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Jak osiągnąć sukces? 

Recepta jest  następująca:  po pierwsze trzeba wiedzieć czego się
chce,  po drugie  -  wiedzieć  jak  to  zrobić  i wreszcie  po  trzecie  -
zrobić to. 

Autorem tej  niezwykle  trafnej  i naprawdę uniwersalnej  sentencji
jest  świetny  hodowca,  ale  także  zdolny  jeździec,  prawdziwy
koniarz,  a  przede  wszystkim wyjątkowy człowiek z niezwykłym
poczuciem humoru – Lech Strzałkowski. 

W  Stadninie  Koni  Stubno spod  Jego  ręki  wyszły  wszystkie
wymienione  poniżej  konie  pełnej  krwi  angielskiej,  których
torowe dokonania pokazały, jak wspaniale potrafił wcielić w życie
swój przepis. 

Klasycznie
Lech Strzałkowski

W 1992 roku ostatnie Derby w Czechosłowacji wygrał BARBAKAN (Czubaryk – Bandera po Mehari),
który potrafił  również rozstrzygnąć na swoją korzyść przeszkodową Cenę PARAMO w Pardubicach,
a po  karierze  torowej  zajął  boks  czołowego  u  naszych  południowych  sąsiadów.  W sezonie  1993
w Warszawie sensacyjnym zdobywcą Derby został  DURAND (Juror – Dunkierka po Pyjama Hunt),
a dwanaście  miesięcy później  Błękitną Wstęgą na Służewcu dekorowany był  LIMAK (Dixieland –
Limeira  po  Beauvallon),  który  wcześniej  pokonał  rówieśników  w  Nagrodach  Rulera  i Strzegomia.
W 1997 roku Derby w Warszawie zdobył ogier MUSTAFA (Winds of Light – Muscari po Euro Star) –
wcześniej  sięgnął  też  po  sukces  w  Nagrodzie  Iwna.  Niewiele  klaczy  może  pochwalić  się  dublą
zarezerwowanych dlań klasyków, ale wśród nich jest DAXI (Dixieland – Da Passa po Parysów), która
dokonała tej trudnej sztuki w roku 1994. Dwa lata później jej półsiostra, żeńska i urodziwa DAGHARA
(Revlon Boy – Da Passa po Parysów) pokonała rówieśniczki w Oaks i Soliny.

Dwulatki

Cenne trofea dwulatkami zdobywały  DEKLINACJA (Enjoy Plan – Delonta po Juror)  ur.  1998r.  –
pierwsza  w  Efforty  i  NUMID (Winds  of  Light  –  Numeria  po  Dakota)  ur.  1995r.  –  triumfator
Mokotowskiej.  W rywalizacji  dwuletnich klaczy sukcesy w gonitwach kategorii  B notowały  NUNA
(Jaguar – Numeria po Dakota) ur. 1994r. – Cardei oraz  BARRAMUNDA (Enjoy Plan – Barrakuda
po Calderon)  ur. 1999r.  –  Upsali.  Niepokonanym  dwulatkiem był  LIM (Winds  of  Light  –  Limeira
po Beauvallon)  ur.  1995r.  –  pierwszy w  Nagrodzie  Dorpata  –  który  pełnił  obowiązki  reproduktora
w hodowli koni sportowych w Irlandii.

W sprincie i na milę

Obdarzony  kapitalnym  przyspieszeniem  DA XIAN (Who  Knows  –  Daxi  po  Dixieland)  ur.  1996r.
dwukrotnie zwyciężał w Criterium, Jaroszówki, Haracza i Deer Leapa, a w kolekcji ma też Nagrody
Rzecznej,  Syreny,  czy Aschabada.  Po karierze  z  powodzeniem zajął  boks czołowego.  Pozagrupowe
sukcesy  na  milę  (Nagroda  Przedświta)  odnosiły  półbrat  Mustafy  –  MUSZKIETER (po  Dakota)
ur. 1990r. i półsiostra Limaka – LISTERA (po Calderon) ur. 1992r. 
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Ogier Mustafa hodowli SK Stubno. Ostatni derbista Leszka Strzałkowskiego (1977). Fot. Magdalena Szerszeń.

Dystanse średnie

W tej specjalności wielką gwiazdą był  DELANO (Freedom’s Choice – Delonta po Juror) ur. 1996r.,
który ma w dorobku zwycięstwa w Nagrodach Strzegomia,  dwukrotnie Kozienic,  Widzowa, Prezesa
Rady  Ministrów  i Korabia.  Z  kolei  NUWEIBA (Enjoy  Plan  –  Numeria  po  Dakota)  ur.  1998r.
dekorowana była w służewieckim padoku po Nagrodach Strzegomia i  Demony,  a  NORD PRINCE
(Miami  Prince  –  Nord  Una  po  Unoaprile)  ur.  1994r.  wygrał  Nagrodę  Aschabada.  DARABUKKA
(Llandaff – Dabraza po Dixieland) ur. 2001r.  notowała sukcesy w gonitwach dla klaczy – Rzeki Wisły
i SK Krasne, a MUSETTA (Jape – Muskaryna po Calderon) ur. 2000r. zdobyła Nagrodę Golejewka.

Niezbędna stamina

Progresujący z wiekiem NURZYK (Freedom’s Choice – Numeria po Dakota) ur. 1997r. pierwszy minął
celownik w  Nagrodzie Sac-a-Papier, a w Anglii potrafił wygrać gonitwę płotową. Dzielna CIENIAWA
(Beauvallon – Cisza po Mehari) ur. 1989r. podzieliła się (łeb w łeb) sukcesem w Nagrodzie Widzowa.

Płoty i przeszkody – Czechy, Polska, Szwecja i Włochy

CIESZYMIR (Enjoy  Plan  –  Cieniawa  po  Beauvallon)  ur.  1998r.  dwukrotnie  był  najlepszy
w przeszkodowej Cenie Laby (nazywanej „małą pardubicką”) w czeskich Pardubicach, a w Warszawie
zdobył Nagrodę Baracza. Jego rok młodszy brat  CIERNIK sięgnął po szarfy Wielkiej Służewieckiej
i Nagrody Oceana. CICERONE (Miami Prince – Cisza po Mehari) ur. 1994r. odniósł sukces w Svenskt
Grand  National  (przeszkody)  na  bieżni  Stromsholm,  podobnie  jak  DALFORS (Enjoy  Plan  –  Daxi
po Dixieland)  ur. 1999r.,  który zwyciężył również w płotowych Nagrodach – Wielkiej  Służewieckiej
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i Hadriana  oraz  wielokrotnie  na  bieżniach  włoskich  (Merano,  Pisa,  Grosseto).  DELLAN (Jape  –
Delonta po Juror) ur. 2000r. zanotował wygraną w płotowej Grupie 3 we włoskim Merano (Corsa Siepi
dei 4 Anni). DUCE (Enjoy Plan – Dunava po Dixieland) ur. 1999r. dwukrotnie nie miał sobie równych
w przeszkodowej Cenie PARAMO w Pardubicach, a w Mediolanie zwyciężył w płotowej  Grupie 1 –
Gran  Corsa  Siepi  di  Milano.  DAWRAZ (Winds  of  Light  –  Daraga  po  Dakota)  ur.  1995r.  sięgnął
po pierwszą nagrodę we wrocławskich płotach (Firmy SKANSKA).

Finisz w Pardubicach. Cena Labe w 2005 roku – zwycięża Cieszymir (Enjoy Plan – Cieniawa po Beauvallon) hod. SK
Stubno, drugi Juventus (Royal Cort – Julietta po Antrieb) hod. SK Jaroszówka. Fot. Paweł Gocłowski.

3/3


