Sezon wyścigowy 1994 (pełna krew angielska) cz. 2
Jarosław Koch

Fot. Adrianna Buks

KONIE DWULETNIE
Wśród klaczy dwuletnich wyróżniły się dwie, hodowli pana Enga z Ostrobrzegu k/Kadyn. Przyszły one
w łonie matek importowanych z zagranicy.Są to: kl. c.gn. Becky Princess (Prince Sabo - Becky Sharp po
Sharpen Up) trenowana przez P. Czarnieckiego. Wygrała dwa wyścigi grupowe i cenną nagrodę Efforty,
a przegrała Nagrodę Cardei do swojej towarzyszki ze stadniny kl. Sunshine.
Klacz Sunshine (Dowsing - Summer Fayre po Reform) trenowana przez M. Stanisławskiego wygrała
Próbną i Cardei.
Najważniejszą nagrodę dla dwulatków - MINISTERSTWA ROLNICTWA-łatwo wygrał Talizman
(Demon - Tabaka po Pyjama Hunt) hod. SK Colejewko, bijąc faworyzowanego og. Toast (Dakota Tunika po Dipol) hod. SO Łąck, który wcześniej wygrał trzy wyścigi, w tym Nagrody Dakoty i Konia
Polskiego. Obydwa ogiery wywodzą się z tej samej rodziny kl. Tartana.
NAGRODĘ MOKOTOWSKĄ na dystansie 1600 m wygrał Diaboletto (Dixieland - Diablica po
Calderon) hod. SK. Strzegom, bijąc o 3/4 dł. siwego og. Smoking po Baby Bid i Struma hod. SK Iwno,
który później wygrał ostatni wyścig pozagrupowy Nemana.
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Diaboletto i Toasta trenuje A. Walicki. Diaboletto wygrywając Mokotowską zdobył tytuł zimowego
faworyta na Derby.
Omawiając czołowe dwulatki należy jeszcze wymienić siwą kl. Traversę (Demon Club - Terrakota) z SK
Jaroszówka, która łatwo, z miejsca do miejsca, wygrała dwie gonitwy pozagrupowe. Próbną i Skarba
w której pobiła o 3 1/2 dł. wspomnianą kl. Sunshine. Po tych wygranych sądzono, że będzie mogła
z powodzeniem walczyć z ogierami w głównym wyścigu Ministerstwa Rolnictwa, ale kontuzja
uniemożliwiła jej dalsze starty w bieżącym roku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie czołowym
trzylatkiem.
Jak już wspomniałem, wśród 2-letnich koni debiutowało potomstwo 8 nowych reproduktorów, kryjących
w naszych stadninach. Potomstwo tych ogierów nie wyróżniło się zwycięstwami w wyścigach
pozagrupowych z wyjątkiem og. Ibikon po Beaconsfield od Jurystki z SK Moszna, który w walce o łeb
wygra) Nagrodę Letnią. Natomiast konie po Dameto z Jaroszówki po Canadian Winter z Golejewka
i Mi-lione z Kozienic wygrywały gonitwy grupowe. Dobrze prezentowały się także 2-latki z Iwna po og.
Shapir. Iwno od dawna nie miało tylu wygrywających koni dwuletnich.
KRÓTKO O STADNINACH
Stubno - wyhodowało dwa czołowe trzylatki: Limaka (Derby, Rulera, Strzegomia) i Daxi (Wiosenna
i Oaks). Warto odnotować, że trzej r-r kolejni derbiści wyhodowani w Stubnie są po reproduktorach
hodowli polskiej: Barbakan - (derbista słowacki z 1992) po Czubaryku, Durand po Jurorze, a Limak po
Dixielandzie.
Golejewko - miało bardzo dobre trzylatki: Amman, Appasionata i Deauville (Aschabada i II-gi w St.
Leger). Amman i Appasionata - oboje po Winds of Light, pochodzą z tej samej rodziny Alwy,
a właściwie Mary Langden sprowadzonej prawie 100 lat temu z Anglii do Widzowa przez
Lubomirskich. Najlepszy dwulatek Talizman, zwycięzca Nagrody Ministerstwa Rolnictwa, także jest
wyhodowany w Golejewku
Strzegom - dwa wyróżniające się trzylatki to Daph Bid (Iwna i ll-gi w Derby i Rulera) oraz Heady Bid,
obaj synowie Baby Bida. Dwie trzyletnie klacze, córki Dakoty, wygrały nagrody: Mała Czarna Rzecznej, a Moja Droga - Krasne, bijąc Daxi i Appasionatę.
Zimowy faworyt na Derby 1995 to strzegomski Diaboletto. Stadnina ta wygrała 2,58 mld zł i jest pod
tym względem na pierwszym miejscu. Strzegomskie konie wygrały 69 gonitw, tu także uzyskując
pierwszeństwo.
Rzeczna - miała dobre 4-latki i 3-latki oraz przyzwoite dwulatki. Z 4-latków świetnie biegała szybka
Jaksza - wygrała Deer Leapa i Critérium, w obu pobiła bardzo dobrą trzyletnią Dorę z Jaroszówki
i czołowego milera Marocco. Druga dzielna 4-letnia klacz to Betica (Czuba-ryk - Benita) wygrała
5 grupowych wyścigów i wyszła poza grupy, trenowana przez młodego stażem trenera Albina Rejka.
Z trzylatków tej stadniny należy wyróżnić og. Bondar po Miami Prince, który wygrał trzy wyścigi oraz
og. Wielki Wóz. Wygrał on również trzy gonitwy, w tym najdłuższą Sac a Papier. Jedenaście dwulatków
z Rzecznej wygrało 14 wyścigów. Pod względem sumy wygranych stadnina ta jest na piątym miejscu
(1,4 mld zł).
Jaroszówka - (1,7 mld zł) - z trzylatków hodowli tej stadniny należy wymienić: Dorę (Who Knows Daisy), która wygrała prestiżową Nagrodę Syreny; og. Everton (Who Knows - Etolia) zwycięzcę
czterech wyścigów, w tym nagrody Życia Warszawy oraz kl. Truly Best, córkę klasowego Omena, która
wygrała pięć gonitw II i I grupy. Do najlepszych dwulatków zaliczam Traversę, która dwa razy biegała
i dwa razy lekko wygrała gonitwy pozagrupowe: Próbną i Skarba.
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Z SK Moszna wyróżniły się w tym sezonie głównie dwa 4-letnie ogiery, wcześniej szeroko omawiane,
Marocco i Totus; dwulatek Ibikon wygrał Nagrodę Letnią. Trzylatki zaś biegały poniżej swego
normalnego poziomu. Kilka trzylatków z Moszny biegało z powodzeniem na torach zagranicznych.
SK Widzów - Wygrała 48 gonitw. Stosunkowo dużo biegało 4-latków (6 koni wygrało 11 gonitw).
Zawiódł Szalom, który wygrał jedynie hep Turysty i był dwa razy II za Totusem w nagrodach Golejewka
i Widzowa. Trzylatki biegały nieźle (14 wygrało 33 wyścigi). Wyróżnił się Dżentile (syn Five Star
Camp i Dżaminy) wygrał 4 wyścigi, w tym Pink Pearla i Przedświta. Zawiodły dwulatki.
Kozienice - miały lepsze 4-latki niż 3-latki. Subway wygrał hep Służewca. Sumak II w PRM. Trzylatki
po Orlov wygrały tylko 3 gonitwy, natomiast nieźle biegały dwulatki po Milione.
Iwno - Zupełnie dobrze biegały dwulatki, z 12 zwycięzców 7 było po Shapir. Ale najlepszy - Smoking
(Nagr. Nemana) jest po Baby Bid. Z trzylatków wyróżniła się kl. Niespodzianka, wygrywając cztery
wyścigi grupowe.
Konie hodowli Krasne nie wygrywały w tym sezonie wyścigów pozagrupowych. Klacz Czagoda była
piąta w Derby.
Młoda stadnina SO Łąck odniosła pierwszy większy sukces. Dwulatek Toast wygrał trzy gonitwy w tym
pozagrupową imienia swego ojca - Dakoty i był II w Nagrodzie w Min. Rolnictwa.
Z hodowli prywatnej wyróżniła się klacz Bella Rosa, która wygrała trzy wyścigi, w tym cenną Rzeki
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Wisły. Jej hodowcą i współwłaścicielem jest Pan Grzegorz Kaczmarek - Prezes Polskiego Towarzystwa
Właścicieli i Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej. O dwulatkach z SK Ostrobrzeg pisałem wyżej.
OGIERY REPRODUKTORY
Sezon 1994 jest drugim z kolei, w którym dominuje potomstwo ogierów krajowych. W ubiegłym roku Demon Cluba i Jurora, a w bieżącym Dixielanda i Demon Cluba. Dixieland jest najlepszym
reproduktorem hodowli krajowej w prawie 200 letniej historii hodowli polskiej. Gniady Dixieland
urodził się w Widzowie w 1977 r. po Conor Pass i Dostojna po Dorpat z rodziny Oriental Pageant,
istniejącej w Polsce już od ponad 50 lat. Jest on półbratem og. Dipol, który był niepobitym trzylatkiem
w kraju. Dipol był jedynym koniem wyścigowym, który w powojennej historii wyścigów wygrał pięć
największych gonitw (Rulera, Iwna, Derby, St. Leger i Wielka Warszawska). Dixieland dwulatkiem
wygrał trzy wyścigi, w tym Mokotowską i Critérium. Trzylatkiem wystartował dopiero w St. Leger i był
lll-ci. Następnie wygrał 4 wyścigi, w tym Pink Pearla, Critérium i Wielką Warszawską. Tę ostatnią
w wielkim stylu - prowadząc od startu do mety, bijąc tak klasowe konie jak: Czuba-ryk (dwukrotnie II-gi
w Europa Preis), Sinaja (Derby, Daks), Dżudo (Rulera i St. Leger), Akcept (St. Leger).
Dixieland, jako jedyny reproduktor hodowli krajowej, dał trzech derbistów z różnych stadnin:
Golejewko, Widzów i Stubno. Dał po trzech zwycięzców takich nagród jak: Rulera, Wiosenna, Skarba.
Poza tym jego potomstwo wygrało nagrody: Min. Rolnictwa - Biba, Mokotowską - Diaboletto, Oaks Daxi, PRM - Sollozzo, Critérium - Dżamina.
Za granicą poważne wyścigi wygrały: Moja Mała, Sollozzo i Cortez. Potomstwo Dixielanda, wygrało
w sezonie 1994 r. 36 wyścigów, najwięcej z wszystkich używanych w Polsce reproduktorów. Najlepsze
pochodziły ze Strzegomia, Stubna i Widzowa.
Drugi czołowy reproduktor krajowy to Demon Club - derbista 1981, syn Club House i Demony, hod. SK
Moszna. W sezonie 1993 biegały po nim bardzo dobre trzylatki: Nimrod, Arcelin i Nevada oraz
dwulatki: Talizman i Traversa.
Ogier Calderon jest trzecim polskim reproduktorem. Dał dzielnego Deauville (Aschabada i II St.Leger).
Stary Dakota też nie został bez zwycięstw - Toast wygrał Nagrodę jego imienia, a dwie trzyletnie klacze
strzegomskie wygrały nagrody Rzecznej i Krasne.
Po Winds of Light wyróżniły się dwa trzylatki: Amman i Appasionata.
Baby Bid dał czołowego trzylatka Daph Bida i dobrego Heady Bida - obaj ze Strzegomia, a także
dobrego dwulatka Smoking z Iwna.
Mało ceniony Miami Prince znakomicie dopasował się w Rzecznej, gdzie wyhodowano po nim, świetną
w tym sezonie, sprinterkę Jakszę i dobrego trzylatka Bondara.
Dobry sezon dla og. Wolver Heights. Wygrywali jego synowie - Marocco i Totus.
Trochę słabiej w ubiegłym roku biegało potomstwo Who Knows, ale i tak Dora wygrała Nagrodę
Syreny, a Everton - Życia Warszawy. Wielka szkoda, że zginął Solanum, może obaliłby pogląd, że Who
Knows to tylko ojciec dobrych dwulatków.
Szybko zdyskredytowany przez niektórych fachowców og. Five Star Camp dał dobrego Dżentile, który
wygrał 4 wyścigi, w tym Przedświta i Pink Pearla, także Dyktafon wygrał 5 grupowych wyścigów.
Ogółem jego potomstwo wygrało 22 gonitwy. Po Vilnusie należy wymienić: og. Wielki Wóz i sprintera
Duval oraz dwulatkę Sagitta, która w Nagr. Efforty była druga bijąc dobrą Sunshine.
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Trener Dorota Kałuba siodła og. Heady Bid (hod. SK Strzegom) do gonitwy Derby 94', w której zajął on 4-te miejsce.
Wygrał, też jej podopieczny, og. Limak (hod SK Stubno)

TRENERZY
Dorota Kadłuba wygrała pięć gonitw pozagrupowych, w tym cztery z sześciu najważniejszych: Derby,
Daks, Rulera i Wiosenną.
Piotr Czarniecki wygrał sześć gonitw pozagrupowych końmi pełnej krwi, ale mniejszego znaczenia.
Konie trenowane przez Andrzeja Walickiego wygrały sześć nagród pozagrupowych: St. Leger
i Kozienic, Pink Pearla i Przedświta oraz Dakoty i Mokotowską.
Trener Mirosław Stawski wygrał dwa poważne wyścigi dla dwulatków: Min. Rolnictwa - Talizmanem
i Cardei - Sunshine.
Stanisław Dzięcina wygrał pięć wyścigów trzema końmi: Totusem, Małą Czarną i Wielkim Wozem.
Nagrody Krasne i Iwna wygrały konie trenowane przez Jerzego Jednaszewskiego.
Konie trenowane przez Macieja Janikowskiego wygrały nagrody Haracza i Nemana.
Stanisław Sałagaj, który od paru lat wygrywał corocznie po kilka nagród, w tym sezonie wygrał tylko
dwie: Syreny (Dora) i Życia Warszawy (Everton).
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Maciej Wróblewski, trenujący w Sopocie, wygrał trzy gonitwy pozagrupowe.
DŻOKEJE
Championem dżokejów w 1994 roku (dane obejmują wygrane gonitwy xx i oo łącznie) został Jerzy
Gęborys który wygrał 85 wyścigów. Wiceczempionem - Tomasz Kluczyński 71 wyścigów. Następne
miejsca w kolejności zajęli: Wiaczesław Szymczuk (61), k.dż. M. Pilich (52), Janusz Kozłowski wygrał
tylko 47 gonitw, czego bezpośrednią przyczyną był długi okres kary spieszenia. Następne miejsce zajął
bułgarski dżokej Rumen Ganczew-Panczew (42) a za nim uplasował się rosyjski dżokej Misza
Pietriakow (37). Tomasz Dul tylko trzy i pół miesiąca przebywający na urlopie w Polsce wygrał 33
gonitwy i we wrześniu musiał już być spow-rotem w pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Wojciech Ryniak wygrał 30 gonitw, a Rosjanin Emil Zachariew i pr. dż. Piotr Słobodzian zajęli,
wygrywając po 27 gonitw, dziesiąte miejsce.
AUKCJA LISTOPADOWA
21 listopada odbyła się w II trybunie Torów Wyścigowych aukcja koni pełnej krwi angielskiej
organizowana pierwszy raz przez prywatną spółkę „Polish Prestige" przy współudziale stadnin i Toru
Wyścigowego. Odbyła się ona miesiąc po nieudanej aukcji na konie arabskie organizowanej w tym
samym miejscu przez Animex.
W porównaniu do arabskiej, aukcja ta zakończyła się sukcesem pomimo nieprzybycia klientów z rynku
skandynawskiego.
Fachowo przygotowany przez mgr inż. Pawła Gocłowskiego katalog stał się szybko bestsellerem,
a niektórzy obserwatorzy-hobbyści nie zdążyli już go nabyć dla siebie, bo nakład był wykonany tylko
w ilości niezbędnej do sprawnego przeprowadzenia aukcji, oszczędnie, po kosztach własnych. Tak jak
cała aukcja, której kapitałem były wpłaty sprzedających po 1 min zł od konia. Rozliczenie
przedstawione stadninom po zamknięciu sprzedaży wykazało, że pieniądze te zostały wydane we
właściwy sposób.
W katalogu zostało zgłoszonych 75 koni, wyszło na ring 62 konie. Na aukcji sprzedano 34 konie za
sumę 124.800 dolarów. Po aukcji sprzedano w wyniku renegocjacji dodatkowo 5 koni za 24.690
dolarów. Tak więc łącznie sprzedano 39 koni za sumę 149.490 dolarów. Do Włoch (Ettore Simonazzi)
sprzedano 16 koni za 60.800 dolarów, i (Tanghetti) 4 konie za 20.900 dolarów. Pan Łukasiak kupił
3 konie za 10.700 dolarów, Do Niemiec (J. von der Recke) 2 konie za 3.900 doi. do Czech (Petr Führer)
3 konie za 6.600 doi. i (Frantisek Holcak) 2 konie (Marocco i Martini) za 18.000 dolarów. Andrzej
Woźniak kupił 2 konie za 4.300 doi.
Po jednym koniu kupili R. Mracek (CZ), P. Feluch, Lothar Voltz (D), f-ma Holba AS (CZ), Josef Zavrel
(CZ), P. Bogusławski i Tober/Kłos. (Tabela przedstawiająca rezultaty aukcji znajduje sie w 16 numerze
biuletynu Wyniki. Red.)
Komisja Techniczna, czuwająca nad prawidłowością rozgrywanych gonitw, w tym sezonie po raz
pierwszy, karała za nadużywanie bata na równi z innymi błędami.
Sezon 1994 był początkiem nowej epoki na naszych wyścigach. Można odnieść wrażenie, że wzrasta
zainteresowanie posiadaniem koni wyścigowych, ale bardziej w formie dzierżawy niż własności. Sądzę
że w następnym sezonie będzie dużo większa liczba koni 4-letnich i starszych, ponieważ
zainteresowanie kupców zagranicznych naszymi końmi zdecydowanie spadło. Wszystko wskazuje na to
iż sporo koni może być sprzedanych lub wydzierżawionych w kraju. Średni koń 4-letni daje szanse
wygrywania i zajmowania płatnych miejsc od pierwszych dni wyścigowych.
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W nowym sezonie przestają istnieć Tory Wyścigowe jako firma przyjmująca konie na wyścigi. Konie
przyjmować będą wyłącznie trenerzy do swoich prywatnych publicznych stajni.
Sezon 1995 roku będzie na pewno bardzo interesujący.
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