rok powstania: 1939

Obszar MSI: Ursynów Północny, Wyczółki

Ulice: Aleja Wyścigowa, ulica Rzymowskiego, 
ulica Puławska, ulica Wyczółki, ulica Poleczki

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków.

Wielkość: 138 ha



Historia:
• Pierwszy wyścig konny w Polsce odbył się w 
1777 roku na drodze z Woli do Zamku 
Ujazdowskiego.

• Pierwsze regularne wyścigi z profesjonalnym
torem wyścigowym zorganizowano w 1841 r.

• Pierwszy tor zlokalizowany był przy ul. Polnej w 
Warszawie, na części terenu Pola Mokotowskiego. 
Wyścigi odbywały się na nim do 1938 r. , a tor 
rozebrano.



Tor wyścigów konnych Pole 
Mokotowskie



Tor w 1897 r. " Tygodnik Ilustrowany" (1895 r.)

Tor wyścigów Pole Mokotowskie



Tor wyścigów Pole Mokotowskie

koniec lat 30-tych XX w.



Fakty:
• W 1925 r. Towarzystwo Zachęty do Hodowli 

Koni w Polsce zakupiło ok. 150 ha 
ziemi na Służewcu pod budowę nowyego 
toru wyścigowego. Był on wtedy 
największy i najnowocześniejszy w Europie.

• Pierwsze wyścigi konne zaczęły się 3 czerwca 
1939 
roku. Ostatnie gonitwy rozegrano 31 sierpnia
1939 roku.

• Niestety niedługo potem wybuchła II wojna 
światowa. Po wojnie pierwsze wyścigi odbyły
się 7 lipca 1946 roku.



Tor wyścigów konnych Służewiec



Komitet Budowy Toru

Albert Wielopolski - prezes 
Towarzystwa Zachęty do 
Hodowli Koni

Fryderyk Jurjewicz -
dyrektor Departamentu 
Chowu Koni w 
Ministerstwie Rolnictwa

Tadeusz Dachowski -
architekt



Twórcy toru Służewiec

• Tor Służewiec ceniony jest se względu na 
architekturę poszczególnych budynków, ich 
funkcjonalność i zieleń. Dzieki temu jest obiektem 
nie tylko sportowym, ale i rekreacyjnym.

• Uznawany jest za perłę europejskiej 
i światowej „architektury hipicznej”.



Twórcy toru
Służewiec

Inżynierowie M. Pieskow, T. Wędrowski i J. 
Siwek.



Budowa toru Służewiec



Historia

• Pamiątkami po dawnym torze
wyścigowym na Polu Mokotowskim są
kapliczka z 1926 r. oraz pomnik Fryderyka 
Jurjewicza z 1929 r., które stały niegdyś w 
okolicy ul. Polnej, a na obecne miejsce
przeniesiono je w 1939 r.





Najważniejsze obiekty

• Trybuna Honorowa – to przedwojenny
budynek o czterech kondygnacjach
i dwóch antresolach. W latach 2016/2017 został
odnowiony w stylu nawiązującym do lat 20. i 30. 
XX wieku. Trybuna Honorowa jest miejscem
spotkań pasjonatów wyścigów konnych, 
hodowców, właścicieli, trenerów oraz widzów.



Najważniejsze obiekty

• Trybuna II –budynek oddany został do 
użytku w 1939 r. Obecnie przestrzeń
wykorzystywana jest do organizacji średnich i
dużych wydarzeń.



Najważniejsze obiekty

Wieża ciśnień. Budowana w latach 1937-1939. Zburzona w 1943 
r. lub 1944 r.

Gruzy po wieży ciśnień. Zdjęcie 2021 r.



Najważniejsze obiekty
• Tor główny mierzy 2300 metrów i został

zaprojektowany w ten sposób, by nie zbierał
opadów atmosferycznych.

• We wnętrzu toru znajduje się bieżnia
przeznaczona do rozgrywania biegów z 
płotami.



Gonitwy
• W trakcie sezonu, który trwa od kwietnia do 

listopada, odbywa się ponad 50 dni
wyścigowych, do najważniejszych należą : 
kwietniowa Gala Otwarcia Sezonu, 
lipcowa Gala Derby, Jesienna Gala Wielkiej
Warszawskiej. Podczas całego sezonu
wyścigowego Tor Służewiec odwiedza
kilkadziesiąt tysięcy widzów z kraju i zagranicy.



Ciekawostki:
• Oprócz znanego warszawiakom hipodromu

na terenie Toru Wyścigów Konnych
"Służewiec" znajduje się
również "miasteczko wyścigowe", w którego
skład wchodzą: stajnie, osiedle
mieszkaniowe dla personelu, magazyny, tor 
treningowy, stajnie dla 800 koni, studnia.



Zadania dla 
chętnych:

1. Zwiedź wirtualnie Tor Służewiec:

http://cdn.torsluzewiec.pl/sluzewiec/sluzewiec_panorama/

2. Czyj pomnik stoi na Torze Wyścigów Konnych na 
Służewcu? Odszukaj informację czym ta osoba się zajmowała 
i jaki ma związek z Torem Wyścigów Konnych?

3. Co wspólnego ma Tor Wyścigów Konnych „Służewiec” z 
ul. Polną i Polem Mokotowskim?

4. Oblicz ile lat ma Tor Wyścigów Konnych "Służewiec"?

http://cdn.torsluzewiec.pl/sluzewiec/sluzewiec_panorama/

