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HISTORIA KOZIENIC

W roku 1919 rozpoczęła się w Polsce odbudowa hodowli koni 
pełnej krwi niemal doszczętnie zniszczonej w czasie działań wo
jennych 1914—1918. W 1918 r. powróciła część polskich koni 
ewakuowanych w 1915 r. w głąb Rosji i później zgromadzonych 
w Odessie. Przybyła też z nimi do Polski grupa koni z byłej stad
niny Łazarewych, dominującej w hodowli koni pełnej krwi 
w carskiej Rosji. Ponadto nabytych zostało z funduszów pań
stwowych i prywatnych kilkadziesiąt koni pełnej krwi w Wied
niu i Berlinie. Zgrupowane w ten sposób konie pełnej krwi sta
nowiące własność państwową wzięły udział w wyścigach w War
szawie w 1919 i 1920 r. Materiał hodowlany i konie schodzące 
z toru były kierowane do Stadniny Państwowej w Janowie, gdzie 
prowadzono dział koni pełnej krwi.

W 1922 r. ówczesny Dyrektor Departamentu Chowu Koni 
w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych F. Jurjewicz 
uznał, że stosunkowo niewielka grupa koni pełnej krwi w ra
mach dużej stadniny półkrwi jest jakby przytłaczana przez li
czebnie znacznie silniejszą, a więc dominującą hodowlę i że nie 
znajduje ona wskutek tego właściwych warunków do wychowu 
konia wcześniej dojrzewającego i wymagającego intensywniej
szego żywienia oraz wczesnej zaprawy do dużych wysiłków. 
Dlatego postanowiono wyszukać państwowy obiekt rolny, mają
cy właściwe warunki do hodowli konia pełnej krwi, i założyć 
tam państwową stadninę koni pełnej krwi. Wybór padł na ma
jątek państwowy Kozienice.

Miejscowość Kozienice ma ciekawą przeszłość historyczną, 
która, pomimo że nie wiąże się bezpośrednio z hodowlą koni,
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Fot. 1. Fronton stajni czołowej w SK Kozienice (fot. Z. Raczkowska)



warta jest przytoczenia. Pierwotna osada (dzisiaj zapewne są
siednia Stara Wieś) w XII w. należała do klasztoru norberta
nek w Płocku, a od 1429 r. stanowiła własność królewską. Mia
sto Kozienice zostało założone na prawie niemieckim w 1549 r. 
przez Piotra Firleja wojewodę ruskiego (dzisiejsze przedmieście 
Czwartek). Od 1590 r. Kozienice były siedzibą starostwa nie- 
grodzkiego ekonomii królewskiej. W XV w. istniał już w Kozie
nicach drewniany dwór królewski. Po spaleniu miasteczka 
w czasie wojen szwedzkich w 1657 r. przeniesiono je w pobliże 
dworu królewskiego. Kozienice zostały spustoszone w czasie 
wojny północnej w 1704 r., a po pożarze w 1781 r. odbudowano 
je na polecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego według 
planu regulacyjnego architekta Jakuba Fontany. Około 1785 r. 
Stanisław August założył tam hamernię i manufakturę broni, 
produkującą doskonałe sztucery. Fabrykę broni wraz z domami 
(dziś nieistniejącymi) rozbudowano w latach 1787—1789 według 
projektu architekta Jakuba Kubickiego. Manufaktura ta czynna 
była do 1794 r., to jest do Insurekcji Kościuszkowskiej. Miasto 
uporządkowano i rozbudowano w latach 1815—1830 i po 1867 r. 
od kiedy stało się stolicą powiatu.

Miasto położone jest nad rzeką Zagożdżonką nieopodal Wisły, 
na dawnym trakcie prowadzącym z Radomia do Łukowa, którym 
królowie często jeździli z Piotrkowa i Radomia, gdzie odbywały 
się sejmy, na teren Wielkiego Księstwa Litewskiego, a zwłaszcza 
do Wilna. W Kozienicach królowie zatrzymywali się na popasy 
i częstokroć polowali w puszczy Kozienickiej.

Pierwotnie istniał drewniany dwór królewski, w którym uro
dził się dnia 1 stycznia 1467 r. piąty syn Kazimierza Jagielloń
czyka i Elżbiety Rakuskiej, Zygmunt I, nazwany później Sta
rym. Na miejscu tegoż drewnianego dworu ok. 1775 r. wznie
siony został dla Stanisława Augusta pałac według projektu archi
tekta Franciszka Placidiego. W latach 1776—1778 zbudowano 
korpus główny, w latach 1778—1781 — prawą oficynę. Od 
1831 r., tj. po upadku powstania listopadowego, pałac wraz z go
spodarstwem (majątkiem) został nadany rosyjskiemu generałowi 
Iwanowi Denowi i w posiadaniu jego rodziny znajdował się do 
1918 r. Gen. Den przebudował pałac w latach 1839—1865 (m. in. 
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wzniesiono lewą oficynę). Ponownej gruntownej przebudowie 
w stylu renesansu francuskiego poddano pałac w końcu XIX w. 
Już po zakończeniu działań wojennych 1939 r. korpus główny 
i prawa oficyna pałacu zostały przez Niemców spalone. Roze
brano je w 1942 r. Obecnie na miejscu pałacu wybudowano 
gmach Prezydium PRN, a z dawnej budowli pozostała renesan
sowa lewa oficyna.

W Kozienicach istnieje również na dawnym placu miejskim 
włączonym do parku pomnik wzniesiony pierwotnie po 1518 r. 
dla upamiętnienia urodzin Zygmunta I. Pomnik ten został odbu
dowany w 1702 r. przez Hieronima Lubomirskiego, starostę ko- 
zienickiego.

Godny wzmianki jest również kościół parafialny Św. Krzyża. 
Pierwotnie drewniany, według tradycji fundacji króla Włady
sława Jagiełły w 1394 r., odbudowany został i wyposażony 
w 1557 r. przez króla Zygmunta Augusta. Spłonął w 1657 r„ 
odbudowany w 1677 r. Następny, również drewniany, zbudowany 
w 1754 r„ rozebrany w 1869 r., położony był w obecnej połud
niowej części parku, obok pomnika. Obecny kościół murowany 
w nowym miejscu w 1868—1869 r. posiada kilka cennych obra
zów ofiarowanych przez Jakuba Fontanę, z drugiej połowy 
XVIII w., oraz obraz Św. Rodziny mai. Wojciecha Gersona 
z 1883 r. Dzwon kościelny z 1564 r.

Obecnie miasto powiatowe Kozienice, na którego przedmieściu 
położone jest gospodarstwo Państwowej Stadniny Koni, liczy po
nad 8000 mieszkańców. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
maj. Kozienice, jako były majorat przeszedł na własność skarbu 
państwa, co między innymi również decydowało przy wyborze 
obiektu na zlokalizowanie stadniny państwowej. Kierowano się 
przy tym w pierwszym rzędzie warunkami glebowymi.

Gospodarstwo Kozienice składa się z dwóch kompleksów: te
renu niskiego i terenu górnego. Teren niższy — to mady nad
wiślańskie, z piaszczysto-marglowym podglebiem, bardzo uro
dzajne, dające trawy o dużej wartości pokarmowej. Na terenie 
wyższym warstwę urodzajną stanowi mocny szczerk o podglebiu 
gliniasto-marglowym, zasobny w wapń, gdzie szlachetne trawy 
dają słabe zadarnienie. Ten wyższy teren nadawał się doskonle 
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na padoki w okresach ulewnych deszczy, a przy tym był odpo
wiedni do zaprawy czy treningu młodych koni. Przy wyborze 
obiektu brano też pod uwagę duży( na ówczesne stosunki) kapitał 
tkwiący w budynkach majątkowych. Brano ponadto pod uwagę 
to, że Kozienice położone były wówczas w centrum Polski, co 
ułatwiało przysyłanie klaczy z całego kraju do krycia ogierami 
czołowymi stacjonowanymi w stadninie.

Urządzanie Stadniny w Kozienicach i przystosowanie gospo
darstwa do celów hodowlanych rozpoczęło się w 1922 r. Przebu
dowano dwie duże stodoły na stajnie, założono wybiegi dla koni, 
przygotowano część mieszkań dla pracowników. 4 września 
1924 r. przybył do Kozienic kierownik stadniny Ryszard Zoppi, 
długoletni pracownik Stadniny Państwowej w Janowie Podlas
kim, wielki znawca koni pełnej krwi. Wraz z nim przybyli, ko
niuszy Antoni Kupryjańczuk, podkoniuszowie Stanisław Magda- 
liński i Franciszek Matosek, oraz masztalerze: Kazimierz Jędrzej- 
czuk, który obecnie jest podkoniuszym, Wincenty Kupryjańczuk, 
Piotr Wejner, którego syn Marian Wejner pracuje również 
w Stadninie jako masztalerz, Stefan Piotrowski i Piotr Bar- 
toszuk.

Dobre przygotowanie fachowe wyniesione z Janowa i zami
łowanie do wykonywanego zawodu wymienionych pracowników 
oraz umiejętne kierownictwo Ryszarda Zoppi przyczyniło się do 
sukcesów hodowlanych jakie osiągnęła Stadnina do 1939 r. Przy 
tych pracownikach wychowały się i wyszkoliły nowe kadry, 
które po wojnie — początkowo pod kierownictwem R. Zoppiego, 
a następnie dyr. Jerzego Jaworskiego — przyczyniły się do uzy
skania przez Stadninę obecnych rezultatów.

Od 1924 r. Stadnina była finansowana z budżetu państwa 
i miała oddzielne kierownictwo hodowlane. Gospodarstwo rolne 
natomiast było prowadzone przez samodzielnego administratora 
i utrzymywało się z wygospodarowanych sum uzyskiwanych 
z produkcji rolno-hodowlanej.

W 1949 r. podporządkowano całość przedsiębiorstwa kierow
nikowi stadniny.

Od 1961 r., to jest do momentu powstania Zjednoczenia Ho
dowli Zwierząt Zarodowych, zlikwidowano stanowisko kierow
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nika gospodarstwa, a całością od tej pory kieruje dyrektor Stad
niny, mając do pomocy st. zootechnika, jako zastępcę.

Kolejno kierownikami^ Stadniny byli:
od 1924 do 1939 r. — Ryszard Zoppi,
od 1939 do 1943 r. — Niemiec Apel,
od 1943 do 1944 r. — Niemiec Spiih,
w sierpniu 1944 r. — Niemiec Gabriel (w czasie ewakuacji 

stadniny do Niemiec),
w 1946 r. — mjr Marian Fabrycy (przez pierwszy okres gdy 

stadnina wróciła z ewakuacji do Kozienic),
od 1946 do 1952 r. — ponownie Ryszard Zoppi,
od 1951 r. do chwili obecnej Jerzy Jaworski, początkowo jako 

kierownik Stadniny, a następnie od 1952 r. jako jej dyrektor.
Administratorami majątku kolejno byli:
od 1924 do 1931 r. — Dobrowolski,
od 1931 do 1945 r. — Franciszek Mieszkowski,
od I do 16 VII 1945 r. — z ramienia Urzędu Ziemskiego Stefan 

Czarnecki,
od 17 VII 1945 do 30 VI 1947 r. — Ryszard Gaździński,
od 17 \ II 1947 do 30 XI 1948 r. — Wojciech Gumowski,
od 1 XII 1948 do 15 VI 1949 r. — Tadeusz Surowiecki, uprzed

nio wieloletni administrator majątku PSO w Łącku.
Kierownikami gospodarstw byli:
od 16 VI 1949 do 30 IV 1952 r. — Zdzisław Andrzejewski,
od 1 X 1952 do 30 IV 1961 r. — Józef Rudek.



SK KOZIENICE JAKO WARSZTAT PRODUKCYJNY

WARUNKI TOPOGRAFICZNO-GOSPODARCZE

Gospodarstwo rolne, w którym zlokalizowana jest stadnina 
koni pełnej krwi angielskiej, stanowi jedną administracyjną jed
nostkę produkcyjną na pełnym rozrachunku gospodarczym, po
dległą Zjednoczeniu Hodowli Zwierząt Zarodowych w War
szawie i finansowaną przez Narodowy Bank Polski w Kozie
nicach.

Gospodarstwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie mia
sta powiatowego Kozienice, korzysta z dogodnych warunków 
komunikacyjnych i ma z tego tytułu dobre wyniki zaopatrzenia 
i zbytu.

Stacja kolejowa Kozienice oddalona jest od gospodarstwa 
o 2,5 km. Gospodarstwo połączone jest z miastem i stacją ko
lejową drogą bitą, co uniezależnia ją od warunków atmosferycz
nych i stwarza dogodne warunki transportu.

Ponadto Kozienice połączone są gęstą siecią państwowej ko
munikacji samochodowej z Warszawą, Radomiem, Kielcami i in
nymi miejscowościami.

Odstawa mleka odbywa się do mleczarni w Kozienicach od
dalonej od gospodarstwa o 2 km; odstawa buraków do punktu 
odbioru cukrowni Garbów oddalonego o 2,5 km; a odstawa zbóż 
do Polskich Zakładów Zbożowych w Radomiu o 40 km. Bliskość 
miasta powiatowego stwarza jednak gospodarstwu poważne 
trudności w zakresie zatrudnienia.

Rozłóg gospodarstwa obejmuje jeden kompleks o dość korzyst
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nej obwodnicy, posiadający ośrodek zabudowy usytuowany pe
ryferyjnie. Pomimo takiego położenia ośrodka ma on dobre po
łączenia funkcjonalne z polami płodozmiennymi, trwałymi użyt
kami zielonymi jak i stawami rybnymi. Jedynie młyn usłu
gowy należący do gospodarstwa położony jest w odległości około 
2 km.

Gospodarstwo posiada następujące użytki rolne:

grunty orne 173,40 ha 66,1% uż. roln,
łąki trwałe 26,57 „ 10,2%
pastwiska 56,20 „ 21,4%
sady, szkółki, warzywniki 4,03 „ 1,5%
ogródki przydomowe 2,00 „ 0,8% „
Razem użytki rolne 262,20 ha 100,0% uż. roln.

stawy rybne 46,02 ha
powierzchnia nieużytków 35,48 „

Ogółem powierzchnia 343,70 ha

WARUNKI PRZYRODNICZE

Gleba. Na terenie omawianego obiektu występują następujące 
gleby: 1) mady o średnim spiaszczeniu i miąższości warstwy 
uprawnej do 40 cm, zaliczane do klas II i III (stanowią one 87% 
powierzchni użytków rolnych), 2) gleby bielicowe wytworzone 
z piasków słabo gliniastych i luźnych, zaliczane do klas IV i V 
(3% uż. roln., 4,5% gruntów ornych).

Wymienione rodzaje gleb występują w zwartych kompleksach. 
Mady są glebami pszenno-buraczanymi dobrej jakości. Gleby 
bielicowe stanowią kompleks żytnio-ziemniaczany. Wobec dużej 
przewagi mad gleby tego gospodarstwa należy uznać za b. do
bre.

Relief terenu jest płaski o nieznacznym zróżnicowaniu pozio
mu z występującymi nieznacznymi zaklęśnięciami o różnym ob
szarze i kształcie. Ze względu na wyrównaną powierzchnię grun
tów ornych i użytków zielonych ułatwione jest stosowanie mo
toryzacji i mechanizacji.
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Warunki hydrologiczne na użytkach rolnych są uregulowane, 
co umożliwia wcześniejsze rozpoczynanie wiosną prac polowych.

Klimat. W rejonie Kozienic występuje swoisty mikroklimat, 
gdyż opady wynoszą średnio zaledwie około 500 mm rocznie, 
a więc są znacznie niższe niż w najbliższej okolicy, tak w po
szczególnych latach, jak i miesiącach. Opady w ciągu roku nie 
rozkładają się korzystnie; najwięcej przypada ich na czerwiec, 
lipiec i sierpień.

Niekorzystny rozkład opadów w ciągu roku wymaga od kie
rownictwa gospodarstwa umiejętnego i terminowego stosowania 
obróbki mechanicznej gleby, mającej na uwadze bilans wody 
w glebie. Bilans ten jest w Kozienicach niekorzystny, co zostało 
spowodowane znacznym wyniszczeniem okolicznych lasów, które 
jeszcze w połowie XIX w. stanowiły potężną puszczę kozienicką. 
W wyniku tego następuje stepowienie klimatu.

Klimat w rejonie Kozienic charakteryzuje przeważnie sucha 
i wczesna wiosna z występującymi przygruntowymi przymroz
kami podczas siewów wiosennych w końcu marca i początkach 
kwietnia. Lata są na ogół upalne z częstymi opadami o charak
terze burzowym.

KIERUNKI PRODUKCJI

Wiodącym kierunkiem produkcji w przedsiębiorstwie jest ho
dowla koni pełnej krwi angielskiej.

Poza tym prowadzona jest hodowla bydła rasy nizinnej czar
no-białej oparta na materiale miejscowym, na której rozwój 
i udoskonalanie zwraca się od 1958 r. szczególną uwagę. W wy
niku pracy hodowlanej obora uznana została za zarodową z peł
nym odchowem młodzieży.

Poza hodowlą koni pełnej krwi i hodowlą bydła prowadzono 
ubocznie hodowlę fiordingów, które były traktowane jako konie 
robocze w gospodarstwie. Wszystkie klacze fiordingi były co
rocznie kryte, a odchowane źrebięta sprzedawano do innych 
stadnin, lub jako materiał użytkowy do PGR oraz indywidual
nym hodowcom. Zakwalifikowane ogiery sprzedawane były do 
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stad ogierów. Część odchowanego materiału pozostawiana była 
na remont własnego stada.

Poważnym działem produkcji zwierzęcej jest hodowla ryb 
(karpia). W posiadanych stawach powierzchnia lustra wody wy
nosi 46 ha; są one zasilane wodą z rzeki Zagożdżonki. W stawach 
prowadzi się cały cykl hodowlano-produkcyjny karpia. Na 
sprzedaż produkuje się rybę handlową i narybek.

Do gospodarstwa należy też młyn wodny, wykonujący usługi 
dla okolicznej ludności oraz potrzeb Stadniny w zakresie prze
miału zboża na mąkę i śrutę.

W dotychczasowej obsadzie inwentarza żywego Stadnina po
siadała określone ramy specjalizacji, które już w latach ubie
głych zostały wyraźnie sprecyzowane. Pozwoliło to na przemy
ślaną i ustaloną pracę hodowlano-selekcyjną tak w hodowli koni, 
jak i bydła. Świadczą o tym osiągnięcia hodowlane wyrażające 
się wynikami na torze wyścigowym i produkcją materiału ho
dowlanego koni wysokiej jakości, a także i obory w produkcji 
mleka i sprzedaży materiału hodowlanego.

Dotychczasową produkcję roślinną cechuje wysoka wydajność 
z jednego ha gruntów ornych i łąk, mimo pewnych wahań spo
wodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ce
lem jest w pierwszym rzędzie zabezpieczenie potrzeb paszowych 
hodowanego inwentarza, a ponadto produkcja towarowa zbóż, 
rzepaku i buraków cukrowych.



ORGANIZACJA PRODUKCJI

ORGANIZACJA PRACY, ZATRUDNIENIE

Całością przedsiębiorstwa kieruje dyrektor Stadniny zajmujący 
się bezpośrednio produkcją zwierzęcą i roślinną. Starszy zootech
nik kieruje pod nadzorem dyrektora hodowlą bydła, jak też bez
pośrednio zajmuje się i kieruje pracami związanymi z produkcją 
roślinną. Ponadto w pionie inżynieryjno-technicznym zatrudnio
ny jest technik weterynaryjny, który unasienia krowy, nadzo
ruje hodowlę bydła i prowadzi dokumentację hodowlaną obory, 
oraz wykonuje zabiegi lecznicze na zlecenie zatrudnionego na 
1/t etatu lekarza wet. z miejscowego PZLZ.

Gospodarkę stawową prowadzi ichtiolog, a młyn — kierownik 
młyna. W pionie administracyjno-księgowym zatrudnione są trzy 
osoby: w księgowości — główny księgowy, który jest jedno
cześnie z-cą dyrektora, st. księgowa i księgowy techniczny.

Ilość pracowników w przedsiębiorstwie jest stosunkowo wy
soka i wynika z konieczności zatrudnienia wielu osób w produk
cji zwierzęcej, zwłaszcza w hodowli koni, oraz z różnorodności 
prowadzonych gałęzi produkcji: hodowla koni, hodowla bydła, 
hodowla ryb, młyn, produkcja roślinna, warzywnictwo i dość 
mocno rozbudowany własny warsztat naprawczy, co uniezależ
nia gospodarstwo od obcych warsztatów usługowych.

Tak wysoka liczba zatrudnionych jest dużym obciążeniem go
spodarstwa, gdyż fundusz płac wynosi rocznie 1 600 tys. zł, co 
w stosunku do całości nakładów wynosi 37,7%.
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Tabela 1
Liczba pracowników zatrudnionych w SK Kozienice w 1967 r.

Wyszczególnienie Ra
zem

w tym Pracowników7 
na 100 ha

sta
łych

sezo
no

wych
gruntów 
ornych

użytków 
rolnych

Pracownicy inżynieryjno-technicz-
ni 4 4

Pracownicy administracyjno-biuro-
wi 4 4

Razem pracownicy umysłowi 8 8 4,5 2,6
Produkcja roślinna 30 13 17
Produkcja zwierzęca 31 31
Młyn 4 4
Rybacy 5 5
Brygadziści + koniuszy i st. sta-

jenny 4 4
Rzemieślnicy 6 6
Pozostali 6 4 2

Razem fizyczni 86 67 19 49,1 27,8

Ogółem pracowników 94 75 19 53,7 30,5

Fundusz płac na 1 pracownika wynosił:
w 1963/64 r. - 17 530 zł,
w 1965/66 r. — 18 500 zł,
w 1966/67 r. — 17 725 zł.

MECHANIZACJA PRODUKCJI

Mechanizacja produkcji jest stale zwiększana.
Siła pociągowa obejmuje 2 nośniki narzędzi z jednym ich 

kompletem, 4 ciągniki kołowe do 50 KM oraz 1 ciągnik gąsieni
cowy. Zestaw ten jest odpowiedni do typu występujących gleb 
oraz stopnia intensyfikacji planowanej produkcji roślinnej. Po
nadto w Stadninie utrzymuje się 1 samochód ciężarowy, 1 sa
mochód dostawczy i 1 samochód osobowy oraz 1 kombajn zbo
żowy samobieżny z pełnym wyposażeniem.
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Wzrost siły pociągowej gospodarstwa w latach 1952/53 — 1965/66
Tabela 2

Wyszczególnienie

19
52

/5
3

19
59

/6
0

19
62

/6
3

19
63

/6
4

19
64

/6
5

19
65

/6
6

Jednostki pociągowe żywe 21 17,5 16 14 12 6
Jednostki pociągowe me

chaniczne 14 14 26 47 52 49
Jednostki ogółem 35 31,5 42 61 64 55
Na 100 ha użytków rol

nych 13,8 11 15,9 23,2 24,4 20,9
Na 100 ha gruntów or

nych 16 15,2 23,3 33,6 35,1 31,4
Stosunek siły żywej do 

mechanicznej 1 :0,6 1:0,8 1:1,4 1 : 3,3 1 : 4,3 1:8,1

Do roku 1970/71 przewiduje się dalszy wzrost zmechanizowa
nia, które wyniesie 6 jednostek pociągowych żywych i 60 jed
nostek pociągowych mechanicznych, tj. ogółem 66 jednostek po
ciągowych, co da 25,1 jedn. poc. na 100 ha użytków rolnych 
i 37,7 jedn. poc. na 100 ha gruntów ornych, a stosunek siły ży
wej do mechanicznej wyniesie 1 : 10. Posiadanie tak dużej siły 
pociągowej spowodowane jest między innymi koniecznością in
tensywnej uprawy stawów, które nie są wliczone w użytki 
rolne, a na których uprawę i pielęgnowanie zużywa się co roku 
dużą ilość siły pociągowej, zwłaszcza konnej. Równolegle z me- 
chanizowaniem siły pociągowej następowała mechanizacja pro
cesów produkcyjnych, tak w produkcji roślinnej, jak i zwierzę
cej, przez wyposażanie gospodarstwa w coraz nowocześniejsze 
narzędzia, maszyny i urządzenia przyczyniające się do podnosze
nia technologii produkcji. W ostatnich latach dokonano dużego 
postępu w zakresie mechanizacji prac podwórzowych i techno
logii zbioru płodów rolnych.

W produkcji zwierzęcej dokonano usprawnienia doju przez 
zainstalowanie dojarki bańkowej; zastosowano chłodnię do mleka.

W oborze i stajniach zainstalowano samoczynne poidła, co 
bardzo usprawniło pojenie inwentarza.

2 — Stadnina Koni Kozienice 17



Ponadto w magazynie zainstalowano dmuchawy do zboża oraz 
suszarnię podłogową.

Usprawniono również technologię suszenia siana, montując 
6 wentylatorów do suszenia siana zimnym powietrzem, co poz
wala na wysuszenie ok. 15—20% zbieranego corocznie siana 
z łąk i pastwisk.



PRODUKCJA ROŚLINNA

Istniejąca i projektowana struktura użytkowania ziemi wynika 
z przyjętej organizacji PSK. Przyjmując za 100% całość użyt
ków rolnych, grunty orne stanowią 66,1% areału, a użytki zie
lone 31,6% (w tym łąki 10,2%, pastwiska 21,4%). Powyższą 
strukturę użytków rolnych należy uznać za korzystną z punktu 
widzenia szeroko rozwiniętej ilościowo i jakościowo racjonalnej 
hodowli zwierząt.

Potrzeba zaopatrzenia inwentarza żywego w odpowiednią ilość 
dobrych pasz własnej produkcji spowodowała, że od początku 
istnienia Stadniny, a więc już w okresie międzywojennym, zasto
sowano odpowiednie zmianowanie roślin, a następnie płodozmian, 
co w konsekwencji wpłynęło na stosunkowo wysoką kulturę 
roli.

Po reaktywowaniu stadniny w 1946 r. Ministerstwo Rolnictwa 
powołało na stanowisko kierownika Ryszarda Zoppi, który pełnił 
tę funkcję przed wojną, a w 1944 r. razem z końmi był ewakuo
wany do Niemiec i wrócił razem z nimi do Polski. Zajął się On 
troskliwie od pierwszej chwili organizacją produkcji rolnej, jako 
warunku zabezpieczenia paszy dla inwentarza.

W 1952 r. inż. Ludwik Sajkiewicz opracował pierwszy plan 
gospodarczego urządzenia, ¡który kilkakrotnie ulepszano i kory
gowano w latach 1953, 1959, 1962 i ostatnio w 1965 r., stosownie 
do zmieniających się założeń organizacyjnych przedsiębiorstwa. 
W trosce o ustabilizowanie wyniku finansowego Stadniny skory
gowano ten plan w 1967 r. stosownie do założeń programu zbo
żowo-paszowego.
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Gospodarka połowa — zmianowanie. Grunty orne podzielone 
są na 11 pól o łącznej powierzchni 173,4 ha, z tego 10 pól stanowi 
zasadniczy kompleks uprawowy o powierzchni 165,3 ha, przy 
średniej wielkości poła 16,53 ha, a jedno pole o powierzchni 
8,1 ha ma płodozmian przypodwórzowy i organizacyjnie nie jest 
związane z żadnym polem objętym płodozmianem. Pole to ma 
glebę piaszczystą żytnio-ziemniaczaną i położone jest w sąsiedz
twie zabudowań.

Układ zasadniczego płodozmianu przedstawia się następu
jąco:

1) okopowe (buraki cukrowe, pastewne i marchew pastew
na);

2) zboża jare (jęczmień) z wsiewką koniczyny czerwonej i tra
wami;

3) koniczyna czerwona z trawami na paszę;
4) oleiste ozime (rzepak ozimy) + poplon ścierniskowy na 

paszę;
5) zboża ozime (pszenica) lub jare (jęczmień, owies) + poplon 

ozimy na paszę;
6) okopowe xx (ziemniaki pracowników);
7) motylkowe gruboziarniste na ziarno (bobik na paszę i sprze

daż);
8) zboża ozime (pszenica) + wsiewka koniczyny czerwonej 

z trawami;
9) koniczyna czerwona z trawami na paszę;
10) zboża ozime (pszenica) + poplon ścierniskowy lub wsiew

ka poplonowa.
Pole przypodwórzowe obsiewane jest poplonem ozimym na ki

szonkę: pola kukurydza i V2 pola motylkowe grubonasienne
na zielonkę. Obornik stosuje się co drugi, trzeci rok na połowie 
pola przeznaczonej pod kiszonkowe (kukurydza).

Płodozmian ten w zasadzie jest realizowany bez zmian od 
szeregu lat. Stosowane następstwo roślin cechuje prostota i łat
wość realizacji, ponieważ nie występują tu tak zwane trudne 
organizacyjnie stanowiska. Wprowadzenie dwóch pól koniczyny 
czerwonej z trawami w jednym płodozmianie wynika z koniecz
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ności pełnego pokrycia zapotrzebowania na pasze dla inwentarza 
żywego. Pierwotnie stosowano jedno pole koniczyny dwuletniej.

W pozycji zbożowych występują 4 pola, z tym, że mogą to być 
3 pola pszenicy ozimej, 1 pole owsa lub jęczmienia albo 2 pola 
zbóż ozimych i 2 pola zbóż jarych. Uzależnione to jest od terminu 
zbioru poplonów ścierniskowych. Jednak taka ilość zbóż na ogół 
nie zapewnia dostatecznej ilości potrzebnej dla inwentarza sło
my.

Od 1967 r. wprowadzono pewne zmiany w strukturze zasiewów 
przez zwiększenie powierzchni pod rzepak (do 34 ha) do 19°/o 
areału gruntów ornych; nastąpiło to kosztem bobiku, którego 
plony od szeregu lat nie były ustabilizowane. Wprowadzenie 
tych zmian w zasiewach przyczynia się do zwiększenia wpływów 
z produkcji roślinnej oraz znacznie poprawia napięty bilans sło
my (rzepaczanka). Przy wprowadzeniu takiego układu zasiewów 
uzyskało się możliwość zwiększenia uprawy poplonów ściernisko
wych w polach po rzepaku na 34 ha, a tym samym uzyskaniu 
dodatkowej powierzchni pod rośliny pastewne. Poplony ozime 
zasiewane są na obszarze 20 ha. Łącznie poplony stanowią około 
30% powierzchni zasiewów.

W wyniku uruchomienia posiadanej deszczowni, gdy zielona 
masa z użytków zielonych osiągnie maksymalne zbiory z 1 ha, 
można będzie zrezygnować z jednego pola koniczyny i wprowa
dzić trzecie pole pszenicy ozimej. Wpłynie to korzystnie na 
zwiększenie ilości produkowanego ziarna zbóż, a ponadto poprawi 
jeszcze bilans słomy na ściółkę.

Wprowadzenie uprawy lucerny w czystym siewie na kilkulet
nie użytkowanie, ze względu na wysoki poziom wody gruntowej 
jest tu niemożliwe.

Struktura zasiewów. Strukturę zasiewów na przestrzeni ostat
nich lat obrazuje tabela 3.

Realizowana struktura zasiewów jest w zasadzie ustabilizo
wana od szeregu lat. Różnice jakie następowały na tym odcinku 
w poszczególnych latach wynikały ze zmian organizacyjnych 
(zmiany planu gospodarczego urządzenia) lub z klęsk losowych, 
jak np. wypadnięcie niektórych kultur na skutek suszy lub wy- 
marznięcia (rzepak, koniczyna).
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Tabela 3
Struktura zasiewów w SK Kozienice w latach 1961/62 — 1968/69 

(w procentach gruntów ornych)

1 Wsiewka koniczyny czerwonej z trawami w zboża.

Wyszczególnienie

19
61

/6
2

19
62

/6
3

19
63

/6
4

19
64

/6
5

19
65

/6
6

19
66

/6
7

19
67

/6
8 69/8961

Kłosowe 45,2 37,1 46,0 36,0 37,8 38,0 38,2 36,3
w tvm ozime 18,2 18,7 23,4 18,0 19,8 18,7 19,0 17,9

Okopowe 18,2 23,2 18,2 19,0 20,0 19,5 19,0 19,8
w tym buraki cu
krowe 5,5 9,8 6,1 6,0 6,0 7,4 6,0 5,6

Oleiste (rzepak) 9,7 9,0 8,9 9,0 9,0 9,0 19,4 19,0
Motylkowe drobno

ziarniste 18,0 18,1 17,7 22,0 19,0 19,5 19,0 20,7
Strączkowe na 

ziarno (bobik) 2,8 5,6 5,5 10,0 10,0 5,8 __ _
Kukurydza na ziel. 3,1 3,5 2,0 2,0 2,5 — — —
Motylkowe gruboziar

niste na zielonkę 3,0 3,5 1,7 2,0 2,5 8,0 4,4 4,2

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Wsiewki śródpl.1 9,1 9,0 17,7 17,9 19,0 18,9 19,0 19,0
Poplony ściernisk. 14,3 24,0 18,8 19,0 9,0 14—18,9 17,1 17,0
Poplony ozime 2,5 7,0 4,0 12,0 13,7 13,7 14,0 15,0

Uprawa roli. W okresie międzywojennym i w pierwszych la
tach po wojnie uprawa roli wykonywana była narzędziami ciąg
niętymi przez konie robocze, których utrzymywano wówczas 
około 24 sztuk. Proces mechanizacji prac rolnych postępował 
dość szybko i obecnie od kilku lat właściwie wszystkie prace 
wykonywane są sprzętem mechanicznym, a ilość koni roboczych 
wynosi tylko 6 sztuk. Są one używane do niektórych prac pie
lęgnacyjnych, transportu wewnętrznego i prac na stawach.

Stosowana jest intensywna uprawa roli. W zasadzie wszyst
kie uprawy, przedsiewne podorywki, orki średnie i głębokie, 
wykonywane są ciągnikami.
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Fot. 2. Traktorzysta Józef Mikliński w czasie zbioru koniczyny nośnikiem 
narzędzi RS-09 (fot. Z. Raczkowska)

Szerokie zastosowanie w pracach polowych mają dwa nośniki 
narzędzi, którymi wykonuje się wszystkie prace pielęgnacyjne. 
Stosowana jest w szerokim zakresie mechaniczna i chemiczna 
walka z chwastami i szkodnikami.

Przy stosowaniu mechanicznej uprawy dąży się do komplekso
wego wykorzystania maszyn oraz narzędzi i do eliminowania 
pracy ręcznej.

Nawożenie. Poza dobrą uprawą mechaniczną czynnikiem 
wpływającym na wzrost plonów jest stosunkowo intensywne 
i prawidłowo stosowane nawożenie organiczne i mineralne.

Nawożenie organiczne dokonywane jest obornikiem dobrej 
jakości (końsko-bydlęcym), składowanym wzorowo na nowoczes
nej gnojowni. Obornikiem w dawkach ok. 400 q na ha nawozi się 
corocznie pod okopowe (tj. 33 ha) oraz 4 ha w polu przeznaczo
nym pod rośliny przeznaczone na pasze, co stanowi ok. 23% 
gruntów ornych. Na stawy rybne wywozi się corocznie ok. 
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3000 q obornika. Nawożenia organicznego wymagają również 
padoki, które w Vs swej powierzchni, to jest 11 ha, są zasilane 
obornikiem w ilości 250 q na ha.

Obornik pod okopowe jest przyorywany w jesieni łącznie 
z nawozami fosforowymi i potasowymi.

Jako uzupełnienie wysokiego nawożenia organicznego na 
gruntach ornych stosowane są nawozy mineralne w ilościach 
podanych w tabeli 4.

Dawki nawozów mineralnych stosowane w SK Kozienice na gruntach 
ornych w latach 1952/53 — 19G7/68

Tabela 4

Rok

Zużycie nawozów (w q)
kg na 1 ha

w czystym składniku

N PSO5 k2o Ca NPK Ca

1952/53 26,3 44,1 120,9 203,5 86 91
1958/59 40 50 70 190 65 77
1959/60 46 58 90 1040 76 570
1960/61 46 108 127 930 156 516
1961/62 52 90 122 510 142 274
1962/63 60 110 125 674 162 370
1963/64 65,6 120 118 867 166 475
1964/65 143 115 137 1300 216 714
1965/66 105 106 139 1270 200 725
1966/67 122 118 144 1130 228 653
1967/68 159 128 228 998 268 580

Sukcesywny wzrost nawożenia mineralnego wskazuje na stałą 
intensyfikację produkcji, przy czym stosunek N : P2O5 : K2O 
kształtował się przeważnie jak 1 : 1,3 i 1,8, a więc jest prawidło
wy na tamtejszych glebach oraz przy istniejącej strukturze za
siewów i użytkowaniu ziemi. Również wapnowanie gleby wska
zuje na stałą poprawę jej odczynu, oraz na oddziaływanie tą 
drogą w kierunku lepszego wykorzystania stosowanego nawo
żenia oraz systematycznego podnoszenia kultury gleby.
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Plony. W wyniku intensyfikacji produkcji roślinnej nastąpił 
w Stadninie w Okresie ubiegłych lat znaczny wzrost plonów 
z ha.

Uzyskiwane plony wskazują na ich stały (w zasadzie) wzrost 
i pewne ustabilizowanie w ostatnich latach. Jedynie w latach 
wybitnie niekorzystnych (nadmierne susze, lub nadmierne opady) 
obserwuje się obniżenie niektórych plonów.

W ramach prowadzonej gospodarki potowej większość zasie
wów dokonywana jest ziarnem kwalifikowanym, jednak nie pro
dukuje się kwalifikatów, a jedynie zboża towarowe. Zbożem 
przeznaczonym na sprzedaż jest pszenica, gdyż zboża jare zuży
wane są na paszę. W Kozienicach dlatego nie produkuje się ziar
na kwalifikowanego, że na terenie woj. kieleckiego są produko
wane pszenice odmian ekstensywnych, bardziej odpowiednich 
dla większości gleb tego województwa, aniżeli odmiany przy
datne na ciężkie mady kozienickie. Z tego powodu Stadnina 
siejąc odmiany intensywne sżtywnosłome (np. żelazna) nie może 
ich zakontraktować, a jedynie sprzedać jako ziarno konsump
cyjne.

W wyniku osiąganych plonów produkcja towarowa wynosi 
ok. 140 ton zboża, ok. 50 ton rzepaku i ok. 490 ton buraków 
cukrowych. Za sprzedane płody produkcji roślinnej przeciętnie 
w ostatnich kilku latach Stadnina uzyskiwała ok. 1 300 tys. zł, 
a zysk z 1 ha gruntów ornych wynosił ok. 1 900 zł rocznie.

Użytki zielone. Odrębnego omówienia wymagają użytki zie
lone trwałe, które decydują w tych warunkach o powodzeniu 
hodowli zwierząt. Łąki zajmują 26,57 ha, tj. 10,2% użytków 
rolnych. Są one położone w zagłębieniach terenowych i można 
je podzielić na 2 grupy. Pierwsza grupa, to łąki zagospodarowane 
wysokowydajne, ze szlachetnym porostem traw słodkich. Część 
z nich o powierzchni 12,92 ha położona jest w sąsiedztwie na
turalnego zbiornika wodnego skąd mogą być nawadniane. Druga 
grupa łąk znacznie mniej wydajnych, położona jest głównie obok 
stawów rybnych i stanowi raczej nieużytki, a reszta położona 
jest w obrębie pól IV i VI.

Łąki położone obok stawów wymagają karczunku drzew i peł
nego zagospodarowania. Ze względu jednak na ich położenie obok
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Fot. 3. Mechaniczny załadunek siana z koniczyny łado
waczem NUJN-100 (fot. Z. Raczkowska)

stawów i na ogół zbyt dużą wilgotność zmechanizowanie zbioru 
siana jest b. trudne.

Padoki-pastwiska o powierzchni 56,20 ha (21,4°/o użytków rol
nych) przedzielone są rzeką Zagożdżonką; posiadają one dogodne 
połączenia funkcjonalne z zabudowaniami. Obecne padoki-pa- 
stwiska są zagospodarowane, podzielone na kwatery ogrodzeniami 
stałymi i żywopłotami, z porostem traw dostosowanym do wa
runków siedliska. Są one wysokowydajne i przeznaczone głównie 
dla stadniny (wypas, siano).
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Na znacznym obszarze pastwisk oraz łąk, położonych w pół
nocnej części rozłogu, okresowo występuje niedobór wilgoci. Dla 
poprawienia tego stanu oraz zwiększenia wydajności do 400 q 
i wyżej zielonej masy z 1 ha, zainstalowana została w 1965 r. 
sztuczna deszczownia, za pomocą której nawadnia się pastwiska 
i przyległe grunty orne.

Użytki zielone mają bardzo dużą wartość dla obiektu, gdyż 
udział ich w globalnej produkcji pasz objętościowych (zielonki, 
siano, kiszonki) w plonie głównym wynosi 50—55%, łącznie z re
zerwą.

Deszczownia, która zapewnia optimum wilgoci w glebie, przy 
równoczesnym stosowaniu nawożenia organicznego i mineralnego 
oraz należytym pielęgnowaniu, przyczyni się niewątpliwie do 
uzyskania w najbliższych latach wyższych plonów od dotych
czas osiąganych (tab. 6).

Brak nawożenia organicznego oraz niestosowanie podsiewów 
i awaria zainstalowanej deszczowni w 1966 r. spowodowało suk
cesywny spadek plonów siana i zielonki na skutek zaniku traw 
podszywkowych.



PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Założenia planu docelowego przewidują obsadę inwentarza 
żywego na ok. 82 sztuki duże na 100 ha użytków rolnych, lub 
71 sztuk nawozowych. Zaplanowana obsada po korekcie planu 
została dostosowana do możliwości produkcyjnych użytków rol
nych, istniejących stanowisk oraz potrzeb nawozowych i powin
na wynosić w roku 1970/71 ok. 71 sztuk dużych na 100 ha 
użytków rolnych.

Priorytetową pozycję stanowi hodowla koni pełnej krwi, przy 
czym ustalono, że stado matek winno liczyć 40 klaczy, z odcho
wem sysaków-odsadków w ilości 66% stanu stada podstawowego 
oraz 24 sztuki „roczniaków” tak klaczy, jak i ogierów.

Na remont stada przewiduje się corocznie 4 klacze powyżej 
3 lat, co stanowi 10%. Ponadto utrzymuje się część koni wybra
kowanych z toru, jako konie sportowe z możliwością ich sprze
daży na zewnątrz z korzyścią dla Stadniny.

Pozostałe wycofane z toru sztuki 4-letnie i starsze po przepro
wadzonej selekcji przeznacza się bądź do sprzedaży na zewnątrz 
do dalszej hodowli, a ostatnio głównie na eksport, po uprzednim 
odpowiednim ich przygotowaniu (sport konny).

Ubocznym działem hodowli koni były robocze fiordingi, wy
korzystywane jako siła pociągowa żywa. Z obecnego stanu 6 kla
czy tej rasy zmniejszono go do 4 sztuk, od których odchowuje 
się źrebaki na remont własnego stada podstawowego i sprzedaż 
na zewnątrz.

Drugim zasadniczym działem jest hodowla bydła rasy n.c.b. 
Obora zarodowa, wolna od gruźlicy, prowadzona jest w cyklu
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Powierzchnia paszowa obecna i przewidywana 
1965/66 oraz przewidywana w roku 1970/71

Tabela 7
produkcja pasz w roku

Wyszczególnienie

W roku 1965/66 W roku 1970/71
powierz 

chnia 
ha

produkcja 
ogółem q 
zielonej 

masy

powierz
chnia 

ha

produkcja 
ogółem q 
zielonej 

masy
Łąki dobre
Łąki słabe nad stawami
Pastwiska
Koniczyna
Zielonki (mieszanki)
Okopowe pastewne

12
15
47
41

9
6

4 050
1 025

15 830
10 640
3 150
3 909

12
15
56
33

8
6

4 200
1 025

22 400
9 900
2 400
4 200

Razem główna powierzchnia 
paszowa 130 38 604 117 44 125

Poplony ścierniskowe
Poplony ozime
Wysłodki buraczane suche
Liście buraczane

26
11
10
15

4 650
2 750

114
2 000

34
20
10
15

5 100
4 000

160
2 250

Razem powierzchnia dodat
kowa 60 9 514 79 11 510

Ogółem 190 48 118
196 |

55 635

Razem D J P (szt.) 263 — 186 —

Na 1 DJP ogółem 
w tym: po w. główne 

pow. dodatkowa

0,72
0,49
0,23

182
146

36

1,05
0,63
0,42

299
237
62

zamkniętym. Stan obory wynosi 45 sztuk krów. Przeprowadzane 
w ciągu kilku lat brakowania do 20% + 5% w selekcji umożli
wiło otrzymanie w krótkim czasie pełnowartościowego stada 
i sprzedaż do dalszej hodowli materiału żeńskiego oraz buhaj
ków.

W realizowanym do roku 1966/67 planie rozwojowym gospo
darstwa brakowało ścisłej 'korelacji pomiędzy działem produkcji
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roślinnej i zwierzęcej. Bilans pasz był bardzo napięty i nie prze
widziano należytych rezerw (na wypadek klęsk losowych) w po
zycji kiszonek — 12 i siana 18% w stosunku do zapotrzebowania. 
Spowodowane to było nadmiernym wzrostem inwentarza. Bilans 
pasz treściwych jest w Stadninie niekorzystny, gdyż pokrycie 
z własnej produkcji wynosi dla średnio białkowych (łącznie dla 
ryb) zaledwie 25%. Pasze treściwe z własnej produkcji to owies, 
jęczmień i odpady z oczyszczonej pszenicy; brakującą ilość go
spodarstwo zakupuje z zewnątrz.

Realizowany wzrost inwentarza żywego do 1967 r. spowodo
wany był naciskiem jednostki nadrzędnej na coroczne powiększa
nie stada bydła. W rezultacie, pomimo wysokiego nawożenia 
mineralnego gospodarstwo nie było w stanie zapewnić dostatecz
nej ilości pasz objętościowych. Spowodowało to spadek mlecz
ności i nadmierne skarmianie pasz treściwych.

Aktualny i docelowy stan inwentarza w SK Kozienice
Tabela 8

Wyszczególnienie
1963 1966 1970

sztuki 
efekt.

sztuki 
duże

sztuki 
efekt

sztuki 
duże

sztuki 
efekt.

sztuki 
duże

Konie (stado elitarne i sportowe) 145,6 81,3 159 139,1 110 83,5
Konie robocze fiordingi + źrebaki 27 16,7 17 11,9 15 10,5
Bydło ogółem 122 89,2 143 112,5 115 92,0

w tym krowy 48 62,4 60 72,0 45 54,0

Razem - 187,2 — 253,5 — 186,0

Ogółem na 100 ha gruntów ornych — 103,3 — 146,4 — 107,4

Ogółem na 100 ha użytków or
nych — 71,6 - 96,7 — 70,9

Krów na 100 ha użytków rolnych 18,4 — 19,1 — 17,1 —

31



HODOWLA KONI

Materiał wyjściowy

Stadnina przybyła z Janowa do Kozienic 17 października
1924 r. Autor, który jako ówczesny inspektor techniczny stadnin 
państwowych przyjmował transport, odnotował tę datę na pierw
szej stronicy nowo założonej księgi pamiątkowej Stadniny. Zgi
nęła ona wraz z aktami Stadniny i bezcennymi notatkami Ry
szarda Zoppiego w 20 lat później, w czasie długotrwałego marszu 
pieszego stadniny ewakuowanej do Niemiec (Mecklenhorst) 
w 1944 r.

Materiałem wyjściowym na pierwszy sezon kopulacyjny
1925 r. w Kozienicach były ogiery czołowe Manten i King’s 
Idler, nabyte w Anglii na przetargach w Newmarket przez Ka
zimierza Stolpe i autora, oraz spora grupa wymienionych dalej 
klaczy. Były one zupełnie niezłej, częściowo nawet dobrej klasy. 
Sposrod przybyłych do Kozienic klaczy 14 było urodzonych 
i wychowanych w Janowie, a mianowicie: Cecora, Circe, Cis Mol, 
Cylicja, Dagmara, Donna Rosa, Draga, Dryada, Dunkierka, Eleo
nora, Emisja, Fala III, Fatima i Fortuna II. Z b. rosyjskiej stad
niny M. Łazarewa przybyło do kraju z pamiętną grupą „odeską” 
i znalazło się w Kozienicach 5 klaczy: Dźwina II, Chrysothemis, 
Fea, Gamma i Lezginka; brały one udział w wyścigach na torze 
mokotowskim w 1919 r. Z klaczy pochodzenia austriackiego, lub 
węgierskiego przejętych przez Min. Rolnictwa od Min. Spraw 
Wojskowych, włączono do stadniny 10 sztuk: Blaustrumpf, 
Habe, Kérdés, Riga, Rodija, Rosamunda, Rusałka, Saffi, Slivka, 
Szegely. Z klaczy importowanych z Anglii włączono 5 sztuk po
chodzących z b. stadniny M. Łazarewa: Chorok Bridge, Ione, 
Serenada II, Surma, Vola. Z funduszów restytucyjnych nabyto 
klacze. Hohe Sonne Simplicité, Weltesche. Przybyły też do Ko
zienic nabyte z różnych źródeł klacze: Aragwa, Azalia, Blitz
mädel, 41 Czerkies, Emaille.

Ponadto w stadninie janowskiej pozostały 4 klacze w zasadzie 
przydzielone do Kozienic: Amhara, Cavalla, Fantazja i Reine
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Fot. 4. Bieżnia obok stajni czołowej (fot. Z. Raczkowska)

Fiammette, które miały być pokryte ogierem Fils du Vent w se
zonie 1925. Wraz z klaczami przybyło z Janowa 19 odsądzonych 
źrebiąt oraz ogiery probiery (Tellur, Sewastopol).

Późną jesienią 1924 r. przybył z Gniezna ogier Stavropol im
portowany z Anglii. W miarę prowadzonej selekcji poszczególne 
klacze odpadały (Serenada II, Surma), a do stadniny włączano 
klacze importowane (Laniard) i klacze młode takie jak Harmonia, 
Haza, Hulanka, Ile de France, Igła. Włączanie młodych klaczy 
ustało, kiedy rozpoczęto systematycznie wyprzedawać roczniaki 
na przetargach w Warszawie. Ostatnie 2 młode klacze własnego 
chowu włączono do stada w 1932 r.: Ile de France i Iłża a także 
importowana klacz Malaita.

W 1925 r. wybudowano w Stadninie dom mieszkalny wraz 
z pomieszczeniami na biuro, oraz stajnię dla ogierów czołowych 
i roczniaków w połączeniu z halą do krycia klaczy. Były to wy
jątkowo poważne inwestycje budowlane. Później na długie lata 
zamarły poczynania inwestycyjne.
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Hodowla w okresie 1925—1939

Pierwszy sezon kopulacyjny w Kozienicach miał miejsce 
w 1925 r. Urodziły się wtedy pierwsze źrebięta ze stanówki 
w Janowie. Otrzymały one nazwy na kolejną w dziale pełnej 
krwi literę G (Gasparone, Garonna, Giaur). Jako dwulatki 
w 1927 r. po raz pierwszy reprezentowały one Stadninę Kozie
nice na torze wyścigowym w Warszawie. Z tej pierwszej stawki 
wyróżniła się Garonna (po King’s Idler), która później dała 
pierwszego derbistę kozienickiego — ogiera Mat. Kilka rocz
niaków (Ghazi, Grymas, Goldynga, Gambia) zostało sprzedanych 
z przetargu 4.X.1926 r.

Stadnina Kozienice nie prow^adziła własnej stajni wyścigowej. 
Przez kilka lat roczniaki oddawane były do różnych prywatnych 
stajni wyścigowych na podstawie zawieranych z ich właścicie
lem umów. Obowiązane one były przyjąć roczniaki, a później 
utrzymywać, trenować i próbować na wyścigach klacze w wieku 
lat 2 i 3 oraz ogiery w wieku lat 2, 3 i 4, płacąc poza tym 
Stadninie odsetki (10—15%) od wygranych na wyścigach na
gród. Konie nie zakwalifikowane po zakończeniu kariery wy
ścigowej do powrotu do stadniny i hodowli były brakowane 
i sprzedawane.

System ten odciążał Stadninę pod względem finansowym, zdej
mując z niej koszty utrzymania koni poddawanych próbom wy
ścigowym przez kilka lat i dając pełną swobodę wyboru sztuk, 
które miały być zatrzymywane do hodowli. Ujemną stroną była 
konieczność likwidowania braków na rachunek Stadniny, co po
łączone było zawsze ze stratami spowodowanymi koniecznością 
pokrycia kosztów wychowu roczniaka.

W sezonie kopulacyjnym 1925 stanowiły wspomniane już 
ogiery Manton i King’s Idler oraz Fils du Vent i Stavropol.

W stawce przychówka urodzonej w 1926 r. (nazwy na lit. H) 
wyróżniła się klacz Harmonia. Była ona pierwszym koniem ho
dowli kożienickiej, który rozpoczął długą serię zwycięstw w go
nitwach największego znaczenia hodowlanego, a następnie oka
zała się cenną matką stadną.

Z rocznika 1927 (trzecia stawka kozienicka) wyhodowano 14 
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roczniaków po ogierach Fils du Vent, Manton i Mości Książę. 
Najlepszym koniem z tego rocznika (nazwy na lit. I) była klacz 
Ile de France (Mości Książe i Dunkierka), wnuczka zasłużonej 
w hodowli klaczy Francja.

W latach 1925—1928 pracowano w Stadninie usilnie nad urzą
dzaniem padoków, rozszerzeniem ich obszaru, ulepszaniem tra- 
wostanów, doprowadzaniem dróg i budowaniem mostów.

System oddawania młodych koni na procent do prywatnych 
stajen wyścigowych został zmieniony decyzją Ministra Rolnictwa 
z dnia 9.VIII.1929 r. Nowy system, który zaczęto stosować odno
śnie koni urodzonych w 1928 r., polegał na tym, że roczniaki 
w części sprzedawane były z licytacji publicznej bez żadnych 
ograniczeń, w części zaś z licytacji z tym ograniczeniem, że 
Ministerstwo zastrzega sobie prawo odkupu koni po śkończonej 
karierze wyścigowej za cenę uzyskaną na licytacji. Poza tym, 
na mocy wspomnianej decyzji niektóre roczniaki mogły być'za
mieniane na ogiery pełnej krw'i nadające się do Państwowych 
Zakładów Chowu Koni.

Fot. 5. KI. Francja ze źrebięciem Dunkierką
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Po raz pierwszy przetarg na roczniaki kozienickie z rocznika 
1928 (lit. J) zorganizowano w jesieni 1929 r. Najwyższą cenę 
osiągnęły: og. Jarema III (Fils du Vent) — 22 000 zł i kl. Joko
hama (Manton) — 20 000 zł. Wszystkie roczniaki były nadzwyczaj 
wyrośnięte i z dobrym ruchem. W roczniku tym po ogierach 
Fils du Vent, Manton i Villars nie było wybitnych koni wyści
gowych, lecz Jeziorna (Fils du Vent) pokonała w walce rumuń
skiego cracka Coquin w nagr. im. L. Krasińskiego, Jasiołda 
(Villars) wygrała kilka dobrych wyścigów, a Jokohama wyróż
niła się później w hodowli. Ze źrebiąt urodzonych w 1929 r. 
Stadnina wychowała 12 roczniaków po og. Villars, Fils du Vent 
i Mości Książe. Zostały one sprzedane 13.X.1930 r. Najwyższą 
cenę — 14 000 zł----osiągnęła klacz Kolczuga (Villars-Aragwa po
derbiście angielskim Aboyeur). Jednakże najlepszym z tej stawki 
(nazwy na lit. K) okazał się og. Krater (Villars-Vola) — wybitny 
stayer. W stawce z 1930 r. nie było przychówka w skali „klasycz
nej”, lecz Lauda II była pierwsza w zakończonej tragiczną śmier
cią dwóch dżokejów gonitwie o nag. Wiosenną 1933 r., a Los — 
w nagr. Kozienic i w nagr. Fils du Vent, zaś Loteria była niepo- 
bita w pięciu wyścigach grupowych. Lauda II i Loteria zostały 
sprzedane i nie powróciły do stadniny macierzystej.

W związku z trwającym wówczas kryzysem gospodarczym, 
czynniki państwowe wnikliwie analizowały działalność stadnin 
państwowych, oraz koszty ich utrzymania, a niekiedy ze strony 
przeciwników hodowli państwowej podważana była celowość 
utrzymywania stadniny koni pełnej krwi. Po długich dyskusjach 
i wymianie poglądów w prasie, wykrystalizowały się następujące 
konkluzje. 1. Stadnina Państwowa w Kozienicach, niezależnie 
od tego, że podnosi poziom hodowli koni pełnej krwi w kraju, 
chociażby przez udostępnianie hodowli prywatnej reprodukto
rów najwyższej klasy, może dawać (i rzeczywiście dawała) do
chód. 2. Taka hodowla elitarna koni pełnej krwi prowadzona 
przez państwo sprzyja ciągłości trudnej pracy hodowlanej a ma
teriał hodowlany kozienicki winien być wzorem (standardem) dla 
hodowli prywatnej. 3. Przeciętna wygrana konia hodowli kozie- 
nickiej znacznie przekracza przeciętną przypadającą na konia ho
dowli prywatnej. 4. Konkurencja koni kozienickich mogłaby być 
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niebezpieczna dla hodowli prywatnej wówczas, gdyby liczba koni 
państwowych była bardzo znaczna (np. 100 lub więcej klaczy).

Z rocznika 1931 Stadnina wychowała 16 roczniaków (nazwy 
na lit. M) po ogierach Mah Jong, Torelore i Villars. Spośród 
nich budową i pochodzeniem wyróżniał się Marengo (Torelore 
i Dunkierka); wygrał on później szereg wyścigów, podobnie jak 
Moloch (Torelore i Fortuna II). Macedonia (Mah Jong i Cylicja) 
zwyciężyła w nagr. Wiosennej. Lecz sławę temu rocznikowi 
i Stadninie przyniósł przede wszystkim Mat (Mah Jong i Garon- 
na po King’s Idler), pierwszy derbista hodowli kozienickiej.

Stawka z tego rocznika nie była posłana na przetarg do War
szawy. Część koni rocznych sprzedano z wolnej ręki, część prze
znaczono do wymiany na reproduktory. Przy tych transakcjach 
wielką umiejętność oceny, przenikliwość i zdolność przewidy
wania wykazał hodowca i lekarz wet. A. T. Koskowski, wybie
rając przy zakupie Mata, specjalnie nie rzucającego się w oko.

Roczniki 1930 i 1931 nie były — jak wspomniano — wystawione 
na publiczny przetarg, bowiem ze względu na brak dostatecznych 
funduszów na zakup ogierów do stad państwowych, służyły one 
Ministerstwu Rolnictwa jako środek płatniczy za reproduktory 
pełnej krwi. Osiągało się w ten sposób następujące cele: 1) ko
rzystną sprzedaż roczniaków przez przeciwstawienie odpowied
nich cen roczniaków cenom ogierów reproduktorów, 2) odciąże
nie stajen wyścigowych i danie im możności odnowienia składu 
stajen bez potrzeby wykładania gotówki za roczniaki, 3) możność 
zapłacenia słusznych cen za bardzo nieraz cenne ogiery do stad 
państwowych. Jednocześnie unikało się momentu pewnej kon
kurencji, jaką roczniaki państwowe robiły produktom hodowli 
prywatnej, co miało znaczenie ujemne, zwłaszcza w latach cięż
kiego kryzysu w hodowli.

Dość liczny przychówek miała Stadnina Kozienice w 1932 r. 
Wznowiono sprzedaż roczniaków na licytacjach w Warszawie. 
Ponieważ w tym czasie życie Stadniny zostało już ustabilizo
wane, dlatego ważniejsze sprawy dotyczące życia i historii Stad
niny w latach 1932—1939 ujmujemy w formie tabeli, rezygnując 
ze strony opisowej (tab. 9).
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_ T a b e 1 a 9
Wyniki działalności PSK Kozienice w latach 1932—1939

Rok Liczba źrebiąt 
po ogierach

Najwyższe ceny 
uzyskane za roczniaki 

zł

Najcenniejsze wyścigi 
wygrane przez konie 

hod. kozienickiej

1 2 3 4
1932 19 (lit. N)

Mah Jong, Tore- 
lore

1933
Niezłomny —
— 11 000
(Mah Jong — Vola)
Normandia —
— 10 600

(Mah Jong — Dun
kierka

6 wyścigów wygrał Ja
wor (Fils du Vent)
2 duże handicapy — Kol
czuga (Villars — Aragwa)

1933 15 (lit. O)
Mah Jong, Tore- 
lore
Villars Para
chute, Bafur

1934
Orlean — 21 000, 
(Parachute — Ga- 
ronna)
Orania — 14 000 
(Mah Jong — Dun
kierka)

Krater (nagr. Prezydenta 
RP), Kazbek (im. L. Kra
sińskiego), Los (nagr. Ko
zienic), Lauda II (nagr. 
Wiosenna), Jawor (7 wy
ścigów, w tym Hep. Wiel
kopolski), Mat1

1934 6 (lit. P)
Villars, Bafur,
Biivesz

1935
Pędziwiatr II —
— 12 000
(Bafur — Fatima) 
Pasjans — 10 000 
(Bafur — II)

Krater (nagr. Prezydenta 
RP), im. J. Zamoyskiego 
Macedonia (Wiosenna),
Moloch (Hep. Małopolski), 
Loteria (6 wyścigów) Ja
wor i Maska (po 5 wyści

gów)
Mat. >, Łeb w łeb 1

1935 6 (lit. R)
Bafur

1936
Rada — 12 000 
(Bafur — Fatima)

Nalewka (Hep. Krakow
ski), Nigra (5 wyścigów), 
Kazbek (5 wyścigów), 
Neptun (5 wyścigów)

1936

-

12 (lit. S)
Villars, Bafur, 
Krater, Sunder
land

1937
Skarb — 26 000 
(Bafur — Fortuna
II)
Stochód — 21000 |
(Villars — Fala III)

Orestea (Krasne), 
Nigra (5 wyścigów), 
Neptun (5 wyścigów)
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Tabela 9 c.d.

1 1 2 3 4

1937 11 (lit. T)
King’s Idler

1938
Trzos — 18 500 
(King’s Idler — 
— Fortuna II)

Rejwach (nagr. Przychów- 
ka), Rada (nagr. im. W.

Leśniewskiego, im. J. Re- 
szkego), Rakoczy (nagr. 
Jabłonny)
Pędziwiatr II (nagr. 
Chambery),
Neptun (nagr. Brzezia 
i Łazienkowska),
Orestea (im. A. Wotow- 
skiego),
Peryskop (St. Leger),
Pasjans 1, Piano 1

1938 5 (lit. W)
King’s Idler, 
Bafur, Villars, 
Biivesz

Pędziwiatr II (nagr. Ka
walerii, im. Lubomirskich), 
Rada (nagr. Krasne i Rze
ki Wisły),
Skarb 1

1939 6 (lit. Z) 
Bafur, Villars

1 Kariera wyścigowa tych koni podana jest w dalszej części mono
grafii.

Źrebięta urodzone w 1938 r. zginęły bez śladu w czasie ewa
kuacji na wschód (Wir od Maski podobno biegał na wyścigach 
we Lwowie).

W dodatku II do IV tomu Księgi Stadnej zarejestrowanych 
jest 6 źrebiąt urodzonych w 1939 r„ w tym przychówek od cen
nych matek: Fortuny II (Bafur), Dunkierki (Villars) i Fali III 
(Villars). Wszystkie one zaginęły w zawierusze wojennej. Naz
wane były na kolejną literę Z. Te sześć źrebiąt zamykało dzieje 
tej stadniny w okresie międzywojennym.

Ogiery, których przychówek wygrał gonitwy selekcyjne II sto
pnia. Konie Kozienickie po ogierze Torelore (Beppo-Tortor) (kary, 
1917 r.) wygrały 4 gonitwy selekcyjne (6,9°/o) II stopnia: Nep-
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Tabela 10
Gonitwy klasyczne wygrane przez konie hodowli Stadniny Kozienice 
w latach 1927—1939

Gonitwa Rok Nazwa konia Po ogierze Od klaczy

Derby. 1934 Mat Mah Jong Garonna
Derby 1937 Piano Bafur Harmonia
Przychówka 3 1. 1937 Piano Bafur Harmonia
St. Leger 1934 Mat Mah Jong Garonna
St. Leger 1937 Peryskop Parachute Hohe Sonne
Rulera 1934 Mat Mah Jong Garonna
Rulera 1937 Pasjans Bafur Fortuna II
Liry (Oaks) 1929 Harmonia Stavropol Gamma
Liry (Oaks) 1930 Ile de

France
Mości Książe Dunkierka

Prezydenta RP 1933 Krater Villars Vola
Prezydenta RP 1934 Krater Villars Vola
Wielka Warszawska 1930 Harmonia Stavropol Gamma
Wielka Warszawska 1937 Pasjans Bafur Fortuna II

tun nagr. Brzezia i Łazienkowską, a Moloch handicapy Mało
polski i Otwarty.

Przychówek po og. Fils du Vent wygrał 5 gonitw selekcyj
nych II stopnia (8,6°/o): Los — nagr. Kozienic i Fils du Vent, 
Lauda II — nagr. Wiosenną, Jeziorna — im. L. Krasińskiego, 
Kruszwica — nagr. Próbną.

Fils du Vent, gn., 1906 (Flying Fox) był koniem niezwy
kle szybkim; miał na swoim koncie 15 zwycięstw we Francji, 
w tej liczbie zwycięstwa w dużych wyścigach, jak Omnium de 
Deux Ans, Grand Critérium d’Ostende. Był to ogier popraw
nej budowy, kościsty, głęboki (2 m obw. klatki piersiowej), a za
rzucano mu pewną deformację stawu skokowego, zresztą sze
rokiego. Odznaczał się dobrym, wybitnie spokojnym tempera
mentem. Dał w Polsce dwóch derbistów.

Manton, gn., 1917 (Bayardo-Jane Grey po Le Sancy), zajął 
trzecie miejsce w ang. St. Leger i wyróżnił się jako ojciec cen
nych klaczy stadnych, jak: Fortuna II — matka Pasjansa i Skar- 
ba, Igła — matka Jeremiego, Jokohama — matka Jona i innych.
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Konie po tym ogierze wygrały trzy gonitwy selekcyjne II stop
nia: Harpagon dwie i Hong Kong jedną.

Wybitne konie hodowli kozienickiej 
w latach 1924—1939

W Okresie międzywojennym najwyższą klasę wyścigową wy
kazały następujące konie wyhodowane w Kozienicach: Mat 
i Piano od matek stanowiących własność Stadniny oraz Jere
mi i Łeb w łeb — od matek pensjonariuszek stanowiących 
własność prywatną.

Mat, gn., ur. 1931 (Mah Jong — Garonna po King’s Idler), 
jako dwulatek wygrał trzy wielkie gonitwy: Przychówka, im. 
Fanshave i Borowna zaś jako trzylatek uzyskał tytuł „trójkoro- 
nowanego”, zdobywając trzy klasyczne nagrody: Rulera, Derby 
i St. Leger.

Piano, gn., ur. 1934 (Bafur — Harmonia po Stavropol), jako 
dwulatek był pierwszy w nagr. Widzowa, jako trzylatek wygrał 
dwie gonitwy klasyczne — Przychówka i Derby; jako czteroletni 
zdobył Hep Brzezia na dystansie Ok. 3600 m pod wagą 66 kg, 
niespotykaną w wyścigach płaskich.

Jeremi, gn., ur. 1935 (Bafur-Igła po Manton), zyskał sobie 
sławę jako koń niepokonany w ośmiu wyścigach, w których 
brał udział. Jako trzylatek był (podobnie jak Mat) trójkorono- 
wanym, wygrywając nagr. Rulera, Derby i St. Leger. Krew Je
remiego zachowała się tylko przez jego córkę Sobiesławę oraz jej 
córki i wnuczki.

Łeb w łeb, kary, ur. 1931 (Villars-Rossadana po Percy), 
jako trzyletni był pierwszy w klasycznej nagr. Przychówka 
i w nagr. Janowskiej, drugi w Derby i w nagr. Wielkiej War
szawskiej; wygrał także cztery grupowe gonitwy. Jako cztero
latek zdobył nagrody im. J. Zamoyskiego i Jubileuszową. Jako 
pięciolatek wygrał nagr. Wielką Warszawską i dwie gonitwy 
małego znaczenia. Z powodzeniem podleczono mu uszkodzone 
ścięgno, po czym startował dwukrotnie jako sześciolatek i trium
fował w gonitwie o nagr. im. J. Zamoyskiego (powtórnie), a uko
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ronował swą bogatą karierę zwycięstwem w nagr. im. Prezy
denta R. P. Łeb w łeb nie stanowił w Kozienicach; pozostawił 
natomiast po wojnie w Widzowie i Golejewku szereg dobrych 
klaczy stadnych i szereg klasowych koni wyścigowych, jak La- 
ryks i Sombrero — zwycięzcy w Derby, Dewiza i Sombrero 
w Wielkiej Warszawskiej, Sobiepani i Doriana — Liry. Laryks— 
St. Leger.

Pasjans, gn., ur. 1934 (Bafur-Fortuna II po Manton) był 
znakomitym koniem wyścigowym i choć nie wygrał Derby, był 
niewątpliwie koniem Derby-klasy. Jako dwulatek wygrał 2 wy
ścigi. jako trzylatek biegał 6 razy i z wyjątkiem Derby wygrał 
5 wyścigów. Wytrzymywał dobrze dystanse do 2600 m. Jego 
zwycięstwa w klasycznej nagr. Rulera i w nagr. im. gen. Sosn- 
kowskiego odnoszone były w czasie 1'38V2, 1'39". Można śmiało 
powiedzieć, że Pasjans był najlepszym „majlerem” okresu mię
dzywojennego (miler — koń, który najlepiej ujawnia swe zdol
ności na dystansie jednej mili, tj. 1600 m). Pasjans zaginął w cza
sie wojny, co było wielką stratą dla naszej hodowli. Był koniem 
wyższej klasy niż młodszy od niego o 2 lata Skarb.

Skarb, kaszt, ur. 1936 (Bafur-Fortuna II), który osiągnął 
rekordową sumę na przetargu roczniaków, szybko zamortyzował 
wyłożone pieniądze: jako dwulatek był niepobity w 6 wyścigach, 
wygrał z górą 100 000 zł i ustanowił niepobity dotąd rekord 
szybkości na dystansie 1200 m (1'11"). Jako trzylatek zawiódł. 
Rola jego jako reproduktora w Kozienicach opisana jest na 
stronicach 72 i 73.

Krater, gn., ur. 1929 (Villars-Vola), to znakomity i typowy 
stayer lekkiej budowy. Zdobył on dwukrotnie nagr. Prezydenta 
R. P. oraz nagrody Sac-a-Papier, im. A. Wotowskiego i im. J. Za
moyskiego na dystansach do 3200 m.

Z klaczy hodowli Kozienic szczególnie wyróżniły się na wyści
gach. Ile de France (Mości Książe — Dunkierka), Harmonia 
(Stavropol — Gamma) oraz Rada. He de France, kaszt., 
ur. 1927, wygrała nagrody Wiosenną, Liry, Janowską, Kruszyny, 
a w nagr. Przychówka 3 1. i w St. Leger była trzecia, pobita 
przez ogiery. Harmonia gn., ur. 1926 (Stavropol — Gamma), 
wygrała nagrody Liry, Rzeki Wisły i Wielką Warszawską, w któ
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rej o rok wcześniej była druga za Herkulesem. Rada, c, gn., 
ur. 1933 (Bafur — Fatima), była druga w Derby, a wygrane jej 
wyścigi uwidocznione są w tabeli na stronicy 39.

Ważniejsze ogiery i klacze stadne 
w okresie międzywojennym

Stadnina Kozienice osiągnęła duże powodzenie na torze 
w pierwszym rzędzie przez swoich wychowanków po importo
wanym z Niemiec ogierze Bafur.

Bafur, gn., ur. 1921 (Fervor — Bracing Air), był koniem 
przede wszystkim szybkim, miał na swym koncie zwycięstwo 
w Goldene Peitsche w Hoppegarten. Zanim trafił do Kozienic 
odbył z powodzeniem próbę swych uzdolnień reproduktorskich 
w stadninach prywatnych.

Synowie Bafura zdobyli cztery gonitwy klasyczne lub o cha
rakterze klasycznym: Piano wygrał nagr. Przychówka i Derby, 
Pasjans — nagr. Rulera i Wielką Warszawską. Pasjans był ko
niem niewątpliwie dużej klasy i na dystansie 1600—2000 m nie 
był gorszy od swego ojca. Synem Bafura był „pensjonariusz” 
kozienicki, niepokonany Jeremi, gn., ur. 1935.

Z rozegranych w okresie międzywojennym 58 gonitw selek
cyjnych II stopnia (półklasycznych) 26 wygrały konie po ogierze 
Bafur, w tym nagr. Krasne — 3 razy, Skrzydłowa — 2 razy, 
nagrody Jazłowiecką, Jubileuszową, Kawalerii Polskiej, Brzezia, 
Rzeki Wisły oraz 14 dużych nagród dla dwulatków. Te 26 gonitw 
stanowi prawie 45°/o i świadczy wymownie o roli jaką odegrał 
Bafur w hodowli Kozienickiej w okresie międzywojennym.

Dwa wyścigi selekcyjne I stopnia (o charakterze klasycznym) 
zawdzięcza Stadnina Kozienice ogierowi Villars, gn., ur. 
1919, (dwukrotne zwycięstwo w nagr. Prezydenta R. P.). Konie po 
tym ogierze wygrały też 7 gonitw selekcyjnych II stopnia (pół
klasycznych) tj. 12°/o. Villars (Sunstar-Sospel po Cyllene) uro
dzony był w Anglii a w Niemczech zakwalifikowany do kupna 
przez komisję polską; tranzakcję sfinalizował autor. Villars był 
piąty w angielskim Derby a zwyciężył dwukrotnie: w Rot- 
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schild St. i w trudnym wyścigu Prince of Wales St., niewątpli
wie świadczącym o klasie konia. Główną cechą charakterystyczną 
tego ogiera była wielka szlachetność i wyraz budzący zaufanie 
do niego jako reproduktora. Zaufania tego w hodowli nie za
wiódł zarówno w Kozienicach, gdzie przydzielono mu o wiele 
mniej klaczy niż Bafurowi, jak i w hodowli prywatnej. Na 7 
wyścigów półklasycznych wygranych przez potomstwo Villarsa 
złożyły się: 3 zwycięstwa Kratera (nagr. Sac-a-Papier, im. Za
moyskiego i im. A. Wołowskiego), 2 zwycięstwa Jasiołdy (Wiel
ka Łódzka) i 2 Kolczugi — hodowli Kozienickiej. W hodowli 
prywatnej piękną karierą miały Kitty Villars, rekordzista Jon, 
derbista Wisus i stayerka Genova.

Mah Jong, gn., ur. 1924 (Prunus — Maja po Caius), po
chodził z cennej linii żeńskiej Kiszasszony. Był on w Niemczech 
koniem wysokiej klasy wyścigowej; wygrał m. in. Pr. der Win- 
terfavoriten, Grosser Pr. v. Berlin, oraz Derby. Właśnie obser
wując w Hamburgu rozgrywkę Derby, autor zdecydował się 
nabyć Mah Jonga. W Kozienicach Mah Jong dał trzykroć koro
nowanego Mata (nagr. Rui era, Derby, St. Leger), który wygrał 
także trzy poważne wyścigi dla dwulatków. Dwie gonitwy se
lekcyjne II stopniowe wygrały Macedonia (nagr. Wiosenna) 
i Normandia (Hep. Otwarty).

Stavropol, gn., ur. 1918 (Spearmint — Serenada) dał Har
monię, której Stadnina Kozienicka zawdzięcza zdobycie dwóch 
nagród klasycznych — Liry i Wielkiej Warszawskiej oraz dwóch 
nagród selekcyjnych II stopnia (3,5%) — Rz. Wisły (Harmonia) 
i Hep. Otwarty (Haga). Stavropol kupiony był bardzo tanio 
w Anglii. Był on synem Derbisty Spearminta i klaczy Serenada 
(Trechgornyj Priz), wnuczki naszego znakomitego Rulera. Har
monia dała później klasowego ogiera Piano.

Mości Książe, kaszt., ur. 1910 (Sac-a-Papier — Izbica 
po Carlton), wyhodowany w Widzowie był obok Liry najlep
szym koniem polskim wszystkich czasów. Wygrał międzynarodo
wy wyścig Gr. Preis v. Baden, austro-węgierski St. Leger, 
Henckel Rennen i inne wyścigi, a w Derby austriackim i nie
mieckim był drugi. Córka jego, znakomita Ile de France, zdo
była klasyczną nagrodę Liry, a także nagrody: Wiosenną, Ja
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nowską, Kruszyny, zaś syn Kazbek — nagr. im. L. Krasińskie
go i Hep. Krakowski.

K i n g’s Idler, gn., ur. 1916 (Lomond — In Sight po Wink
field), był w Anglii koniem dobrej „handicapowej klasy”: wy
grał dwukrotnie Newbury Summer Cup. Zasłużył się Stadninie 
Kozienickiej głównie dając z Rodiją klacz Garonnę, matkę Mata, 
jednego z dwóch derbistów kozienickich. W 1936 r. King’s Idler 
był w Kozienicach jedynym reproduktorem czołowym i z tej 
stanówki urodził się Trzos, który na licytacji w 1938 r. osiągnął 
najwyższą cenę 18 500 zł. King’s Idler był koniem o olbrzymich 
zaletach eksterieru oraz w doskonałym typie, jaki dziś już nie
łatwo znaleźć w Anglii. W hodowli prywatnej dał tak dobre 
konie, jak Faust i Ersilia.

Pojedyncze klacze były kryte w Kozienicach przez og.: Bii- 
vesz (Kokoro — Buvette) — derbista węgierski, Parachute (Per- 
diccas — Mira), Rapace (Clarissimus — Rosee) i Palii (Land
graf — Perle).

Fot. 6. KI. Fortuna II, kaszt., matka Skarba i Pasjansa

H
U
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Jedną z najlepszych klaczy była Fortuna II. kaszt., ur. 
1924 (Manton — Habe po Con amore). Przyniosła ona naprawdę 
pewną fortunę swej stadninie macierzystej. Przede wszystkim 
za sprzedane na licytacjach roczniaki od Fortuny II osiągnęła 
Stadnina sumę 54 500 zł (Skarb 26 000 zł, Trzos 18 500 zł, Pas
jans 10 000 zł), a za roczniaki (Los, Moloch), które poszły na 
wymianę za ogiery — ok. 25 000 zł; łącznie za jej przychówek 
Stadnina osiągnęła ok. 80 000 zł. Przychówek od Fortuny II 
wygrał na wyścigach 285 000 zł, co dało Stadninie sumę premii 
hodowlanych w wysokości 28 500 zł. Potomstwo tej cennej kla
czy wygrało 2 gonitwy klasyczne (Pasjans — nagr. Rulera 
i Wielka Warszawska) oraz 12 gonitw o znaczeniu selekcyjno- 
-hodowlanym lub wielkich handicapów (Skarb 5, Pasjans 3, Los 2, 
w tym nagr. Kozienic, Moloch 2). Jest to wybitna i rzadko spo
tykana kariera matki stadnej. Jak widać z powyższego, Fortu
na II była matką ogierów, natomiast klacze od niej (Kalifornia)
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niczym się nie odznaczyły, dlatego nie stworzyła ona linii żeń
skiej.

Bardzo cenne jako matki były siostry Dunkierka i Cylicja 
(po Fils du Vent i Francja). Obie zostawiły szereg córek, które 
mogły stanowić cenny materiał hodowlany, gdyby były włą
czone w stan matek. Linia Francji uważana była za jedną z naj
cenniejszych w Polsce.

Dunkierka (1922)

Ile de France

Tuluza Ottawa

Jokohama
i

Jon

I 
Normandia Orania Sekwana

Z tej linii nic nie uratowało się dla polskiej hodowli powo
jennej. Ile de France figuruje w rodowodzie klasowego wyści
gowca radzieckiego Aktasza.

Cylicja (1921) dała dwie córki: Norwegię i Macedonię. Ta 
ostatnia figuruje w trzecim pokoleniu rodowodu Elementa, ojca 

Fot. 8. KI. Fatima, gn., matka ki. Rada
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’klaczy Neltra, pochodzącej ze stanówki klaczy Nefretite w ZSRR. 
Neltra zdobyła nagr. Rzeki Wisły i włączona została w stan 
matek w Mosznie.

Fatima, c. gn., ur. 1924, córka Illuminatora i Aragwy (po der- 
biście angielskim Aboyeur), wygrała Wielką Warszawską oraz 
nagr. Rzeki Wisły. Pochodzi ze starej, dobrze zaaklimatyzowa
nej linii żeńskiej, liczącej sobie w Polsce już prawie 100 lat; 
założycielka tej linii kl. Houri urodziła się w 1871 r., a spro
wadzona była z Francji do stadniny Krasne. Fatima zostawiła 
2 bardzo dobre córki (Orestea i Rada) i jedną dobrą — Laudę II. 
Od Orestei (nagr. Krasne) i Laudy II (Wiosenna) żaden przy
chówek nie ocalał, natomiast linia Fatimy przez Radę, klacz 
dużej klasy, zachowała się aż po dzień dzisiejszy, chociaż nie 
w stadninie macierzystej, ale w PSK Golejewko.

Kozienicka klacz Fatima pozostawiła w Golejewku rodzinę, 
która ma wszelkie szanse utrzymania się, zwłaszcza przez piękną 
Rzepichę i Rawennę. Rawenna dała b. dobrego ogiera Ranguna.

Fatima (1924)
I

Rada (1935)
I

Rawenna (1952) Romania (1953) Rzepicha (1959)
'1

Riwiera
1 1

Radnica Rakusza
1

og. Remus
1

og. Rodan
(1963) (1960) (1966) (1960) (1965)

Warto może dodać, że linia wywodząca się od klaczy Aragwa — 
matki Fatimy — zostawiła pewien ślad w naszej współczesnej 
hodowli. Córka Aragwy Witamina zostawiła w PSK Widzów 
klacz Darninę (po Łeb w łeb), od której została Darnista (1962).

Do najcenniejszych klaczy hodowli kozienickiej należała Har
monia, gn. ur. 1920 (po Stavropol od Gamma po Floreal). 
Matką Gammy była derbistka Gavotte, kaszt., ur. 1905, wy
wodząca się od importowanej z Anglii klaczy Vira 1896, która 
stworzyła cenną linię żeńską. Harmonia dała ogiera Piano, zwy
cięzcę w Derby (1937), nagr. Przychówku i nagr. Brzezia. Z tej 
linii dla hodowli powojennej nie ocalało niestety nic.

Zwycięzcy w gonitwach klasycznych lub największego zna
czenia hodowlanego, urodzeni w Stadninie Kozienice, pochodzą 
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od dwóch jeszcze zasługujących na pamięć klaczy. Jedna z nich 
to G a r o n n a, córka King’s Idlera, która dała derbistę Mata 
oraz niezłą klacz Nigrę. Garonna padła przedwcześnie i zosta
wiła tylko 3 konie. Druga klacz to Vola, wnuczka Rulera, 
matka kapitalnego stayera Kratera i sprzedanej Maski, która 
mogła być cenną matką stadną.

** *
Patrząc z perspektywy 15 lat istnienia Stadniny Kozienice 

w okresie międzywojennym, a opierając się na wykazie klaczy 
państwowych tej stadniny zamieszczonym w IV tomie Księgi 
Stadnej wydanej w 1938 r. oraz na przytoczonym ustępie o naj
cenniejszych klaczach kozienickich dochodzimy do szeregu wnio
sków.

1. Poczynając od stawki źrebiąt urodzonych w 1928 r. (nazwy 
rozpoczynały się na literę J) wszytkie klacze stanowiące naj
cenniejszy nawet przychówek były sprzedawane z przetargów 
i do stadniny nie wracały. Wyprzedano takie klacze, jak córki 
wybornej Dunkierki: Jokohama, Normandia i Orania, a dalej 
Orestea i Lauda II (od nie mniej wybornej Fatimy), jak Renta 
(nagr. Próbna), Rosa II (nagr. Skrzydłowa), Loteria (Villars 
i Habe, matka Fortuny II), Nigra (siostra Mata) i inne. Oczywiście 
musiało się to dziać z wielkim uszczerbkiem dla odnawiania 
i podnoszenia poziomu stanu matek w stadninie i obniżało z ro
ku na rok poziom klaczy matek. Toteż jakość 20 klaczy matek 
w Kozienicach w 1938 r. była nieciekawa.

2. Spis klaczy w IV tomie Polskiej Księgi Stadnej 1 wykazuje, 
że w Stadninie Kozienice były w 1938 r.: z rocznika janow
skiego 1921 — dwie klacze 17-letnie Cis Mol i Cylicja, z rocz
nika janowskiego 1922 16-letnie Dunkierka, Dagmara i Donna 
Rosa, z ostatniego rocznika janowskiego 1924 14-letnie Fala III, 
Fatima i Fortuna II. Poza tym figurują tam w spisie: 21-letnia 
klacz Habe, 19-letnia Simplicité, 16-letnia Hohe Sonne, 21-let
nia Vola. Ponadto: Kruszwica, która w latach 1934—1938 nie 
dała żywego przychówka, oraz Iłża (w latach 1933—1938 dała 
jedno źrebię). Za pełnowartościowe można było uważać nastę-
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Fot. 9. Pracownicy PSK Kozienice w 1926 r. Stoją od lewej: st. maszt. 
Aleksander Sacewicz, podkoniuszy Franciszek Matosek, rymarz Józef Ko- 
lada, st. maszt. Wincenty Kupriańczuk, masztalerze: Michał Gołąb, Ste
fan Piotrowski, Władysław Sieczkowski, Kazimierz Jędrzejczuk, Bolesław 
Czarnecki (furman), Piotr Wejner, woźny Stanisław Górecki; siedzą od le
wej: maszt. Wacław Grzymowski, magaz. Piotr Bartoszuk, podkoniuszy 
Stanisław Magdaliński, koniuszy Antoni Kupriańczuk, lek. wet. Eugeniusz 
Sewerin, dyrektor Ryszard Zoppi, z-ca dyrektora Marian Rossochowicz, 
sekretarz Stanisław Węglowski; siedzą na ziemi: maszt. Aleksander Marzę- 
da, st. masztalerze: Franciszek Szymański i Adolf Kapłan, maszt. Andrzej 
Kobus, st. maszt. Sebastian Gregoruk

pujące klacze: Harmonia (znakomita klacz wyścigowa, ale mało 
płodna), Ile de France, Haza, Hora, Maska oraz jedyną klacz 
odkupioną po karierze wyścigowej — Malaita, która mimo zła
manej miednicy później odznaczyła się w hodowli, dając Suma
trę II, a ta dalej Solinę.

3. Klacze wymienione jako najwartościowsze w stadninie: 
Fortuna II, Fatima, Harmonia, Garonna, a także janowskie Dun
kierka i Cylicja, oddane były do treningu na procenty i tylko 
dzięki temu ocalały dla stadniny.

Oczywiście temu stopniowemu obniżaniu się stanu matek nie 
było winne kierownictwo stadniny, lecz trudna sytuacja gospo
darcza, zmuszająca do wyprzedawania całych roczników.
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Nic więc dziwnego, że skoro nie znalazły się środki na tak 
zasadnicze zadanie, jak uzupełnianie stanu matek, to nie mogło 
być mowy o inwestycjach budowlanych, pastwiskowych i in
nych. To też prof. Pruski miał podstawy do napisania, że „Stad- 

' nina Kozienice nie miała szczęścia do otrzymania środków na 
elementarne wygody i w okresie międzywojennym była stale 
niewykończona”.

W latach 1927—1939 dziesięcioprocentowe premie hodowlane 
od sum nominalnych wygranych w gonitwach płaskich, płoto
wych i przeszkodowych przez konie hodowli PSK Kozienice 
były następujące (nagrody i premie w latach kryzysu gospo
darczego bywały wypłacane nie w pełni): 

1927 2 900 zł 1934 42 169 zł
1928 10 289 „ 1935 29 118
1929 31999 „ 1936 25 772 ,,
1930 43 574 „ 1937 43 365 ,,
1931 32 957 „ 1938 42 058 > >
1932 28 430 „ 1939 12 871 „ (do 31. VIII)
1933 39 739 „

okresie 1929—1939 (11 sezonów wyścigowych) na liście
hodowców PSK Kozienice stała 9 razy na pierwszym miejscu 
i 2 razy na drugim.

W okresie 6 lat (1929—1934) sprzedano do PSO 18 ogierów 
pełnej krwi angielskiej, podczas gdy z różnych stadnin należą
cych do hodowców prywatnych nabyto 52 ogiery.

Brak jest danych odnośnie liczby ogierów sprzedanych do 
PSO w okresie 1935—1938. Udało się dociec, że w tym czasie 
PSK Kozienice sprzedała do PSO m. in. następujące ogiery: 
Jawor (Fils du Vent), Krater (Villars), Korsarz, Niezłomny 
i Szatmar.

Z koni kozienickich sprzedanych hodowcom prywatnym wzię
te zostały do hodowli pełnej krwi: Mat, Skarb, Pasjans oraz 
dwa ogiery oddane na pensjonat — Jeremi i Łeb w łeb.

Zakład treningowy. W 1937 r. zostały zorganizowane w PSK 
Kozienice pierwsze próby dzielności dla ogierów półkrwi w ra
mach zakładu treningowego, na czele którego stanął mjr M. Fa- 
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brycy. Ta inicjatywa dała impuls do zorganizowania po wojnie 
zakładów treningowych, stopniowo ulepszanych. Pierwsza próba 
dzielności dla młodych ogierów składała się z trzech biegów na 
przełaj i biegu myśliwskiego za mastrem; pokazano też pierw
sze stadium wyrabiania chodów w stępie, kłusie i galopie. Te 
pierwsze poczynania Zakładu Treningowego w Kozienicach wy
wołały ogromne zainteresowanie hodowców, kierowników Pań
stwowych Zakładów Chowu Koni, pracowników hodowli koni, 
jeźdźców oraz miłośników konia.

Okres okupacji

Po wybuchu wojny 1939 r. większa część klaczy ze Stadniny 
Kozienice prowadzona przez koniuszego A. Kupryjańczuka ucho
dzi przez Radzyń i Łuków na wschód, opierając się przejścio
wo o Janów. Przejściowo też opanowują stadninę Niemcy, póź
niej obejmują ją wojska radzieckie, które ewakuują konie na 
wschód. Działania wojenne za Bugiem rozpraszają stadninę 
i ślady koni, które wyruszyły z Janowa giną. W rodowodzie 
reproduktora radzieckiego Element figuruje klacz hodowli PSK 
Kozienice Macedonia.

Ogiery czołowe Bafur i Villars, a także niewielka grupa in
nych koni kozienickich prowadzonych przez kierownika stad
niny R. Zoppiego, została ewakuowana w kierunku Kowla. Po 
zajęciu tego miasta przez Niemców R. Zoppi wraz z końmi po
wrócił do Kozienic. Następnie Bafur i Villars wysłane zostały 
do Niemiec. Villars po drodze padł w Racocie.

Kilka -klaczy pozostało w Kozienicach i Niemcy po pewnym 
czasie powołali stadninę na nowo do życia. Znany hipolog nie
miecki Rau, który objął kierownictwo nad hodowlą koni we 
wszystkich krajach okupowanych przez Niemców, przysłał do 
Kozienic ogiery Hexton i Oduagis, urodzone we Francji. Z kil
kunastu klaczy znajdujących się w Kozienicach znaczną więk
szość stanowiły klacze z majątków prywatnych pozostających 
w przymusowej administracji, większość ich wywodziła się z Wi- 
dzowa i Adampola. W 1943 r. urodziło się w Kozienicach 6 źre
biąt, nazwanych na literę C i zgłoszonych formalnie do dodatku 
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VI do tomu IV Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi An
gielskiej, wydanego w 1944 r.

Odnośnie przychówka Stadniny Kozienice z 1944 r. brak wszel
kich danych.

Kierownictwo techniczne stadniny w okresie okupacji pozo
stawiono w rękach R. Zoppiego, który z garstką masztalerzy 
pracował w warunkach niewymownie ciężkich.

W lipcu 1944 r. Stadnina Kozienice opustoszała; wszystkie 
konie wraz z kierownikiem stadniny R. Zoppim i większością 
masztalerzy zostają wywiezione do Niemiec. Wszystkie konie 
poszły pieszo z Kozienic do Radomia. Tam załadowano na wa
gony ogiery czołowe, zaś inne konie ruszyły marszem pieszym 
w drogę do Niemiec — do Mecklenhorst, omijając bombardo
wane Drezno. W bardzo uciążliwej, ok. 8 tygodni trwającej po
dróży, ta duża „karawana” narażona była ciągle na niebezpie
czeństwa, a trudności powiększał fakt opuszczania konwoju przez 
niektórych masztalerzy, którzy uciekali do domów w Kozieni
cach. Jednakże po pewnym czasie stopniowo powracali oni do 
Niemiec i włączali się w pracę stadniny na obczyźnie.

Konie pełnej krwi z PSK Kozienice, a także i inne stano
wiące własność prywatną, koncentrowane były stopniowo w stad
ninie Lauvenburg. Tam też znalazł się R. Zoppi z częścią koni 
i masztalerzy. Ten punkt zbiorczy, łącznie z oddziałem Römer
hof i stajnią wyścigową w Krefeld odegrał najważniejszą rolę 
w okresie rewindykacji specjalnie nas tutaj interesującego działu 
koni pełnej krwi.

Wszystkim tym ludziom, którzy pracowali ofiarnie przy re
windykacji koni polskich i o których dziś przeważnie już za
pomniano, należą się słowa dużego uznania. Nagrodą dla nich 
było uczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec kraju.

Szereg klaczy rewindykowanych, z których część wykupiona 
została z rąk prywatnych przez Państwo, odegrało później po
ważną rolę w hodowli kozienickiej, że wymienimy tylko Su
matrę II, jej córkę Solinę, której poświęcamy osobny ustęp, oraz 
Brzytwę.

W dodatku VIII do tomu IV Księgi Stadnej figuruje niewielka 
ilość przychówka hodowli Państwowych Zakładów Chowu Koni, 
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urodzonego w 1945 r. W grupie tej brak przychówka ze Stadniny 
Kozienice, która była na ewakuacji w Niemczech. Podobnie wy
gląda sprawa przychówka urodzonego w kraju w 1946 r. Zare
jestrowano tylko 3 sztuki przychówka urodzonego w Stadninie 
Państwowej w Michałowie.

W dodatku X do tomu IV Księgi Stadnej figuruje 5 sztuk 
przychówka Stadniny Kozienice (Agresja, Amilkar, Aragonia, 
Aria, Arogant) urodzonego w 1947 r. Od nich zaczyna się ho
dowla powojenna, a okres 1943—1946 można by nazwać okresem 
„brak danych”.

Hodowla koni w okresie powojennym

Odbudowa hodowli w Kozienicach po wojnie

W 1947 r. powróciły konie z Niemiec.
W tym czasie znajdowały się w Kozienicach m. in. następujące 

klacze: Astrid, Balladyna, Brygada, Blume, Habanera, Izolana, 
Jawa II, Massacre, Margaret, Milda, Kastylia, Lumpa, Love 
Song, Rosa Nera, Sonora, Surprise, Sztafeta, Tirana, Uganda, 
Zugspitze, a także szereg innych, których tytuł własności 
w 1947 r. nie był jeszcze ustalony, jak: Orangade, Via Doria, 
Gaffeuse, Argiliere i inne, źrebne z różnymi ogierami. Dlatego 
ten przejściowy zestaw klaczy nie może być uważany w całości 
za materiał wyjściowy. Trwalsze ślady pozostawiły klacze Zug
spitze, Surprise, Rosa Nera.

W tymże roku postawione zostały ogiery czołowe: Skarb, 
Ali Pasha, Indian Love, Rapace. Znalazły się tam też pojedyncze 
klacze źrebne z ogierami Boho, Sidi Barani, Chenonceaux.

W 1948 r. Stadnina Kozienice wykazuje 10 źrebiąt urodzo
nych w tym roku jako własność stadniny. Nazwy ich zaczynają 
się na literę B. Były to: Bardia (Sidi Barani-Balladyna), Baryton 
(Rapace-Love Song), Bask (Chenonceaux-Kastylia), Batalion 
(Indian Love-Brygada), Biba (Skarb-Lumpa), Bijatyka (Ali Pa- 
sha-Massacre), Bravado (Chenonceaux-Surprise), Brave Margaret 
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(Boho-Margaret), Brianza (Ali Pasha-Isolana) i Brzoskwinia 
(Skarb-Blume).

Z tej stawki odznaczyła się najbardziej Bijatyka. Wygrała ona 
szereg gonitw, w tym nagrodę Borowna, a poza tym była trzecia 
w Wielkiej Warszawskiej i druga w nagr. Liry. Bijatyka padła 
przedwcześnie ze szkodą dla hodowli: reprezentowała ona (przez 
Massacre i Ruń) linię żeńską słynnej Liry. Dobrze biegała także 
Brzoskwinia.

W 1948 r. kryły w Kozienicach ogiery: Sonnenorden, Indian 
Love i Rapace.

Po przerwie 10-letniej w 1948 r. wydany został V tom Pol
skiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej, oczywiście 
w bardzo skromnej objętości. Zarejestrowano w tym tomie 118 
klaczy pełnej krwi, z tego 48 będących w posiadaniu prywatnym 
i 70 państwowych. Klacze państwowe zgłoszone były łącznie jako 
własność Państwowych Zakładów Chowu Koni i nie podano ich 
przydziału do poszczególnych stadnin. Jednakże około połowy, 
tj. ok. 35 klaczy, ulokowanych było (w części tylko przejściowo) 
w Stadninie Kozienice, w której znajdował się już przedwojenny 
kierownik i doświadczona kadra masztalerzy.

To ryczałtowe zgłaszanie do Księgi Stadnej państwowych źre
biąt, jako urodzonych w jednostkach PZChK, co trwało aż do 
1952 r., oczywiście utrudniało racjonalną ewidencję koni w po
szczególnych stadninach.

W latach 1947—1950 Stadnina Kozienice przeżywała okres, 
który nazwać by można ,.wyłanianiem się z chaosu”. Kozienice 
w tym czasie były jakby stacją przelotową o ożywionym obrocie 
końmi. Ze względu na to, że stadnina ta dysponowała doświad
czonym personelem, kierowane były do niej różne konie, które 
przebywały tam jakiś czas, a później rozsyłano je do organi
zujących się na nowo stadnin. Między innymi przebywały tam 
czasowo klacze, co do których nie zapadły ostateczne decyzje 
odnośnie przejęcia ich przez Państwo lub zwrotu posiadaczom 
prywatnym, ponadto konie, które napływały z rewindykacji 
i in.

Jest niepodobieństwem dla tego okresu ustalić produkcyjność 
stadniny, która była wówczas — jak powiedzieliśmy — rodza
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jem punktu zbiorczego. Dodać trzeba, że coraz to przybywały 
klacze stanowione w stadninach prywatnych (np. w Dańkowie), 
a także z majątków administrowanych w okresie okupacji przez 
władze niemieckie (np. Leszno, Chroberż). Komplikował sprawę 
brak ustabilizowania reproduktorów, a także używanie niejedno
krotnie ogierów przypadkowych. Jedno co można obliczyć ściśle, 
to ilość przychówka zgłaszanego przez Stadninę, poczynając od 
przychówka zgłoszonego do dodatku X do tomu IV (źrebięta 
ur. w 1947 r., nazwane na literę A i wymienione już powyżej), 
do dodatku I do tomu V (źrebięta ur. w 1948 r., nazwane na li
terę B) i do dodatku II do tomu V (źrebięta ur. w 1949 r., naz
wane na literę C).

Natomiast ścisłe ustalenie produkcji stadniny, procentu klaczy 
źrebnych, jałowych i porzutek, a także padlych lub martwych 
źrebiąt nie było w tym płynnym okresie możliwe. Od 1950 r. 
zaczyna się w Stadninie Kozienice wyraźna stopniowa stabili
zacja. Od 1952 r. redakcja Księgi Stadnej otrzymuje już od 
Stadniny ścisłe i systematyczne informacje, dotyczące produkcji 
hodowlanej.

W 1949 r. urodziło się w Stadninie Kozienice 20 źrebiąt po 
ogierach, które w 1948 r. stanowiły na miejscu, bądź też od kla
czy, które kryte były gdzie indziej. Spośród nich 6 pochodziło 
po og. Sonnenorden, 5 po og. Skarb, 4 po og. Rapace, 2 po og. 
Pilade, 1 po og. San II, 1 po og. Ali Pasha i 1 po og. Indian 
Love.

Ponadto urodzone w Dańkowie dwa źrebięta — Rosa Pilade 
i Różycżka — włączone zostały do Kozienic na wychów. Spo
śród wymienionych powyżej 20 źrebiąt 15 pochodziło od klaczy 
już wcześniej włączonych do stadniny i te nazwane zostały na 
literę C, a 5 było od klaczy upaństwowionych jesienią 1948 r. 
Od klaczy z tejże grupy pochodził og. Wizjer po Sonnenorden, 
który w 1952 r. wygrał Derby i nagr. Przychówka, a w starszym 
wieku kilka cennych gonitw z Wielką Warszawską włącznie. 
Z grupy na C wyróżnia się później w hodowli ki. Czapla; stwo
rzyła ona rodzinę, a jej córka Czadda wygrywała wyścigi mię
dzynarodowe. Klacz Czarnogóra była doskonała jako koń wyści
gowy, lecz w hodowli zawiodła zupełnie.
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Fot. 10. Ryszard Zoppi — kie
rownik Stadniny Kozienice w la
tach 1924—1939 i 1946—1951

Z ogierów najbardziej wyróżnił się później Skarb, o którym 
piszemy obszerniej na stronicy 72.

W 1950 r. urodziło się 25 źrebiąt, które nazwano na literę D. 
Była to stawka dość jednolita, choć po rozmaitych ogierach 
i częściowo od klaczy przypadkowych. Z tej grupy wyróżniły 
się później w hodowli Donna Nera i Dolina. Donna Nera dała 
doskonałą klacz wyścigową Donna Aqui, a Dolina — która prócz 
zwycięstwa w nagr. Krasne, była druga w Wielkiej Warszaw
skiej za De Corte, koniem wysokiej klasy — zasłużyła się póź
niej w hodowli. Dobrym stayerem okazał się og. Durazzo.

W 1951 r. dotychczasowy długoletni kierownik stadniny 
R. Zoppi został mianowany zastępcą dyrektora do spraw hodowli 
koni w ówczesnym zespole, a kierownikiem Stadniny Kozienice 
mianowano Jerzego Jaworskiego, który dotąd pracował w stad
ninie koni pełnej krwi w Mosznie.

W 1954 r. zmarł Ryszard Zoppi. Powstanie Stadniny Kozienice, 
praca hodowlana, której poświęcił się całkowicie i której był 
sercem i duszą przez lat M, cała historia stadniny — wszystko 
to pozostanie związane nierozłącznie z nazwiskiem tego czło
wieka wielkiej pracy, zamiłowanego i doświadczonego hodowcy, 
nauczyciela służącego radą i pomocą.
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W 1954 r. od 48 stanowionych klaczy urodziło się 30 źrebiąt 
(62,5%). Spośród nich wyróżniły się najbardziej: Solnica po og. 
Skarb (nagr. Pragi w Berlinie, Przychówka w Warszawie, nie
znacznie pokonana w Derby). Surmacz (W. Warszawska, Preze
sa R. M.) później reproduktor w PSK Kozienice, który dał dobry 
przychówek (m. in. Donizetti, Sotis, Sekunda, Diora). W tym też 
roku przybył do Kozienic og. Aquino.

W 1955 r. urodziło się 26 źrebiąt od 50 stanowionych klaczy 
(52%). Był to rok pod względem produkcyjnym niepomyślny. 
Z tej stosunkowo nielicznej stawki wyróżnił się ogier Cedric, 
pochodzący z pierwszej stawki po og. Aquino. Wygrał on 
w 1958 r. Derby i został sprzedany do ZSRR jako reproduktor 
czołowy. Obie nagrody Przychówka wygrał Grys, syn og. Good 
bye. W 1955 r. nastąpiła pewna koncentracja w wykorzystaniu 
reproduktorów; stanowiły tylko 3 ogiery, z których Aquino 
otrzymał 18 klaczy, Skarb 17.

W 1956 r. urodziło się 28 źrebiąt od 45 stanowionych klaczy 
(62,2%). W stawce tej nie było wybitnych koni wyścigowych. 
Spośród klaczy przybyłych z toru i włączonych w stan matek 
wyróżniła się klacz Sorbona, która okazała się wyborną matką 
stadną (Syrena, Super, Sekunda).

W 1956 r. stanowiono 41 klaczy aż ośmioma ogierami. W roku 
następnym ze stanu 41 klaczy wyeliminowano • lub sprzedano 
8 sztuk, w tym 4 źrebne. Rok zaznaczył się wysoką źrebnością 
klaczy, a niewielką ilością sztuk jałowych i porzutek. Od 33 
klaczy urodziły się w stadninie 23 źrebięta, a że 4 klacze źrebne 
sprzedano, zatem odsetek zaźrebienia wyniósł 81,8. Wśród 23 
źrebiąt było tylko 6 po Aquino, a 9 po Skarb. Jedno źrebię 
urodziło się po stacjonowanym w Napajedli, a importowanym do 
Czechosłowacji z Francji ogierze Deux pour Cent.

Rocznik 1957 dał później szereg bardzo dobrych koni wyścigo
wych (Donna Aqui — Wielka Warsz., Kozienic, Krasne; Solan
ka — nagr. Liry, Wiosenna; Awantaż — nagr. Rulera; Dolo
mit — nagr. Golejewka). W 1957 r. nie stanowiono czterech kla
czy. Ogier Aquino odszedł do Iwna.

Rok 1958 był katastrofalny pod względem produkcyjności 
stadniny. Od 29 klaczy stanowionych w 1957 r. urodziło się 
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tylko 12 źrebiąt, a np. z 17 krytych og. Aquino przyszło na 
świat tylko 6. Daje to znikomy odsetek produkcyjności1 (41,3). 
Poroniło 38% klaczy. W tej małej stawce źrebiąt znalazł się 
jednak ogier Solali, którego wyhodowanie zaliczyć należy do 
najwyższych osiągnięć Stadniny Kozienice. Solali (Skarb-Solina) 
był niepobity jako trzylatek, zdobywając cztery klasyczne na
grody, jako dwulatek wygrał w spotkaniu międzypaństwowym 
nagr. Sofii. Włączony jako reproduktor do Stadniny Strzegom 
od razu w pierwszym roczniku (1964) dał dobre konie wyścigowe 
(Nostalgia — nagr. Efforty; Drachma — nagr. Wiosenna), 
a w drugim Dermota (nagr. Ministerstwa Rolnictwa, Stolicy). 
W kwietniu 1958 r. przybywa do Kozienic ogier Merry Minstrel, 
ur. w Anglii, a importowany z Holandii. Ogier ten o wybornym 
rodowodzie stanowił tylko kilka klaczy, lecz wkrótce dał się 
poznać jako bardzo wartościowy reproduktor. W 1958 r. stano
wionych było 28 klaczy. W następnym roku urodziło się z tej 
stanówki 18 źrebiąt (64,3%), z tego 10 po Dar es Salam. Z dwóch 
źrebiąt po og. Merry Minstrel wyjątkowej budowy i typu So- 
lanina zarekomendowała się później jako zwyciężczyni nagród 
Aschabada i Krasne, a Berry okazał się dobrym skoczkiem i brał 
udział w trudnych konkursach.

1 Odsetek produkcyjności — liczba odchowanych źrebiąt w stosunku 
do liczby stanowionych klaczy.

W 1959 r. stanowiono znowu 28 klaczy, a tylko dwoma ogie
rami: Dar es Salam i Merry Minstrel pokryły po 14 klaczy.

W 1960 r. z 14 klaczy stanowionych ogierem Merry Minstrel 
urodziło się 11 źrebiąt, z 14 stanowionych og. Dar es Salam — 9. 
Produkcyjność dość dobra 71,4%. Z rocznika tego wyróżniły się 
najbardziej córki og. Merry Minstrel — Czeremcha (nagr. Effor
ty, Stolicy, Soliny) oraz Sokolica (nagr. Miry i Krasne). W roku 
tym pokryto 32 klacze kilkoma ogierami, w tym 10 og. Merry 
Minstrel, 13 og. Dar es Salam i 4 og. De Corte. W 1961 r. uro
dziło się z tego 21 źrebiąt, 4 klacze poroniły, 5 jałowiło, a od 2 
przychówek padł. Odsetek produkcyjności 65,6%. Z tej stawki 
największe sukcesy na torach wyścigowych miały później Czad- 
da i Syrena — córki og. Merry Minstrel. Czadda (od Czapli po 
Skarb) jest drugim (obok Dorpata) koniem hodowli polskiej, 
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który odniósł dwa zwycięstwa w spotkaniach międzypaństwo- * 
wych: W Warszawie wygrała nagr. Wiosenną i Skarba. Syrena 
(od Sorbony po Sygnet) zwyciężyła w nagr. Bratysławy podczas 
spotkania międzypaństwowego w Warszawie, wygrała też na
grody Cardei, Critérium, Przedświta, Pink Pearla. Niewola była 
pierwsza w nagr. Millenium. Po og. Asterios urodziła się klacz 
Stolica; wygrała tylko- trzy gonitwy niższych grup, lecz ze 
względu na kapitalną matkę Solnicę i znakomity rodowód, włą
czona została w stan matek.

W 1961 r. pokryto 28 klaczy trzema ogierami, z tego Merry 
Minstrel otrzymał 18 klaczy. W tym roku zakończył swą pra
cowitą karierę wyścigową Surmacz (str. 93) i został zakwalifiko
wany na reproduktora czołowego, co jest dużym osiągnięciem 
hodowlanym. Z 28 klaczy pokrytych w 1961 r. urodziło się 
w 1962 r. 19 źrebiąt. Trzy klacze zajałowiły, trzy poroniły i trzy 
urodziły źrebięta, które padły zaraz po urodzeniu. Procent pro
dukcyjności 68. Z rocznika 1962 wyróżnił się Super, rodzony brat 
Syreny, wygrywając dużą serię poważnych nagród, przeważnie 
jako 4 i 5-letni (nagrody Aschabada, Sygneta, Golejewka, Wi- 
dzowa, Syreny, Sac-a-Papier, Przedświta oraz połowicznie nagr. 
Fils du Vent).

W 1962 r. stanowiono 36 klaczy. Zaczął wówczas karierę re
produktora importowany z Irlandii ogier doskonałego pocho
dzenia Jongleur (p. str. 90), który pokrył 21 klaczy. Z innych 
ogierów Merry Minstrel pokrył 9 klaczy, a włączony do stadniny 
Surmacz — 5. W 1963 r. urodziły się od tych 36 klaczy 23 źre
bięta, z tego 13 po Jongleur i 6 po Merry Minstrel (odsetek pro
dukcyjności 63,8%). Z tego rocznika odznaczyły się później dwa 
konie po Jongleur: Cyrano (od Cyranka po Aquino) wygrał 
nagr. Golejewka i Hep. Otwarcia, a Solvay (syn Solnicy) — nagr. 
Pink Pearla. Jesienią 1963 r. odszedł do Widzowa Merry Min
strel, a powrócił z Iwna Aquino.

W 1963 r. trzy ogiery — Jongleur, Merry Minstrel i Surmacz 
pokryły 41 klaczy.

Rok 1964 był dla Stadniny klęskowy. Z 41 klaczy stanowio
nych w roku poprzednim urodziło się tylko 19 zdrowych źrebiąt 
(46,4%). Odbiło się to wysoce niekorzystnie na wyścigach 1966 
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i 1967 r. Złośliwa epidemia spowodowała padnięcie 13 źrebiąt, 
5 klaczy poroniło, 4 jałowiło. Z rocznika 1964 najlepszymi końmi 
były: Sotis (Surmacz-Solnica), który jako trzylatek wygrał cenną 
nagr. Villarsa i Hep. Otwarty, zaś w starszym wieku Donizetti 
(Surmacz-Donna Aqui) — zwycięzca w dystansowej próbie 
Sac-a-Papier i Hep. Otwarcia w 1968 r. W 1964 r. zostało po
krytych 38 klaczy trzema ogierami (Jongleur 16, Aquino 13
1 Surmacz 9).

Rok 1965 też nie był pomyślny dla stadniny. Z 39 klaczy 
pokrytych w 1964 r. urodziło się 18 źrebiąt pełnej krwi: 8 po 
Jongleur, 7 po Aquino, 3 po Surmaczu oraz jedno źrebię po ogie
rze nie pełnej krwi. 10 klaczy poroniło, 7 zostało jałowych, od
2 klaczy przychówek padł; odsetek produkcyjności 47,3. Niemal 
na wszystkich koniach rocznika 1965 znać było piętno jakiejś 
ogólnej słabości trapiącej organizmy, co wyraziło się złym wy
trzymywaniem treningu i brakiem sukcesów na torze wyścigo
wym w latach 1967 i 1968: żaden z trzylatków urodzonych w Ko
zienicach w 1965 r. nie wyszedł poza zwycięstwa w gonitwach 
II grupy. W roku 1965 pokryto 42 klacze.

Rok 1966 był już dla stadniny pomyślniejszy. Z 42 klaczy 
pokrytych w 1965 r. odsądzono 25 źrebiąt (11 po og. Aquino, 
7 po Jongleur, 6 po Surmacz, 1 po Deer Leap). Poroniło 5 klaczy, 
jałowiło 9, od 3 klaczy przychówek urodził się martwo lub padł. 
Odsetek produkcyjności 59,5. Dwuletnia klacz z tego rocznika — 
Berolina (Aquino) należała do górnej grupy dwulatek; wygrała 
nagr. Próbną. Dwuletnie ogiery Brok (Aquino) i Stoper (Sur
macz) przeszły zwycięsko przez gonitwy II i I grupy. W roku 
1966 pokryto 39 klaczy.

W roku 1967 z 39 klaczy pokrytych w roku poprzednim odsą
dzono 27 źrebiąt pełnej krwi (13 po Aquino, 10 po Jongleur, 
4 po Surmacz oraz jedno źrebię po og. Aquino — wysokiej pół
krwi). Poroniła tylko jedna klacz, 4 klacze zostały jałowe, 
a przychówek od 7 klaczy urodził się martwo lub padł. Odsetek 
produkcyjności wysoki (71,8%). Źrebięta urodzone w 1967 r. 
przeglądane szczegółowo w 1968 r. przez przedstawicieli Zjedno
czenia Hodowli Zwierząt Zarodowych, kierowników stadnin 
i przedstawicieli Państwowych Torów Wyścigów Konnych uzy
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skały pochlebną ocenę: grupę ogierów (13) uznano jako dobrą; 
grupę klaczek (15) — jako wyborną. Ze Stadniny odszedł 
w r. 1967 og. czołowy Surmacz (do Strzegomia), a przybył og. 
Deer Leap.

W latach 1947—1967 odchowanych zostało 451 źrebiąt pełnej 
krwi angielskiej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni 
Pełnej Krwi Angielskiej. Poszczególne ogiery dały następujące 
ilości źrebiąt:
Aquino 70 Sandling 7 Turysta 1
Skarb 59 Salut 7 Deux pour Cent 1
Jongleur 46 Rapace 5 Asterios 1
Merry Minstrel 42 Pilade 4 Element 1
Oduagis 37 De Corte 3 Ettore Tito 1
Dar es Salam 36 Łeb w leb 3 Boho 1
Good bye 31 Chenonceaux 3 Sidi Barani 1
Surmacz 25 Dorpat 2 Deer Leap 1
Sonnenorden 23 Maciek 2 Ali Pasha
Ali Pasha 19 Indian Love 2 lub Sandling 1
Sygnet 15 San II 1

Produkcyjność stadniny w okresie 1951—1967 była następu
jąca:

W stosunku do liczby pokrytych klaczy odsądzono 61,2°/o źre
biąt jałowiło 20°/o klaczy, poroniło 10,8%, a padło lub było 
martwo urodzonych 8%.

Odnośnie lat 1947—1950 brak jest dokładnych danych staty
stycznych oprócz ilości odsądzonych źrebiąt.

Liczba odchowanych źrebiąt 
ogierów, od których pochodzą:

rok liczba nazwy

1952 — 17 Oduagis, Sonnenorden,
Sygnet, Ali Pasha, Sand- 
ling

1953 — 31 Skarb, Sygnet, Good
bye, Sandling, Ali Pa
sha

1954 — 30 Skarb, Good bye, Salut,
Ali Pasha

1955 — 26 Aquino, Skarb, Good
bye

w latach 1952—1967 i nazwy

rok liczba nazwy

1956 — 28 Aquino, Skarb, Good bye
1957 — 23 Aquino, Skarb, Good bye,

Dorpat, De Corte, Deux 
pour Cent

1958 — 12 Aquino, Skarb, Dar es
Salam, Turysta

1959 — 18 Good bye, Dar es Salam,
Merry Minstrel

1960 — 20 Merry Minstrel, Dar es
Salam
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rok liczba nazwy rok liczba nazwy
1961 — 21 Merry Minstrel, Dar es 1964 — 19 Merry Minstrel, Jong-

Salam, Dorpat, De Cor- leur, Surmacz
te, Asterios 1965 — 19 Aquino, Jongleur, Sur-

1962 — 19 Merry Minstrel, Dar es macz
Salam 1966 — 25 Aquino, Surmacz, Deer

1963 — 23 Merry Minstrel, Jong- Leap
leur, Surmacz, Element 1967 — 27 Aquino, Surmacz, Jong-

leur

Gonitwy klasyczne (lub o charakterze klasycznym) wygrane 
przez konie wyhodowane w Stadninie Kozienice po drugiej woj
nie — według ogierów, od których pochodzą:

Gonitwa Rok Nazwa Po ogierze Od klaczy
Derby 1952 Wizjer Sonnenorden Via Doria
Derby 1958 Cedric Aquino Cedra
Derby 1961 Solali Skarb Solina
Przychówka (Iwna) 1952 Wizjer Sonnenorden Via Doria
Przychówka (Iwna) 1955 Skarbczyk Oduagis Skarbonka
Przychówka (Iwna) 1956 Herbarz Skarb Herbstrose
Przychówka (Iwna) 1957 Solnica Skarb Solina
Przychówka (Iwna) 1958 Grys Good bye Gryka
Przychówka (Iwna) 1961 Solali Skarb Solina
St. Leger 1955 Gryf Sandling Gryka
St. Leger 1957 Viareggio Good bye Via Doria
St. Leger 1961 Solali Skarb Solina
Rulera 1956 Cedro Good bye Cedra
Rulera 1960 Awantaż Skarb Awaria II
Rulera 1961 Solali Skarb Solina
Liry (Oaks) 1952 Czarnogóra Skarb Tirana II
Liry (Oaks) 1960 Solanka Skarb Solina
Prezesa R. M. 1953 Łepek Łeb w łeb Lauma
Prezesa R. M. 1959 Surmacz Salut Surprise
Prezesa R. M. 1960 Surmacz Salut Surprise
Prezesa R. M. 1961 Surmacz Salut Surprise
Wielka Warszawska 1952 Wizjer Sonnenorden Via Doria
Wielka Warszawska 1959 Surmacz Salut Surprise
Wielka Warszawska 1960 Donna Aqui Aquino Donna Nera

Z 24 gonitw klasycznych

9 wygrały konie po og. Skarb
4 „ „ po og. Salut
3 „ „ po og. Sonnenorden
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3 wygrały konie po og. Good bye
2 „ „ po og. Aąuino
1 „ „ po og. Sandling, Łeb w łeb, Oduagis

Ze 131 gonitw selekcyjnych II stopnia
30 wygrały konie po Og. Skarb
26 JJ JJ po Cg. Merry Minstrel
14 JJ JJ po Og. Aąuino

9 JJ po Og. Oduagis + 1 połowicznie
8 JJ JJ po Og. Good bye
7 JJ JJ po Og. Sonnenorden
6 jj JJ po Og. Łeb w łeb
6 JJ po Og. Dar es Salam
4 jj JJ po og. Jongleur
4 jj JJ po og. Sandling
3 >, po og. De Corte
3 jj po og. Surmacz
2 jj JJ po og. Ali Pasha + 1 połowicznie

PO 2 nagrody wygrały konie po Pilade i Salut
PO 1 nagrodzie — po Ettore Tito, Dorpat, Sygnet i

Najcenniejsze konie hodowli kozienickiej 
w latach 1946—1967

Na czele listy najcenniejszych koni wyścigowych hodowli ko
zienickiej stawiamy rodzeństwo po Skarb i Solina: ogiera Solali 
i klacz Solnicę.

Pierwsze miejsce należy się jednak og. Solali, ponieważ 
jest on jedynym koniem, który jako trzylatek był niepobity, wy
grywając cztery klasyczne nagrody (Rulera, Przychówka, Derby 
i St. Leger). Jako dwulatek Solali zdobył nagrody: Próbną, Skar- 
ba i Przychówka 2 1., a w spotkaniu międzynarodowym w War
szawie zwyciężył w nagr. Sofii. W czasie mityngów w Moskwie 
i Berlinie zajął dwukrotnie drugie miejsce. Swą karierę stadną 
rozpoczął Solali w 1962 r. w PSK Strzegom. Debiut koni z pier
wszych dwóch roczników (1964 i 1965) wypadł bardzo dobrze: 
8 dwulatków wygrało w sezonie 1966 średnio po 18 813 zł, a 17 
koni dwu- i trzyletnich w sezonie 1967 wygrało średnio po 
19 853 zł, co zdecydowało o tym, że Solali zajął trzecie miejsce 
na liście reproduktorów z najwyższą przeciętną wygraną przy-
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Fot. 11. KI. Sokolica, kaszt. (Merry Minstrel — Solnica, ur. 1960; Nagr. 
Miry Krasne (jot. L. Mźejiodow)

Fot. 12. KI. Donna Aqui, gn. (Aquino — Donna Nera), ur. 1957; Nagr. Wiel
ka Warszawska, Kozienic, Krasne (jot. L. Miejiodow)

5 — Stadnina Koni Kozienice



chówka. Przyczynił się do tego walnie m. in. jego syn Dermot, 
który wygrał jako dwulatek najwyższą sumę nagród.

Solni ca jako trzylatka zdobyła nagr. Wiosenną, w nagr. 
Iwna z łatwością pokonała og. Peary, do którego przegrała Der
by w walce o łeb. W Berlinie wygrała łatwo nagrodę Pragi, naj
ważniejszą międzypaństwową próbę dla klaczy. Jako dwulatka 
była niepobita w trzech wyścigach, dwóch grupowych i w nagr. 
Efforty. W stadninie macierzystej dała już: kl. Sokolicę (nagrody 
Krasne i Miry), dobrego ogiera Sotis (nagr. Villarsa, Hep. Otwar
ty, nagr. Wrogarda) oraz klacze Soraya i Stolica, wcielone do 
stadniny na matki.

Wizjer, gn., ur. 1949 (Sonnenorden — Via Doria), formalnie 
hodowli E. Kurnatowskiego, lecz urodzony i wychowany w Ko
zienicach, który w Wiadomościach Wyścigowych figuruje jako 
hodowli PSK Kozienice, jako trzylatek zdobył 3 klasyczne na
grody: Przychówka, Derby i Wielką Warszawską, w nagr. St. 
Leger i Iwna był trzeci, a w międzypaństwowej gonitwie o Pu
char — czwarty. Jako czterolatek Wizjer wygrał nagr. Wojska 
Polskiego na dyst. 3000 m i nagr. Ministerstwa PGR na dyst. 
3600 m. Jako dwulatek wygrał nagr. Próbną. Został sprzedany 
w r. 1954 do Rumunii i jako ogier czołowy stał w stadninie pań
stwowej Cislau.

Surmacz, gn., ur. 1954 (Salut-Suprise), trzykrotny zwycięz
ca w nagr. im. Prezesa R. M., był koniem wytrzymałym, a jedno
cześnie szybkim. Jego kariera wyścigowa podana jest na stro
nicy 84.

Donna A q u i, gn., ur. 1957 (Aquino-Donna Nera), pokonała 
Surmacza w walce o łeb w nagr. Wielkiej Warszawskiej, jako 
dwulatka wygrała nagr. Przychówka i Próbną, zaś jako trzy
latka — oprócz wspomnianej Wielkiej Warszawskiej — także 
nagr. Kozienic, bijać derbistę Hippiasza, nagr. Krasne i nagr. 
Forwarda.

Cedric, kaszt., ur. 1955 (Aquino-Cedra) wyróżnił się przez 
zwycięstwo nad Issosem w Derby. Został sprzedany do ZSRR 
na reproduktora czołowego do hodowli koni pełnej krwi.

Dwie wychowanki Stadniny Kozienice wykazały się nieprze
ciętną szybkością, której koniom polskim często brak. Są to Sy-
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Fot. 13. KI. Syrena, gn., dyr. Kurowski, dż. V. Hutuleac (fot. R. Bogiel)



Fot. 14. Klaczki rocznika 1967 wracają z pastwiska. W środku ze skośną 
gwiazdką Donna Beata, córka kl. Donna Aqui (fot. Z. Raczkowska)

rena i Czadda, córki og. Merry Minstrel, które chwalebnie re
prezentowały barwy polskie w spotkaniach międzypaństwowych.

Syrena, gn., ur. 1961 (Merry Minstrel — Sorbona), w czasie 
meetingu w Warszawie w 1965 r. jako 4 1. wygrała w b. dobrym 
czasie (1'24 1/2") nagr. Bratysławy na dyst. 1400 m, bijąc nie
miecką Goldfee i dwa inne konie zagraniczne. W tym samym 
roku była pierwsza w nagr. Critérium, bijąc trzyletniego Da gano 
i świetną dwulatkę Jagodę. W wieku lat trzech zdobywa nagro
dy Przedświta, a jako dwulatka nagr. Cardei.

Czadda, kara, ur. 1961 (Merry Minstrel — Czapla), wyróż
nia się b. dobrą budową. Została ona opisana na stronicy 83.

Najważniejsze nagrody o charakterze selekcyjnym wygrane w poszcze
gólnych latach przez konie hodowli Stadniny Kozienice

1952 Rzeki Wisły — Czapla (Skarb), Sac-a-Papier — Łepek (Łeb w łeb), 
Wiosenna — Czarnogóra (Skarb).
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1953 Krasne — Cera (Rapace”, Wiosenna — Donna Nera (Pilade).

1954 Golejewka — Łepek (Łeb w łeb), Łeb w łeb — Lubicz (Oduagis), 
Krasne — Dolina (Sygnet), Ministerstwa PGR — Durazzo (Sonnen
orden).

1955 Dewizy — Alzona (Sonnenorden), Efforty — Brzana (Sandling), 
Krasne — Soczewica (Oduagis), Ministerstwo Rolnictwa — Barbados 
(Oduagis), Mokotowska — Baildon (Skarb), Widzowa — Lubicz 
(Oduagis).

1956 Dewizy — Rustica (Skarb), Golejewka — Skarbczyk (Oduagis), Kras
ne — Brzana (Sandling), Porównawcza i Przychówka 3 1. — Her
barz (Skarb).

1957 Dorpata — Ariol (Aquino), Golejewka — Herbarz (Skarb), Krasne — 
Brzeźnica (Good bye), Pink Pearla — Bryan (Skarb), Próbna — Bal- 
buzara (Skarb), i Grys (Good bye), Przychówka 2 1. — Grys (Good 
bye), Widzowa — Cedro (Good bye), Sana II ■— Znicz (Good bye).

1958 Dewizy — Balbuzara (Skarb), Golejewka — Znicz (Good bye), Prób
na — Briańsk (Skarb), Rady — Aiwa (Skarb), Sac-a-Papier i Sużew- 
ca _ Charmant (Sandling), Wiosenna — Brianza (Skarb).

1959 Dorpata — Czamarka (Skarb), Efforty — Acorta (De Corte), Kras
ne _ Solitaria (Skarb), Rz. Wisły — Aiwa (Skarb), Próbna — Bal
wierz (Aquino), Awantaż (Skarb), Bellona (Skarb), Widzowa — Bryan 
(Skarb).

1960 Golejewka — Ariol (Aquino), Pilade i Rz. Wisły — Acorta (De Corte), 
Sana II — Arpad (Aquino).

1961 Golejewka — Dolomit (Aquino), Mortimera — Czang (Aquino).

1962 Aschabada i Krasne — Solanina (Merry Minstrel), Efforty i Sto
licy _ Czeremcha (Merry Minstrel), Próbna — Brander i Orneta 
(Merry Minstrel).

1963 Miry i Krasne — Sokolica (Merry Minstrel), Cardei — Syrena (Merry 
Minstrel), Skarba i Próbna — Czadda (Merry Minstrel), Próbna — 
Bizet (Dorpat), Centra (Dar es Salam), Orsini (Merry Minstrel).

1964 Golejewka i Widzowa — Blekot (Dar es Salam), Wiosenna — Czadda 
(Merry Minstrel), Millenium — Niewola (Merry Minstrel), Próbna — 
Czara (Merry Minstrel), Wilanowska — Centra (Dar es Salam), Pink 
Pearla i Przedświta — Syrena (Merry Minstrel).

1965 Aschabada — Super, Criterium — Syrena, oba konie po Merry Min
strel.

1966 Sygneta, Golejewka, Widzowa, Fils du Vent, Syreny, Sac-a-Papier — 
Super (Merry Minstrel), Pink Pearla — Solvay, Hep Otwarty — Cy
rano, oba konie po Jongleur.
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1967 Golejewka — Cyrano (Jongleur), Viharsa i Hep Otwarty — Sotis 
(Surmacz), Przedświta — Super (Merry Minstrel).

1968 Sac-a-Papier i Hep Otwarcia — Donizetti (Surmacz).

1969 Syreny — Stoper (Surmacz).

Konie hodowli kozienickiej, które odniosły zwycięstwa w spotkaniach 
międzypaństwowych

Moskwa 1955 Nagr. Kolarof - og. Lubicz (Oduagis)
„ Cislau — og. Cedro (Good bye)

Berlin 1957 „ Pragi — kl. Solnica (Skarb)
Warszawa 1961 „ Sofii — og. Solali (Skarb)
Budapeszt 1963 „ Otwarcia — kl. Czadda (Merry Minstrel)
Berlin 1964 „ Bratysławy — kl. Czadda (Merry Minstrel)
Warszawa 1965 „ Bratysławy — kl. Syrena (Merry Minstrel)

Sumy wygrane przez konie wyhodowane w Kozienicach
(w nawiasach:: miejsce na liście ogólnych wygranych koni ze wszystkich
stadnin koni pełnej krwi)

Rok zł Rok zł
1952 824 560 (1) 1960 1 014 645 (1)
1953 1 008 655 (1) 1961 805 480 (2)
1954 1 024 445 (1) 1962 679 850 (4)
1955 1 219 855 (1) 1963 752 050 (4)
1956 982 115 (1) 1964 935 650 (2)
1957 1 027 385 (1) 1965 857 498 (3)
1958 963 280 (1) 1966 929 300 (2)
1959 1 258 262 (1) 1967 749 650 (2)

Ogiery czołowe

W pierwszych latach odbudowy stadniny po wojnie przesunę
ła się przez Kozienice stosunkowo znaczna liczba ogierów, dla
tego po każdym z nich w tym okresie pozostała niewielka licz
ba przychówka. Dopiero później zaczęto reproduktory lepiej 
eksploatować.

Ocenę ogierów czołowych przeprowadza się głównie według 
dzielności wykazanej przez przychówek na torze (przez wygra
ne wyścigi).
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Fot. 15. Skarb (Bafur — Fortuna II), ur. 1936, kaszt., dż. Gili (fot. N. Peł
czyński)

Fot. 16. Skarb wygrywa nagr. Kruszyny (1100 m, 1'06") (fot. N. Pełczyński)



Oddzielnie, bardziej szczegółowo omawiane są te ogiery czo
łowe, które bądź pozostawiły większą liczbę przychówka, bądź 
wywarły znaczny wpływ na hodowlę w stadninie w ostatnich 
10 latach, w szczególności zaś ogiery kryjące aktualnie.

Skarb. Ogier ten wywarł największy wpływ na powojenną ho
dowlę w Stadninie Kozienice. Skarb, kaszt., po Bafur od For
tuna II, urodził się w Kozienicach w 1936 r. Biegał on jako 2- 
i 3-Ietni. Jako dwulatek był niepobity, a jego rekord szybkości 
na dystansie 1200 m (lz 11") w gonitwie o nagr. im. Potockiego 
do dziś dnia nie został pobity. Jako trzylatek wygrał tylko jeden 
wyścig; w gonitwach klasycznych (m. in. w Derby hamburskim) 
nie odegrał żadnej roli. Wywieziony do Niemiec i rewindykowa
ny w 1947 r. okazał się później bardzo cennym reproduktorem. 
Kierownik stadniny R. Zoppi miał o nim wysokie mniemanie, 
podobnie jak jego następca J. Jaworski. Odzwierciedla to dobitnie 
fakt, że z 399 źrebiąt urodzonych w Kozienicach, odsądzonych 
i wniesionych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi An
gielskiej — 59 było po Skarbie, co stanowi 14,8%. Lecz Skarb 
nie tylko przez ilość przychówka zasłużył się stadninie, ale 
przede wszystkim przez jego jakość, przez zwycięstwa koni po 
Skarbie na torze wyścigowym. Z 24 gonitw klasycznych lub 
o charakterze klasycznym, rozegranych w okresie 1950—1964 
9 wygrał przychówek po og. Skarb (37,5%). W tej liczbie figu
ruje jeden zwycięzca Derby. Ze 131 wyścigów o znaczeniu se
lekcyjnym lub gonitw ze stosunkowo wysokimi nagrodami, ro
zegranych w okresie 1950—1965, 30 zdobyły konie po og. Skarb 
(23%). Ciekawą jest rzeczą, że w tych 30 gonitwach było: 6 na
gród Próbnych dla koni dwuletnich, 3 nagrody Przychówka 
dwuletniego i po jednej nagrodzie także dla koni dwuletnich 
(Dorpata, Efforty, Skarba, Mokotowska), a także 3 nagrody Wio
senne, a więc rozgrywane wcześnie wiosną, dla klaczy trzylet
nich. Te gonitwy w ilości 16, a więc stanowiące przeszło 50% 
omawianej kategorii (tab. B) gonitw rozgrywane były na dystan
sach przeważnie 1000—1200 m, wyjątkowo 1600 m. Daje to 
obraz charakterystycznej cechy Skarba jako reproduktora; mia
nowicie dawał on przeważnie konie szybkie i wcześnie dojrze
wające.

Córka og. Skarb — kl. Czarnogóra ustanowiła rekord szyb
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kości na dystansie 1600 m (1' 38"), który przetrwał do roku 1965, 
kiedy to Haracz w międzynarodowej gonitwie Belgradu pobił 
ten rekord o 1 sekundę (1' 37").

Z ważniejszych gonitw rozgrywanych na dystansach dłuższych 
potomstwo Skarba zdobyło: 2 razy nagr. Rzeki Wisły, raz nagr. 
Golejewka na dyst. 2400 m, raz nagr. Widzowa na dyst. 2600 m, 
raz nagr. Krasne na dyst. 2200 m. Skarb potrafił jednak dać 
także typowe stayera — Skarbnika, formalnie biorąc hodowli 
J. Cichowskiego, lecz wychowanego w Kozienicach, który wygrał 
dwukrotnie nagrodę Prezesa Rady Ministrów na dystansie 3200 m.

Z reproduktorów czynnych w Kozienicach po wojnie Skarb 
(oraz Salut) pozostawił syna, który zakwalifikowany został jako 
ogier czołowy do hodowli koni pełnej krwi. Jest to S o 1 a 1 i, 
kaszt., ur. 1958, syn Soliny, opisany na stronicy 64. Swą karierę 
stadną rozpoczął w roku 1962 w PSK Strzegom.

1962 r. było w Stadninie Kozienice 10 klaczy stadnych po 
Skarbie, a wśród nich kilka wysokiej klasy wyścigowej, o czym 
piszemy obszernie na stronicach 94—109, w rozdziale dotyczącym 
linii żeńskich.

Na liście reproduktorów corocznie ogłaszanej w Wiadomościach 
Wyścigowych Skarb zajmował 2 razy pierwsze miejsce i 3 razy 
drugie w dziale „Najwyższe sumy wygrane przez przychówek”, 
a ponadto dwa razy pierwsze miejsce w dziale „Najwyższe su
my wygrane przypadające średnio na jedną sztukę przychów- 
ka”.

Aquino. Ogier ten zakwalifikowany został do kupna przez dr 
W. Bielańskiego i W. Dycjana w 1953 r. za sumę 18 000 Ł, 
a sprowadzony do Polski i skierowany do Kozienic w 19o4 r. Po
wierzenie Stadninie tak cennego reproduktora stanowi dowód 
wielkiego zaufania dla jej kierownika i załogi. Pierwsze źrebięta 
po Aquino urodziły się w 1955 r.

Aquino, og. gn., po Tornado (Pr. Lupin, Pr Jean Prat, drugi 
w Derby fr. i Pr. de L’Arc de Triomphe), z kl. Apulia po Apelle, 
urodził się we Francji w 1948 r. Brał udział w wyścigach 
we Francji i w Anglii. Wypróbowany był wszechstronnie. Mi
mo dużego kalibru był już z powodzeniem próbowany jako
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Fot. 17. Aquino, gn. (Tornado — Apulia), ur. 1948, import z Anglii w 1954 
roku, reproduktor w Kozienicach od 1954 i od 1963 r. (fot. Z. Raczkowska)

dwulatek na szybkość i zwyciężył trzykrotnie. Jako trzylatek 
brał udział w gonitwach klasycznych i z serii wielkich nagród 
przychówka zdobył we Francji Prix Daru. Był trzeci w Grand 
Prix de Paris, bardzo trudnej próbie klasycznej dla trzylatków. 
Przewieziony do Anglii, wygrał tam 3 gonitwy na długich dys
tansach, w tym Ascot Gold Cup i Doncaster Cup, dając dowód 
siły i doskonałości organizmu. Jako konia klasy najlepiej cha
rakteryzowało go zwycięstwo w Prix Daru oraz trzecie miejsce 
w Grand Prix de Paris, gdzie biegał poprawnie i wyprzedził bar
dzo dobre konie, jak np. Mat de Cocagne, a został pobity tylko 
przez trzy czołowe trzylatki francuskie, do których potrafił zbli
żyć się swą klasą. Ponadto charakterystyczną cechą og. Aquino 
była wytrzymałość, ale nie był to stayer o tzw. jednym biegu, 
gdyż zarówno w wieku 2- jak i 3 lat ujawniał cechę szybkości 
lub przyspieszania.

74



Pomimo że był urodzony we Francji, cały jego wygląd, typ, 
szlachetność, imponująca sylwetka oraz duże ramy pozwalały 
na pierwszy rzut oka kwalifikować go i określić nie jako konia 
„kontynentalnego”, ale jako „konia z wyspy”. Była to niewąt
pliwie indywidualność, której cechy ujawniały się później u po
tomstwa nie tylko w pierwszym pokoleniu.

Po przybyciu do Polśki Aquino z początku źle się aklimaty- 
zował, chorował, lecz mimo to w roku sprowadzenia go (1954) 
pokrył szereg klaczy. Następnie stanowił w Stadninie Kozienice 
w latach 1955, 1956 i 1957. W ciągu tych 4 sezonów kopulacyj
nych Aquino pokrył 78 klaczy zaś z tej ilości odsądzono i przy
jęto do Księgi Stadnej 46 źrebiąt (6(J°/o ilości pokrytych klaczy). 
Należy wziąć pod uwagę, że w 1958 r. szereg klaczy — a więc
1 kilka klaczy po Aquino — poroniło. Aquino powrócił znowu do 
Kozienic w 1964 r.

Ogierowi Aquino zawdzięcza Stadnina Kozienice przede wszyst
kim jednego z trzech swoich derbistów Cedrica. Kilka poważ
nych gonitw dla Stadniny Kozienic zdobyła córka og. Aquino 
kl. Donna Aqui (str. 66).

Ze 131 gonitw selókcyjnych II stopnia konie po Aquino zdo
były 14 (10,7%), a mianowicie m .in. dwukrotnie nagrody: Prób
ne, Wojska Polskiego, Golejewka, Sana II, a po jednym razie na
grody: Kozienic, Krasne, Turysty, Mortimera, Przychówka (dla
2 1). Z czternastu wymienionych gonitw dziesięć wygrały konie 
trzyletnie lub starsze (71,4%) na dystansach 2200—3000 m, zaś 
4 — konie 2 letnie (28,6%) na dystansach 1000—1400 m.

Daje to pewne pojęcie co do charakterystycznych cech ogiera 
Aquino jako reproduktora. Potrafił on mianowicie dać dobre 
dwulatki, jednak przychówek jego określić trzeba raczej jako — 
ogólnie biorąc — później dojrzewający. Świadczy o tym nie
liczna grupa dwulatków zwyciężających we wczesnych termi
nach. Druga cecha Aquino jako reproduktora, to dawanie prze
ważnie koni wytrzymałych, którym odpowiadają dłuższe dy
stanse i które często zdobywają się na przyspieszenie już w ostat
niej fazie wyścigu. Ponadto dawał on konie, które często bywały 
lepsze w wieku lat 4 niż 3 lub 2. Ponieważ Aquino był w swej 
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karierze wyścigowej wybitnym stayerem, dlatego cecha dawa
nia koni wytrzymałych i poprawiających się z wiekiem jest zu
pełnie naturalna i zrozumiała.

Na podkreślenie zasługuje to, że przychówek po Aquino jest 
spokojny, ma dobry charakter, dobrze znosi trening, lecz wy
maga długiej, spokojnej roboty i cierpliwości ze strony trenera. 
Aquino daje potomstwo bardzo dobre i o nader charaktery
stycznym pokroju. Konie po nim są szlachetne, kościste, prze
ważnie na dobrych nogach oraz głębokie. Cechy te są tak cha
rakterystyczne i tak mocno się dziedziczące, że nie tylko łatwo 
jest poznawać matki po Aquino, ale i ich potomstwo. Do cech 
ujemnych występujących u potomstwa tego ogiera należy wy
mienić niekiedy miękki grzbiet, a nawet w pojedynczych wy
padkach skłonność do łęgowatości (np. Dobrogna). Czasami daje 
on także konie o nadmiernym kalibrze, tak ciężkie i masywne, 
że nie dają się łatwo trenować.

Aquino został należycie wyzyskany w Kozienicach jeśli idzie 
o klacze. Z klaczy po nim najlepszą wyścigową klasę wykazała 
Donna Aqui. Możliwe, że nie będzie ona wybitną matką stadną, 
ponieważ nie jest w żeńskim typie. Inna córka Aquino — Niwe
lacja, sądząc z dwóch klaczy, które dobrze lub co najmniej nie
źle biegały na torze, jest obiecującą matką stadną i powinna 
stworzyć w stadninie rodzinę. Dobrze zapowiada się jako matka 
stadna Cyranka, córka cennej Czapli, która jest już założycielką 
całej rodziny. Syn Cyranki — Cyrano dał się już poznać z do
brej strony w 1965 r. w gonitwach dla koni dwuletnich.

Stadnina Kozienice zasiliła późno zorganizowaną stadninę peł
nej krwi w Rzecznej, odstępując jej dwie córki Aquino: Cerdę 
i Czajkę. Pomoc ta była skuteczna, gdyż od tych klaczy urodziły 
się w Rzecznej: kl. Cykada i og. Czernin, które wygrały po dwie 
gonitwy dla dwulatków i zakwalifikowały się poza grupy.

Przejdźmy na chwilę do roli Aquino w krajowej hodowli koni 
pełnej krwi. Otóż ostatnie lata wyraźnie wskazują na to, że 
Aquino wybija się coraz bardziej jako ojciec klaczy stadnych, 
dających dobrze biegający przychówek. Wystarczy wymienić 
nazwy: Helsingfors, Haracz (nagr. Rulera i Belgradu), Dracena 
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(nagr. Krasne), Doradca (nagr. Pink Pearla), Eurydyka (nagr. 
Cardei), Orestilla (Próbna) i szereg innych. Stadnina Kozienice 
wyciągnęła z tych faktów właściwy wniosek: ściągnęła Aquino 
z powrotem do Kozienic na sezon kopulacyjny 1964.

W 1966 r. konie od matek po og. Aquino wygrały sumę 
840 775 zł, a w 1967 r. rekordową sumę 1 049 850 zł. Najlepszy 
czterolatek w 1967 r. Cross (135 000 zł) jest synem Carbonaty 
po Aquino, a trzylatka wysokiej klasy Dolores (167 750 zł) jest 
córką Dobrawy po Aquino. Erotyk, syn Eroiki po Aquino, wy
grał Derby, St. Leger i dwukrotnie Wielką Warszawską. Rodzeń
stwo Mistral i Marsylianka (od Marsylii po Aquino) zdobyły sze
reg cennych nagród. Dobry dwulatek hodowli kozienickiej Baraż 
po Aquino sprzedany został w 1967 r. korzystnie do Norwegii.

Niepodobna nie dodać, że lata 1961—1964 były niefortunne 
dla Aquino. W tym okresie wiele klaczy po nim poroniło, a po
nadto przychówek jego nie miał na torze powodzenia. Wycią
gano z tego zbyt pospieszne wnioski, dyskwalifikujące ogiera 
Aquino jako reproduktora, bez wniknięcia w istotne i głębokie 
przyczyny niepowodzeń jego potomstwa. Wyścigi w sezonie 1965 
wykazały błędność tego stanowiska. Nie można bowiem zapo
minać, że Aquino jest jedynym reproduktorem w okresie po 
drugiej wojnie, który dał trzech derbistów i czterech zwycięz
ców w nagr. Wielkiej Warszawskiej, trzy zwyciężczynie w nagr. 
Liry, zwycięzcę w nagr. Rulera i w nagr. Prezesa R. M. Poza 
tym przychówek po Aquino zdobył wiele gonitw selekcyjnych 
II stopnia: Golejewka (Ariol, Dolomit), Wojska Polskiego (Arpad, 
Czang), Kozienic, Widzowa, Łeb w łeb (Polonez), Soliny, De
wizy, Turysty, Mortimera, Sana II (Ariol, Arpad), Krasne oraz 
szereg gonitw dla dwulatków: Przychówka, Mokotowska, Prób
na, Dorpata, Skarba.

Na liście reproduktorów ogłaszanej corocznie w Wiadomo
ściach Wyścigowych — Aquino zajmował kolejno pierwsze miej
sce przez 5 lat w pozycji „Najwyższe sumy wygrane przez przy
chówek”. Wspaniałą próbką roli jaką Aquino może odgrywać 
w hodowli koni półkrwi jest jego syn Colombo.

Merry Minstrel. Kaszt., ur. 1949 (Tudor Minstrel — Grand 
Sing), importowany był do Polski w 1958 r. Ogier ten urodzony
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Fot. 18. Merry Minstrel, kaszt. (Tudor Minstrel — Grand Sing)

Fot. 19. Czeremcha, kaszt. (Merry Minstrel — Czarka), ur. 1960, Nagr. 
Efforty, Stolicy i Soliny (fot. L. Miefiodow)



w Anglii został nabyty przez inż. St. Schucha w Holandii w na
stępujących okolicznościach. Wobec tego, że jeden z kupców 
holenderskich importujących konie z Polski kładł nacisk, aby 
strona polska dokonała choćby niewielkiego zakupu kompensa
cyjnego w Holandii, inż. Schuch został delegowany do tego 
kraju, aby zbadać możliwość nabycia ogiera pełnej krwi z grupy 
zaoferowanej przez kupca holenderskiego. Żaden z przedstawio
nych ogierów nie czynił zadość wymaganiom polskiego delegata. 
Lecz po kilku dniach zgłoszono na sprzedaż og. Merry Minstrel, 
który był bardzo interesujący jako syn wybornego reproduk
tora Tudor Minstrela (wygrał w Anglii „2000 gwinei”, St. Ja
mes Palace St. obydwa wyścigi na dyst. 1600 m, oraz Royal 
Hunt Cup na dyst. 1400 m) i który niechybnie przelewał na 
swe potomstwo szybkość, cechę której na ogół brakuje naszym 
koniom. Merry Minstrel wygrał kilka wyścigów w Anglii i to 
ostatecznie skłoniło inż. Schucha do obejrzenia tego ogiera w sta
dninie jego właściciela. Okazało się, że rodowód tego ogiera 
zawierał rzadko spotykane nagromadzenie nazw doskonałych 
koni wyścigowych, wybitnych reproduktorów i cennych matek 
stadnych. A ponieważ przy jego oględzinach okazało się, że ogier 
ten nie ma poważniejszych wad pokrojowych, a pewne braki 
w kończynach kompensowały inne zalety, zatem inż. Schuch 
postanowił sfinalizować transakcję ostatecznie. Merry Minstrel 
został nabyty za przystępną cenę.

Merry Minstrel biegał w Anglii i wygrał 7 wyścigów, z któ
rych najlepszy był Rutland Hep. Ł 575 w Newmarket. Poza tym 
był 3 razy drugi i kilka razy trzeci. Zajęcie tych płatnych miejsc 
podnosi fakt, że Merry Minstrel zajmował je w wyścigach roz
grywanych na pierwszorzędnych torach, jak Ascot (trzecie miej
sce w Jersey St), Doncaster (trzecie miejsce w Alexander Hep,) 
i na torze w Newmarket, tzw. głównej kwaterze.

Rodowód Merry Minstrela — jak wspomniano — jest niezwy
kle ciekawy, a pod pewnym względem może wyjątkowy, jeśli 
zważyć jak znaczna w tym rodowodzie jest liczba nazw koni, 
które zwyciężyły bądź w gonitwach klasycznych (2, D, L, AC), 
bądź w gonitwach selekcyjnych angielskich czy francuskich, 
które kwalifikują konia do wpisania do międzynarodowych tablic
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Fot. 20. Solanina, gn. (Merry Minstrel — Solina), ur. 1959: Nagr. Ascha- 
bada i Krasne (fot. L. Miefiodow)

Niwelacja), ur. 1961; Nagr. Mil-

' Mo

Fot. 21. Niewola, gn. (Merry Minstrel — 
lenium (fot. L. Miejiodow)

6 — Stadnina Koni Kozienice



genealogicznych (Ec. IrD, St. J, JCS, F1 i inne). Wyjątkowy 
obraz rodowodu Merry Minstrela podkreśla jeszcze to, że jego 
linia żeńska wywodzi się wprost od klaczy Tagalie, która wy
grała angielskie Derby oraz „1000 gwinei”. Ponieważ Merry 
Minstrel nie wykazał wielkiej klasy na wyścigach, a dał u nas 
szereg koni nieprzeciętnych (Syrena, Czadda, Super), dlatego 
jego sukcesy jako reproduktora przypisać raczej trzeba licznym 
prądom krwi bardzo dzielnych koni, które zwyciężały w najpo
ważniejszych gonitwach.

Ogier przybył do Polski w końcu kwietnia 1958 r. i pokrył 
w Kozienicach 8 klaczy. Urodziły się z tych stanówek w 1959 r. 
tylko dwa źrebięta, ponieważ szereg stanówek miało miejsce 
późno. Jednym z nich była klacz Solanina (od Soliny), źre
bica kapitalnej budowy, która w trzy lata później na torze wy
ścigowym od1 razu dobrze zarekomendowała Merry Minstrela 
jako reproduktora, wygrywając nagrody Aschabada i Krasne.

Fot. 22. Czadda, kara (Merry Minstrel — Czapla), ur. 1961; Nagr. Skarba, 
Wiosenna, Otwarcia (Budapeszt), Bratysławy (Berlin) (fot. L. Miefiodow)
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W następnej dawce w 1960 r. rodzą się już dwie dobre klacze 
Czeremcha od Czarki i Sokolica od Soliny. Czeremcha zdo
była nagrody: Efforty, Stolicy i Soliny, a Sokolica — na
grody Miry i Krasne, nie licząc nagród pomniejszych. W 1961 r. 
rodzi się od Czapli klacz C z a d d a o wielkich zaletach ekste- 
rieru, która nie małą rolę odegrała w rozwoju kariery repro- 
duktorskiej Merry Minstrela. Jako dwulatka Czadda zdobywa 
w 1963 r. (mając 2 starty) nagrody Próbną i Skarba, a w Bu
dapeszcie nagrodę Otwarcia. Jako trzylatka wygrała nagr. Wio
senną oraz w Berlinie nagrodę Bratysławy. Dwukrotnie zatem 
broniła skutecznie barw polskich w spotkaniach międzypaństwo
wych. Dotychczas na taki wyczyn zdobył się tylko jeden koń — 
Dorpat. W wyścigach na dłuższych dystansach Czadda nie ode
grała większej roli.

W 1963 r. Syrena (od Sorbony) wygrywa nagrodę Cardei, 
a Merry Minstrel zajmuje czwarte miejsce na liście reproduk
torów z sumą przeciętną wysoką przypadającą na jedną sztukę 
przychówka — 20 869 zł. W 1964 r. Syrena wygrywa nagrody 
Przedświta i Pink Pearla, a Niewola — nagr. Millenium. Merry 
Minstrel zajmuje trzecie miejsce na liście reproduktorów, za
równo w pozycji sum przeciętnych na jedną sztukę przychówka, 
jak i w pozycji sum bezwzględnych. W 1965 r. Super wygrał 
nagrodę Aschabada, a Syrena odniosła w czasie meetingu mię
dzynarodowego zwycięstwo w nagr. Bratysławy.

Tablica wygranych wyścigów wykazuje, że przychówek po 
og. Merry Minstrel wygrał 26 gonitw poważniejszych o znacze
niu selekcyjnym (prawie 20%), czyli więcej o 12 gonitw niż 
przychówek po Aquino. Natomiast nie dał ani jednego zwycięzcy 
w gonitwach klasycznych i dlatego przy ocenie reproduktorów 
kozienickich Aquino musimy postawić wyżej. Lecz na dobro 
Merry Minstrela trzeba znowu zapisać, że dał on 2 zwycięskie 
konie w 3 wygranych wyścigach międzypaństwowych i pod tym 
względem nie dorównał mu żaden z reproduktorów kozienickich; 
Skarb, Oduagis, Good bye dały tylko po jednym zwycięzcy 
w spotkaniach międzypaństwowych.

Konie dwuletnie po og. Merry Minstrel wygrały aż 5 wcze-. 
śnie rozgrywanych nagród próbnych. Jeśli dodamy do tego zwy

83



cięstwa dwulatków w nagrodach Cardei, Efforty, Skarba i Sto
licy, jeśli zważymy, że gonitwy o nagrody Wiosenną (Czadda) 
i Przedświta (Syrena) odbyły się na dystansie 1600 m to stwier
dzimy, że z 18 gonitw z omawianej grupy aż 11 rozegranych 
zostało na dystansach krótkich (1000—1600 m). Wreszcie dodać 
trzeba, że 3 wyścigi międzypaństwowe zdobyte przez Czaddę (2) 
i Syrenę (1) rozpisane były na dystansach 1000 m (1) i 1400 m (2). 
Wszystko to prowadzi do wniosku, że charakterystyczną cechą 
Merry Minstrela jako reproduktora jest przekazywanie na po
tomstwo głównie szybkości, związanej tutaj w znacznej mierze 
z wczesnym dojrzewaniem. Należy sądzić, że cechę szybkości 
przekazał Merry Minstrelowi jego ojciec, wspomniany już Tudor 
Minstrel, a może także Tetratema czy Sundridge, na którego 
jest zinbredowany Merry Minstrel, a on przekazuje tę cechę 
dalej. Jest ona jeszcze wyraźniejsza niż u Skarba, gdyż ten po
trafił dać stayera, jakim tył Skarbnik, który wygrywał wyścigi 
na dystansach 3200 m, lub zwycięzcę w St. Leger (Solali). Na
tomiast dystanse dłuższe niż 1600 m w gonitwach wygranych 
przez przychówek po Merry Minstrelu (nagr. Pink Pearla, Mil
lenium, Miry, Krasne, Aschabada) mieściły się w granicach 
1800—2200 m.

Wyróżniającym się wyjątkiem był Super, który wygrywał go
nitwy na dystansach 2400 i 2600 m, a nawet 4000 m. Potwierdza 
to regułę, że flyer może dawać konie zdolne do wygrywania go
nitw na dłuższych dystansach w zależności od tego, jak ułoży 
się wyścig.

Merry Minstrel daje na ogół konie poprawnej budowy, choć 
przekazuje niekiedy wady postawy kończyn przednich (Stopnica, 
Super, Syrena). Bardzo szybka Czadda, to kapitalny typ klaczy 
pełnej krwi, podobnie jak Solanina. Ładny typ klaczy głębokiej 
i szerokiej reprezentuje Syrena, którą szpeci omawiana wada 
postawy nóg przednich. Niewola i Brusznica to klacze w dobrym 
typie i o poprawnej budowie.

Obecnie w Stadninie Kozienice znajdują się następujące córki 
Merry Minstrela: Czadda, Czamarka, Sokolica, Stopnica, Nir
wana, Niewola, Orneta oraz doskonała , .sprinterka” Syrena.

Merry Minstrel stanowił w Kozienicach w latach: 1959—1963. 
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Pokrył 73 klacze; zameldowano z tych stanówek 43 źrebięta, co 
stanowi 59% sztuk pokrytych. Jednakże trzeba podkreślić, że: 
1) w 1964 r. z 12 klaczy stanowionych w roku 1963 tylko od 2 
odsądzono zdrowe źrebięta, gdyż w wyniku epidemii kilka kla
czy poroniło, a kilka źrebiąt padło, 2) w pierwszym sezonie ko
pulacyjnym (1958 r.) Merry Minstrel krył klacze bardzo późno, 
były to klacze, które do 15 maja pozostały jałowe. Natomiast 
w 1960 r. po Merry Minstrelu zdrowo odsądzono prawie 80% 
źrebiąt, a w 1961 r. prawie 77%. W 1964 r. Merry Minstrel 
krył klacze w SK Widzów.

W 1966 r. Merry Minstrel zajmuje pierwsze miejsce na liście 
reproduktorów, których przychówek zdobył najwyższą przecię
tną sumę nagród (25 542 zł) i uzyskuje tytuł championa obok 
Dorpata, którego liczny przychówek zdobył bezwzględnie naj
wyższą sumę nagród. Do sukcesu Merry Minstrela przyczynił 
się głównie Super (153 250 zł), a także Albeniz.

Na skutek wypadku Merry Minstrel zostaje zgładzony w 1967 r. 
w Widzowie, pozostawiając tam kilka bardzo obiecujących rocz
niaków.

Sonnenorcłen, gn., ur. 1936. Był on synem ogiera Oleander, 
jednego z najlepszych koni niemieckich wszystkich czasów, bli
skiego klasy europejskiej, oraz klaczy Sonnenblumchen po Ly- 
caon (Cyllene). W rodowodzie Sonnenordena dobrym pokrojem 
odznaczały się: Lycaon oraz Oleander. Sonnenorden był dobrym 
koniem wyścigowym. W zaciętej walce przegrał o łeb Derby 
w Hamburgu i wygrał kilka cennych wyścigów w Niemczech. 
Dał on jednego z trzech derbistów kozienickich Wizjera. 
Ogier ten prócz Derby wygrał jeszcze dwie gonitwy klasyczne: 
nagr. Przychówka i Wielką Warszawską, czyli zdobył nagrody 
największego znaczenia, poza tym nagr. Wojska Polskiego, Mi
nisterstwa PGR i Próbną. Konie Kozienickie po og. Sonnenorden 
wygrały jeszcze kilka nagród selekcyjnych II stopnia: Durazzo — 
nagr. Wojska Polskiego (łeb w łeb z Wizjerem), Alzona — nagr. 
Dewizy, Orszak — Hep. Otwarty.

Wizjer został sprzedany do Rumunii jesionią 1954 r. W stad
ninie pozostała tylko jedna klacz po Sonnenorden, córka Brzy
twy Brzetysława. Z dwóch innych jego córek początkowo włą
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czonych do stadniny Alzona w ogóle nie dała przychówka i zo
stała zgładzona, zaś Zyglinda dała tylko jednego ogiera Z y g z a- 
k a, który okazał się wybitnym koniem sportowym. Brzetysła- 
wa dała dotąd tylko jedną klacz Brzechwę oraz 2 ogierki. Być 
może, że przychówek po Sonnenorden był surowo brakowany, 
ponieważ obarczony był często wadami kończyn, które były 
słabą stroną pokroju tego reproduktora.

Good bye. Importowany w 1948 r. jako roczniak z Anglii og. 
Good bye (po Vigorous, synu słynnego Nearco, z kl. Good Luck 
po Felicitation) był koniem o dobrym pochodzeniu, a choć po
chodził po ogierze bynajmniej nie pierwszej klasy wyścigowej, 
sam biegał dobrze. Wygrał Derby i nagr. Przychówka, zaś jako 
dwulatek m. in. nagr. Borowna na dyst. 1600 m. Podczas mię
dzynarodowego meótingu w gonitwie o Puchar Przechodni sto
czył ciężką walkę z czechosłowackim ogierem Liberal, do któ
rego przegrał o V2 długości.

Good bye nie był ogierem poprawnej budowy, lecz swoje 
wady rzadko przekazywał na potomstwo. Dobrą budową odzna
czał się syn jego Grys; ogier ten wygrał dwie nagrody Przy
chówka i nagr. Próbną. Przychówek kozienicki po og. Good bye 
wygrał 3 gonitwy selekcyjne I stopnia: og. Cedro nagr. Rulera, 
Viareggio — St. Leger, a wspomniany Grys — nagr. Przychów
ka. Gonitwy selekcyjne II stopnia zdobyły: nagr. Widzowa — 
Cedro, Gólejewka — Znicz, Wojska Polskiego i Służewca — 
Viareggio, a nagr. Krasne — Brzeźnica.

Pomimo że po og. Good bye zarejestrowanych było 31 źrebiąt 
odchowanych w Kozienicach, na hodowlę ogier ten miał wpływ 
minimalny. Wspomniana Brzeźnica dała z Merry Minstrelem 
dobrą i poprawnej budowy kl. Brusznicę, zaś Skarbnica poży
teczną i nieźle biegającą Stopnicę, która jednak nie utrzymała 
się w stadninie. Aktualnie znajdują się w stadninie klacze So- 
raya, Berezyna i Soligena.

Konie po og. Good bye wykazały się dużym talentem do sko
ków i Stadnina Kozienice może pochwalić się szeregiem skoczków 
po tym ogierze spośród których na szczególne wyróżnienie za
sługują: Cedro, Timur, Tyras.

Salut, c. gn., ur. 1944, był on synem og. Sanguinetto i kl. Tour 
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Penchée po Hotweed (Pr. du Jockey Club). Przybył do Polski 
w grupie koni otrzymanych w drodze restytucji z Niemiec, brał 
udział w wyścigach na Służewcu w latach 1947 i 1948, wygry
wając m. in. nagrody Villarsa i .Fils du Vent. Pozycja tego ogie
ra przy rozpatrywaniu roli reproduktorów w Stadninie Kozie
nice jest dość oryginalna. Salut stanowił w Kozienicach tylko 
przez jeden sezon rozpłodowy. Z 7 źrebiąt urodzonych po tym 
reproduktorze pozostał tylko jeden koń — Surmacz. Ale za 
to jest to ogier, który został zakwalifikowany jako czołowy, 
do hodowli pełnej krwi.

Sandling. Importowany w 1937 r. w łonie matki z Anglii 
był koniem bardzo dobrego pochodzenia; pochodził po og. Man- 
namead (syn derbisty, ogiera Manna) z klaczy Sabella po Gains
borough (Derby, St. Leger, 2000 gwinei). Sandling, gn., ur. 
w 1938 r. w Polsce, wywieziony był w 1940 r. do Niemiec. W la
tach 1941, 42 i 43 brał udział w szeregu gonitw na torach Ber
lina, Hamburga, Wiednia, Poznania, wygrywając 9 pierwszych 
nagród w dobrej handicapowej klasie. Powrócił do Polski w wy
niku restytucji za materiał hodowlany. W Kozienicach sta
nowiono Sandlingiem w 1951 r. 3 klacze, a w 1952 r. — 8 kla
czy. Od tych 11 klaczy odsądzono zdrowo 7 źrebiąt. Najlepszy 
był og. Gryf (Gryka), który wygrywając St. Leger znalazł się 
na liście obejmującej zwycięzców gonitw klasycznych. Poza tym 
dwa konie po og. Sandling wygrały gonitwy o charakterze se
lekcyjnym: kl. Brzana — nagr. Efforty i Krasne, zaś og. Char
mant — dystansową próbę Sac-a-Papier i nagr. Służewca. Jak 
na 7 sztuk przychówka dorobek duży, świadczący niewątpliwie 
o wartości Sandlinga jako reproduktora. Nasuwa się refleksja, 
iż dobry ten ogier nie został należycie wyzyskany, na pewno 
ze szkodą dla hodowli.

W Stadninie zachowała się jedna córka Sandlinga — Brzana, 
która dała trzy córki. Najlepszą z nich była Branka (po Jong
leur): wygrała dwie gonitwy I kat. i była czwarta w nagr. Liry. 
Brynica zdobyła 4 pierwsze nagrody, Brema — 3. Te dwie ostat
nie klacze — po og. Dar es Salam, choć nie wykazały większych 
zdolności wyścigowych, były na torze wypróbowane dostatecz
nie i powiększają cenną rodzinę Brzytwy.
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Sygnet, gn., ur. 1944, przybył on w 1947 r. do Polski w ramach 
akcji restytucyjnej. Był koniem czysto włoskiego pochodzenia, 
ur. w 1944 r. po og. Zuccarello (Ortello) z ki. Solaria (Havresac). 
Biegał w Warszawie w 1947 r. jako trzyletni i wygrał 4 goni
twy, dochodząc do I grupy. Do Stadniny Kozienice przybył 
w 1950 r. W latach 1950—1953 odsądzonych zostało po nim 15 
źrebiąt. Pozostały w Stadninie 4 jego córki, z których najlepsza 
pod względem wyścigowym była Dolina: wygrała nagr. Kra
sne i była druga w Wielkiej Warszawskiej za derbistą De Corte. 
Dolina dała Dolomita (nagr. Tempete, nagr. Gołejewka), dwa 
dość dobre konie wyścigowe, Dolmana i Dolara, oraz klacz Dolę, 
córkę Aquino, włączoną do Stadniny. Bardzo cenną klaczą sta
dną w Kozienicach jest córka Sygneta Sorbona. Dała ona 
bardzo szybką, doskonale ożebrowaną Syrenę (nagrody Bra
tysławy, Przedświta, Pink Pearla), konia wyścigowego dużej 
klasy og. Super (nagr. Golejewka, Widzowa, Sac-a-Papier, Mil
lenium, Aschabada, Przedświta, Syreny, Sygneta), og. S a u m u r 
(czwarty w Derby, trzeci w Wielkiej Warszawskiej). Wnuczka 
Sygneta Orneta, klacz szybka, włączona została do stadniny. 
Córka Sygneta Latynka z og. Dar es Salam dała Latonę, włączo
ną do stadniny, przez którą może uda się przedłużyć cenną, starą 
krajową linię Arrow-Zeyneb.

Dar es Salam. Ogier ten urodzony w 1946 r. w Anglii, spro
wadzony został do Polski w 1947 r. Był synem słynnego na cały 
świat, niepobitego Nearco. Na torze wyścigowym w Anglii ni
czym się nie odznaczył, w Warszawie biegał raz i był bez miej
sca. W Kozienicach odsądzono po nim 36 źrebiąt. Najlepszym 
jego synem był Blekot (nagr. Golejewka i Widzowa), Brze
szczot i Brabancja wygrały dobre handicapy, a Centra nagr. 
Próbną i Wilanowską. Niektóre konie, prócz wyżej wymienio
nych, jak Dolman, Dolar czy Virginia, miały pewne zdolności 
do galopowania, ale kariera ich była przeważnie bardzo krótka, 
ponieważ odznaczały się słabą konstytucją. Dar es Salam płodził 
nierzadko konie o słabych kończynach. Klacze po tym ogierze, 
biorąc pod uwagę, że był on synem Nearco, mogą przedstawiać 
pewną wartość w stadninie, naturalnie o ile wykazały pewne 
minimum zdolności wyścigowych oraz odznaczają się dobrą kon
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stytucją i pokrojem. Do takich należą: Czata, Brynica, Brema 
(od Brzany, córki Brzytwy) oraz Latona (od Latynki z linii 
Zeyneb).

Oduagis, c. gn., ur. 1937 (Southern — Omphale II po Biribi), 
został sprowadzony w 1941 r. przez władze okupacyjne z Francji. 
Był on klasy prowincjonalnej o nieciekawym rodowodzie. Acz
kolwiek odsądzono po nim 37 źrebiąt, przychówek nie odegrał 
w Kozienicach prawie żadnej roli. Z jego potomstwa Skarb- 
czyk wygrał klasyczną nagr. Przychówka, nagr. Gołejewka 
i Sana II, Lubicz wygrał nagrody Kolarof, Dorpata, Golejewka, 
Widzowa i Łeb w łeb, Soczewica — nagr. Krasne, Barbados — 
nagr. Ministra Rolnictwa, Daktyl — Hep. Otwarty. Z klaczy po 
og. Oduagis hodowli PSK Kozienice Soczewicę, Dziewannę, Ro- 
żogę i Dziedzilię odstąpiono innym stadninom. Wnuczki Odua- 
gisa — Solitaria i Soligena pozostały w Kozienicach. Stadnina 
wyhodowała też po og. Oduagis klacz Dziewannę, do której 
przez długie lata należał rekord szybkości ¡na 1000 metrów 
(1'00"). Została ona sprzedana do PSK Rzeczna, gdzie dała: og. 
Dzięgiel (wygrał St. Leger) oraz og. Daraj (nagr. Rulera).

Ogiery czołowe w Stadninie Kozienice w ostatnich latach.
Po 5 letniej przerwie powrócił do Kozienic Aquino. W 1965 r. 

urodziły się po nim pierwsze źrebięta z drugiego „nawrotu”. 
Z dwulatków najlepiej biegał w 1967 r. Baraż. W 1962 r. posta
wiony został w Kozienicach importowany z Anglii ogier Jon
gleur.

Jongleur. Ogier ten, maści c. gniadej, urodził się w Irlandii 
w 1953 r. Ojcem jego był Sayajirao (syn niepobitego Nearco), 
który wygrał 6 wyścigów, w tym angielski St. Leger oraz ir
landzkie Derby; był trzeci w ang. Derby i 2000 gwinei. Syn 
Sayajirao — og. Indiana, zdobył ang. St. Leger, był drugi 
w ang. Derby i Grand Prix de Paris; został nabyty przez syndy
kat za 140 000 funtów.

Matka Jongleura — Turkish Tune — była klaczą wyścigową 
wysokiej klasy: wygrała w swej karierze 7 gonitw, a wśród nich 
większego znaczenia Aintree Derby jako trzylatka; była też trzy
krotnie druga w trzech irlandzkich gonitwach klasycznych. Jako 
czterolatka zdobyła dwie cenne gonitwy: Ormonde St. oraz
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Fot. 23. Jongieur, gn. (Sayajirao — Turkish Tune), importowany z Irlan
dii w 1961 r.

Irish Champion St. Ojciec Turkish Tune — ogier Turkhan, wy
grał, podobnie jak Sayajirao, irlandzkie Derby i „wojenny” 
St. Leger rozgrywany w Yorku.

Rodowód Jongieura oparty jest na połączeniu (3/a) dwóch po
tęg o sławie światowej — Nearco (3) i Bahram (4), koni nie- 
pobitych na wyścigach. Ciekawostką w rodowodzie Jongleura 
jest, że zarówno jego ojciec, jak i ojciec matki wygrały angielski 
St. Leger i irlandzkie Derby.

Jongieur przez zwycięstwo w Irlandii w Desmond St. i Bland- 
ford St. na dystansie 2400 m może być uważany za zwycięzcę 
półklasycznych wyścigów, poza tym wygrał cztery inne wyścigi 
płaskie.

Ze źrebiąt urodzonych z pierwszej stanówki og. Jongieur odsą
dzono w 1963 r. 13 sztuk; przychówek z tej stawki zdobył w se
zonie wyścigowym 1965 r. 13 pierwszych nagród. W sezonie 1966 
przychówek po og. Jongieur wygrał 22 pierwsze nagrody: Cy- 
rano — Handicap Otwarty, Chersoń — nagr. Le Sorcier, Bran-
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Fot. 24. Solnica, kaszt. (Skarb — Solina), ur. 1954; Nagr. Przychówka, 
Wiosenna, Efforty, Pragi. Najlepsza klacz wyścigowa wychowana w Stad
ninie Kozienice po drugiej wojnie światowej (fot. Z. Raczkowska)

Fot. 25. Sekunda, gn. (Surmacz — Sorbona), ur. 1963; Nagr. Krasne (fot. 
L. Miefiodow)



ka — nagr. Mata, Rustus — cenną nagrodę Aschabada i nagr. 
Wrogarda, Solvay — nagr. Pink Pearla. W 1967 r. konie po 
Jongleur wygrały 30 wyścigów: Cyrano zdobył nagr. Golejewka, 
Chersoń — nagr. Jona i Foscari, Cyrograf, Czanka, Labora, Lo
tos, Ponton — gonitwy dla dwulatków. Rustan wygrał nagr. 
Tempete. •

Według słów dyrektora Jaworskiego pierwsze włączone do 
stadniny córki Jongleura ujawniają pewne cechy, które pozwalają 
przypuszczać, że będą to cenne matki.

Surmacz. Ten gniady ogier urodził się w 1954 r. w Kozieni
cach po og. Salut z kl. widzowskiej Surprise. Była to córka og. 
Eclair (Bafur) z kl. Barataria po Oszczep i Prawda po Fils du 
Vent i Tempete; ta ostatnia jest niezapomnianą protoplastką, 
której Widzów zawdzięcza takie sławy, jak Mości Książę, Łom, 
Książę Pan, Grom II i Jasna Pani. Surmacz rozwijał się późno; 
jako trzylatek dopiero w drugiej połowie sezonu wygrał kolejno 
swoje pierwsze cztery gonitwy grupowe. W wieku od 4 do 7 lat

Fot. 26. Surmacz, gn. (Salut — Surprise), ur. 1954 w SK Kozienice, był 
czołowym reproduktorem od 1962 r.
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odnosi poważne triumfy: wygrywa trzy razy nagr. Prezesa Rady 
Ministrów, raz Wielką Warszawską, a prócz tego nagr. Łeb 
w łeb, Sana II i inne. Był dwa razy z miejscem w nagr. Sac-a-Pa- 
pier. Z pierwszych dwulatków po Surmaczu Sokora wygrała 
dwie gonitwy, a Sotis wyrównywa rekord polski na 1000 m 
(1'00"). W sezonie 1967 Surmacz odnosi sukces — zajmuje czwar
te miejsce na liście reproduktorów, których potomstwo wygrało 
najwyższe sumy przeciętnie na konia (19 140 zł). Sotis zdobył 
nagr. Wrcgarda oraz poważne wyścigi — nagr. Villarsa i Hep 
Otwarty, a był drugi w nagr. Łeb w łeb. Donizetti, Diora, So
kora wygrały po 2 pierwsze nagrody. W 1966 r. Sekunda zdobyła 
nagr. Krasne. W 1968 r. Donizetti zdobył nagr. Sac-a-Papier.

Surmacz to ogier suchy, szlachetny, o żelaznym organizmie. 
Łączy wielką wytrzymałość ze zdolnością przyspieszania na 
końcu.

Deer Leap. Kary, ur. w 1956 r. po Stephen Paul od Star 
Island. Został on nabyty w 1961 r. na przetargach w Newmarket

Fot. 27. Og. Deer Leap, sk. gn. (Stephen Paul — Star Island), ur. 1956, 
importowany z Anglii w 1961 r., reproduktor czołowy w latach 1966 1969
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za sumę 9000 Ł. Bardzo harmonijny, poprawnej budowy, na do
brych nogach, ogier ten na torze wyścigowym reprezentował 
przede wszystkim szybkość, a poza tym był koniem „z sercem”, 
do ostatka walczącym, czego przykładem są minimalne trzy
krotne porażki w Steward’s Cup w Goodwood, trzy drugie miej
sca, które go nie potrafiły zniechęcić. Wygrał 9 wyścigów, z któ
rych najważniejsze były: Zetland Hep. w Doncaster, Warren Hill. 
St. w Newmarket, Stewards’ Hep w Nottingham, Little Breeders 
St. Zarówno ojciec, jak dziadek ogiera Deer Leap, byli wybitny
mi flyerami, a pradziadek — Sir Cosmo — był średniodystan- 
sowcem i cennym reproduktorem. Linia męska Deer Leapa — to 
typowe flyery.

Deer Leap dał już Daraja i Oltisa — zwycięzców w klasycz
nej nagrodzie Rulera. W nagr. Cardei obie córki og. Deer Leap 
zajęły pierwsze i drugie miejsce w porządku Cykada-Orbita, 
a w odwróconym porządku Orbita-Cykada, pierwsze i drugie 
miejsce w Hep. Intryganta. Prócz tych dwóch klaczy jeszcze 
kilka córek zostało włączonych do hodowli wraz z bardzo 
dobrą Gwarą, która wygrała gonitwę I grupy i była drugą 
w nagr. Wiosennej.

Rodziny żeńskie

Dwie linie macierzyńskie odgrywają szczególnie ważną rolę 
w hodowli koni pełnej krwi w ostatnim 20-leciu, a mianowicie 
Linia Soliny, która wywarła znaczny wpływ na hodowlę w PSK 
Kozienice, i linia Efforty w hodowli PSK Golejewko.

Rodzina Soliny

Historia tej rodziny jest następująca. W 1929 r. inż. Stanisław 
Schuch nabył z funduszów restytucyjnych na przetargu w Ró- 
merhof w Nadrenii klacz roczną Malaitę. Miała ona typowy ro
dowód obiecującej matki stadnej, zawierający szereg znakomi
tych klaczy. Po stronie żeńskiej figurują: klacz Moia, która zwy
ciężyła w Prix de Diane, najważniejszej próbie selekcyjnej dla 
klaczy trzyletnich we Francji, babka w prostej linii Malaity,
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Fot. 28. Córki kl. Solina, założycielki największego rodu żeńskiego w Stad
ninie Kozienice. Od lewej: Solanka, Solnica — rodzone siostry po Skar
bie, Sorbona po Sygnet, Solanina po Merry Minstrel (fot. Z. Raczkowska) 

oraz kl. Musa, która tryumfowała w odpowiedniku angielskim 
Prix de Diane — w angielskim Oaks Stakes. Po stronie męskiej 
rodowodu znajdują się: matka ogiera Aberglaube, ojca Malaity, 
kl. Aversion, która wygrała niemiecki St. Leger, a jej matka 
Antwort — Zukunfts Rennen. Lecz jeszcze większą ozdobą ro
dowodu Malaity, prócz imion wybitnych klaczy wyścigowych, są 
imiona bezcennych matek stadnych. Pozostawiły one trwałe 
ślady w hodowli światowej. A więc Morganette, matka dwóch 
derbistów angielskich: Galtee More, dobrze znanego w Polsce, 
choćby przez stacjonowanego w Janowie ogiera Galtee Boy, oraz 
Ard Patricka. Dalej St. Angela, matka niepobitego St. Simona. 
Także bezcenna Alveole, która dala początek wielkiej rodzinie 
wybitnych koni w Niemczech. Malaita pokryta w 1935 r. ogie
rem Villars dała w 1936 r. klacz Sumatrę II. To wprowadziło do 
rodowodu Malaity cenną linię żeńską Villarsa — St. Marguerite, 
linię, która odegrała ogromną rolę w hodowli światowej i która 
ma osobną kartę (rodzina 4 n) w tablicach rodowodowych, wspa-
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Fot. 29. KI. Solnica, kaszt. (Skarb — Solina), ur. 1954; pierwsza od pra
wej, z córkami — od lewej: Stolica po Asterios, Sokolica po Merry Min
strel, Soraya po Good bye (fot. Z. Raczkowska)

niałym wydawnictwie znanym hodowcom całego świata. Suma
tra II zostaje w r. 1941 pokryta w Niemczech ogierem Aventin, 
synem bardzo dobrej klaczy Abbazia, i z tego połączenia rodzi 
się w 1942 r. kl. Solina.

Solina po powrocie z Niemiec zostaje włączona w poczet ma
tek stadnych w Kozienicach i w 1947 r. rodzi swój pierwszy 
przychówek po og. Skarb, którym była stanowiona jeszcze 
w Niemczech. Ten pierwszy przychówek-—to Skarbonka; biega
jąc czterokrotnie zwyciężyła ona 2 razy. Okazała się klaczą mało 
płodną, gdyż dała tylko dwoje potomstwa. Po ogierze Odua- 
gis urodziła konia Derby klasy Skarbczyka. Zajął on dru
gie miejsce w Derby i zwyciężył w cennej nagrodzie Przychów- 
ka, poza tym trzy razy był pierwszy w różnych gonitwach i tym 
samym należał do czołowej grupy w roczniku 1952. Po trzech 
latach jałowienia Skarbonka urodziła w 1956 r. Skarbnicę 
po derbiście Good bye i na tym skończyła się jej kariera stadna. 
Skarbnica wygrała 4 wyścigi i była dwukrotnie trzecia w go-
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nitwach o charakterze selekcyjnym. Urodzona w 1961 r. córka 
Skarbnicy — Stopnica po Merry Minstrel, po zdobyciu 
trzech pierwszych nagród w gonitwach grupowych w 1964 r. 
włączona została do stadniny.

Tak więc wytworzyła się linia żeńska Solina—»-Skarbonka—> 
Skarbnica->Stopnica.

W 1948 r. Solina daje Skarbnika 1 po og. Skarb. Jest to silny, 
wytrwały ogier o wybornej konstytucji, który ma na swoim kon
cie 2 zwycięstwa w gonitwie o nagr. Prezesa R. M., 2 o nagr. 
Gołej ewka, a ponadto zwyciężył w gonitwach o nagrody Widzo- 
wa, Wojska Polskiego i innych.

1 Był on formalnie biorąc hodowli J. Cichowskiego, lecz urodzony
i wychowany w Kozienicach.

Formalnie hodowli J. Cichowskiego, lecz urodzony i wychowany 
w Kozienicach.

W 1950 r. Solina, jedyny raz w swej przebogatej karierze stad
nej, pozostaje jałowa, a w 1951 r. daje ogiera Sudan II* i 2 po 
Oduagis. Sudan II należał do Derby klasy, zdobył dwie cenne 
nagrody Przychówka, a w Derby był drugi za Dorpatem, którego 
uprzednio raz pokonał.

W rok później rodzi się rodzona siostra Sudana II — kl. S o- 
listka, która nie biegała, lecz pozostawiła w stadninie kl. So- 
litarię po Skarbie. Solitaria zwyciężyła trzykrotnie, w tym 
w wartościowej nagr. Krasne.

W 1952 r. Solina daje z og. Sygnet klacz Sorbonę (3 pierw
sze nagrody). Ta z og. Aquino dała og. S a u m u r (trzeci w Wiel
kiej Warszawskiej, czwarty w Derby, zdobył nagr. Kordiana 
i wygrał 4 inne gonitwy). Zajął on boks reproduktora w Jano
wie z przeznaczeniem do hodowli półkrwi.

Sorbona oprócz Saumura dała z og. Merry Minstrel klacz 
Syrenę; wyróżniła się ona na torze wyścigowym wygrywając 
gonitwy o znaczeniu selekcyjnym, wysoko dotowane nagrody 
Cardei, Przedświta i Pink Pearla oraz nagr. Bratysławy. Sorbona 
dała też Sekundę (nagr. Krasne).

Zarysowała się więc linia: Solina->Sorbona->Syrena.
W 1953 r. Solina daje ze Skarbem ogiera S o 1 a n. Biegał on 

dobrze w czołowej grupie trzylatków, zajmując w Derby trzecie
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Fot. 30. KI. Sorbona — pierwsza od prawej, z córkami — od lewej: So- 
kora po Surmacz, Sekunda po Surmacz, Syrena po Merry Minstrel (fot. 
Z. Raczkowska)

miejsce; poza tym był trzy razy pierwszy w swej krótkiej karie
rze wyścigowej.

W 1954 r. rodzi się, znowu po Skarbie, klacz Solni ca, naj
lepsza córka Soliny. Jest to wybitna klacz wyścigowa, o klasie 
sięgającej poza granice Polski; najlepszy koń w swoim roczniku, 
chociaż nie dostąpiła honoru wygrania Derby. Jako dwulatka 
Solnica była niepobita w trzech gonitwach (wśród nich nagr. 
Efforty). Jako trzyletnia rozpoczyna sezon zwycięstwem w nagr. 
Wiosennej, następnie z łatwością wyprzedza ogiera Peary w nagr. 
Przychówka (Iwna). W Derby przegrała o łeb do tegoż Peary. 
Podczas meetingu w Berlinie w konkurencji międzypaństwowej 
zupełnie łatwo pobiła szereg dobrych klaczy.

Pierwsza córka Solnicy, ur. w 1959 r. S o r a y a (Good bye), 
jako dwulatka wygrała trzy razy, później zawiodła, lecz zo
stała włączona do stadniny.

Następny przychówek (z 1960 r.) — Sokolica po Merry 
Minstrel, zdobyła dwie nagrody grupowe i zwyciężyła w dwóch 
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poważnych wyścigach dla klaczy (nagr. Miry i Krasne). Ustala 
się więc linia: Solina—»-Solnica—»-Sokolica (Soraya), do której 
przyłączona zostaje o rok młodsza od Sokolicy Stolica, córka 
wyjątkowo cennego pochodzenia Asteriosa.

W 1955 r. rodzi się od Soliny — Soliquina, jedyna jej córka, 
która niczym się nie odznaczyła i nie została włączona do stad
niny.

W 1956 r. Solina daje z Aquino og. S o 1 f e ż, średniej klasy 
wyścigowej, raczej konia sportowego.

W 1957 r. rodzi się od Soliny rodzona siostra Solnicy S o- 
1 a n k a. Jako dwulatka była ona niepobita w dwóch gonitwach. 
Jako trzylatka należała do najlepszych klaczy w roczniku (wy
grała nagrody Wiosenną i Liry). Pierwszym żywym przychów
kiem Solanki była urodzona w 1963 r. Saganka.

W 1958 r. Solina z og. Skarb daje ogiera S o 1 a 1 i. Jest to 
więc rodzony brat Skarbonki, Solnicy, Solanki oraz Skarbnika, 
Solali okazał się koniem wysokiej klasy wyścigowej i pod tym 
względem dorównuje mu (w linii Soliny) tylko Solnica.

Rodzeństwo Solnica i Solali były końmi klasy międzypaństwo
wej, co świadczy o wielkiej wartości hodowlanej linii Soliny. 
Ostatnim przychówkiem Soliny była urodzona w 1959 r. Sola
ri in a, pierwszy przychówek ogiera Merry Minstrel. Odznaczała 
się kapitalną budową i pod tym względem była na pewno naj
lepszą córką Soliny. Wygrała dwie cenne gonitwy: Aschabada 
i Krasne. Ogółem Solina dała 12 sztuk przychówka i była tylko 
w jednym roku jałowa. Z linii Soliny pochodziły czołowe ogiery: 
w hodowli pełnej krwi — Solali i w półkrwi Saumur, a także 
szereg klaczy włączonych do stadniny kozienickiej lub repre
zentujących wysoką klasę wyścigową.

Konie pochodzące z linii Soliny wygrały następujące gonitwy 
klasyczne:

Solali: nagr. Rulera, Przychówka (Iwna), Derby, St. Leger;
Skarbczyk: Przychówka;
Solnica: Przychówka i Pragi;
Skarbnik: Wielka Warszawska, Prezesa R. M. (dwukrotnie);
Solanka: Liry;
Sudan: Przychówka 3 1.
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Inne rodziny

Żadna z klaczy kozienickich, poza Soliną, nie stworzyła tak 
rozległej linii w hodowli. Jednak w stadninie znajdują się też 
inne klacze, które stworzyły lub zaczynają tworzyć rodziny, bądź 
też wyróżniły się swą indywidualnością, dając dobre konie wy
ścigowe.

Rodzina klaczy Cedra, siwa, ur. 1944 (Bozzetto — Cardea po 
Teddy), była — podobnie jak Solina — klaczą bardzo płodną. 
Ponieważ ma karierę stadną dłuższą niż Solina, więc dała w la
tach 1949—1963, czyli przez 15 lat, aż 14 sztuk przychówka i tyl
ko jeden raz wydała płód martwy, czyli ani razu nie była ja
łowa. Szczególnie przysłużyła się stadninie dając z og. Aquino — 
Cedrica, zwycięzcę w Derby 1958. Ogier ten został sprzedany 
do ZSRR na czołowego.

Syn Cedry — Cedro (po Good bye) w konkurencji między
państwowej w Moskwie w 1955 r. zdobył punkty dla hodowli 
polskiej, wygrywając nagrodę Cislau. W Warszawie największym

Fot. 31. Cedric 1955, kaszt. (Aąuino — Cedra); wygrał Derby 1958 r. St. 
maszt. Jan Bocian (fot. K. Potocka)
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jego sukcesem było pierwsze miejsce w klasycznej nagrodzie 
Rulera.

Nie jest pewne czy linia Cedry utrzyma się w Kozienicach. 
Obiecująca Celsia po og. Turysta i Cedra, która z pewnością 
byłaby włączona do stadniny, ale w następstwie złamania nogi 
w wyścigu musiała być zgładzona. Dwie córki Cedry — Certoza 
i Cyrenaika — zostały przekazane do innych stadnin. W Kozie
nicach pozostaje Cortina (Deux pour Cent) i jej córka Con- 
certina. Półsiostra Cedry — Carolea po Trau, dała w stadninie 
Gołejewko kilka dobrych koni (Caryca, Cosmos).

Rodzina klaczy Brzytwa. Ostatnio zaczyna się formować ro
dzina klaczy Brzytwa, kaszt., ur. 1944. Ta córka Skarba i Bra- 
ganzy wywodzi się z bardzo starej linii klaczy Blonde, ur. 1880, 
importowanej z Francji, a z dawna zaaklimatyzowanej. Brzytwa 
pozostawiła następujące córki: Brzetysława 1951 (Sonnenorden), 
Brzana 1953 (Sandling), Brzeźnica 1954 (Good bye) i Berezyna

Fot. 32. KI. Brzana (Sandling — Brzytwa), ur. 1953 — pierwsza od pra
wej, z córkami — od lewej: Branka po Jongleur, Brema i Brynica po Dar 
es Salam (fot. Z. Raczkowska)
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1959 (Good bye). Brzetysława miała skromną karierę wy
ścigową (3 wyścigi wygrane), lecz dała z Dar es Salamem nie
złą Brzechwę. Brzana była rzetelnie dobrym koniem 
wyścigowym i wygrała między innymi dwie poważne nagrody: 
Efforty (jako dwulatka) i Krasne (jako trzylatka). Dała po Dar 
es Salam dwie córki: Brynicę oraz Bremę, obie włączone do 
stadniny. Każda z nich wygrała po kilka wyścigów; były raczej 
szybkie niż wytrzymałe. Brzana ma poza tym włączoną do stad
niny Brankę po og. Jongleur.

Brzeźnica należała do czołowej grupy klaczy. Jako dwu
latka wygrała dwie gonitwy grupowe, a w nagr. Efforty była 
druga za znaną nam już znakomitą Solnicą; jako trzylatka zwy
ciężyła w nagrodach Miry, Mata i Krasne. Jej córka Brusznica 
(Merry Minstrel) biegała bardzo dobrze jako dwulatka. Czwarta 
córka Brzytwy włączona do stadniny, to Berezyna; była 
3 razy pierwsza w gonitwach grupowych.

Z córek Brzytwy na torze wyróżniły się Brzana i Brzeźnica 
obie klasą wyścigową przewyższały Brzytwę, zaś z jej synów 
Balwierz wygrał nagrodę Próbną, Bizet także nagr. Próbną, 
a Brzeszczot — Handicap Otwarcia. Syn Brzytwy Bryzg został 
jako roczniak sprzedany do ZSRR.

Brzytwa 1944
I

Brzetysława 1951

Brzechwa 1961

Brzana 1953

Brynica Brema Branka

Brzeźnica 1954

Brusznica 1962

I
Berezyna 

1959
I 

Berolina

Rodzina klaczy Czapla. Istnieją wszelkie widoki na rozwój 
linii żeńskiej Czapli. W linii żeńskiej wywodzi się od słynnej 
klaczy Sceptre, która tyle miejsca zajmuje w światowej litera
turze hippologicznej. Czapla jest córką Skarba i Zugspitze, 
a wnuczką klaczy Gay Songstress, importowanej z Anglii. Zugs
pitze prócz Czapli dała Zyglindę, która niestety nie zostawiła 
córki. Natomiast Czapla dała kilka córek. Jedna z nich Czajka 
(po Aquino) została sprzedana do stadniny w Rzecznej, natomiast 
jej o rok młodsza siostra C yranka wygrała 4 wyścigi, docho
dząc do II grupy i została włączona do stadniny w Kozienicach.
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Fot. 33. Czadda (Merry Minstrel — Czapla), ur. 1961; m. in. odniosła dwa 
zwycięstwa w wyścigach międzypaństwowych (fot. Z. Raczkowska)

O rok młodsza Czata (po Dar es Salam) biegała dobrze, zdo 
była nagrodę Solali i była z miejscem w gonitwach I grupy. 
W 1961 r. urodziła się Czadda (po Merry Minstrel (patrz 
str. 83). O rok młodsza od Czaddy jej rodzona siostra Czara wy
grywa nagrodę Próbną; odznacza się ona kapitalnym pokrojem. 
Czadda, Czara, Cyranka i Czata — są grupą dobrze wypróbo
wanych córek Czapli i rokują przyszłość tej rodzinie. O rok 
starsza od Czaddy klacz Cieciorka została sprzedana do Rzecznej.

Czapla 1949

Czajka Cyranka Cza-Cza
1956 "1957 1958

Czata Czadda
1959 1960

Czara Cieciorka
1961

Czapla jest klaczą bardzo płodną. W okresie 1954—1963 ani 
razu nie jałowiła i urodziła 3 ogiery i 6 klaczy. Cieciorka ro
dzona siostra Czaddy i Czary została sprzedana do PSK Rzecz
na. Poza tym linia Czapli jest — jeśli się tak można wyrazić —
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Fot. 34. Córki kl. Czapla (Skarb — Zugspitze); od lewej: Czara i Czad- 
da — obie po og. Merry Minstrel, Czata po Dar es Salam i Cyranka po 
Aquino (fot. Z. Raczkowska)

Fot. 35. Kl. Niwelacja (Aquino — Nivea), ur. 1956 — pierwsza z prawej, 
z córkami — od lewej: Nikozja po Jongleur, Nacja, Niewola, Nirwana — 
wszystkie po og. Merry Minstrel (fot. Z. Raczkowska)



„Progresująca”, bowiem Czadda jest klaczą znacznie wyższej 
klasy od założycielki linii Czapli.

Zanosiło się na to, że ugruntuje się w Kozienicach cenna linia 
klaczy Herbstrose, której protoplastką była Keystone (The 
Oaks St.). Córka Herbstrose — Herba dała co prawda w Kozie
nicach 4 klacze, lecz zostały one rozproszone. Jest nikła szansa, 
aby tę linię można ożywić, gdyż w Kozienicach pozostała tylko 
jedna Honorata, wnuczka Herby.

Także z córek wartościowej Doliny pozostała w stadninie tylko 
Dola. Dobra jej córka Dior a została sprzedana do PSK Gole- 
jewko.

Rodzina klaczy Nivea. Ostatnio zaczyna się ugruntowywać 
linia importowanej z Anglii Nivei. Dała ona i og. Aquino Ni
welację, której z kolei stadnina zawdzięcza dobrą Niewolę. Zdo
była ona 4 pierwsze nagrody (w tej liczbie Millenium i była 
druga za wyborną Sardynią w gonitwach o nagr. Rzeki Wisły 
i Krasne). Nirwana, rodzona siostra Niewoli, wygrała 3 gonitwy 
grupowe.

Nivea

Niwelacja 1956
I . I I-----

Nacja Nikozja Niewola
1963 1964 1961

Nirwana
1960

Klacze, z tej linii odznaczają się silną budową; z czterech kla
czy tylko Nirwana ma 19,5 cm pod napiąstkiem, cztery pozostałe 
20 lub 20,5 cm, przy wzroście 164—165 cm.

Byłoby na pewno pożądane dla stadniny, gdyby klasowa Don
na Aqui po urodzeniu dwóch ogierków dała klaczkę, która może 
przyczyniłaby się do utrzymania linii Rosa Nera->Donna Nera~> 
-»Donna Aqui i dalej.

Wymiary klaczy. W 1968 r. pomierzono 21 klaczy z linii żeń
skich Soliny, Czapli i Nivei (Niwelacji). Średnie ich wymiary 
są następujące: wysokość w kłębie 162 cm, obwód klatki pier
siowej 194 cm, obwód nadpęcia 20 cm; średni indeks kościsto- 
ści 12,13.

Zachowały się też pomiary 34 klaczy dokonane w 1958 r.; wy-
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Fot. 36. KI. Nacja (Merry Minstrel — Niwelacja), ur. 1963 (fot. L. Mie- 
fiodow)

noszą one: wysokość w kłębie 157 cm, obwód klatki piersiowej 
183 cm, obwód nadpęcia 18,9 cm.

Ze względu na niejednakową ilość pomiarów, może trudno by 
było uważać za pewnik, że w przeciągu 10 lat wzrost klaczy 
zwiększył się o 5 cm, obwód klatki piersiowej o 11 cm i nad
pęcia o 1,1 cm, ale z pewnością można twierdzić, że nastąpiło 
zwiększenie kalibru koni w PSK Kozienice. Największy indeks 
masywności stwierdzono u klaczy z linii Niwelacja — u 4 klaczy 
wyniósł on 3,81.

Wymiary i ciężary ciała roczniaków ustalone w dniu 30.IV.1968 r.

1. Samanta
2. Christina
3. Cydonia
4. Stokrotka
5. Cykata
6. Bossa Nova

159 — 171 —
154 — 163 —
155 — 169 —
151 — 160 —
150 — 162 —
152 — 160 —

20,5; 410 kg
19; 350 ,J

20; 400 J,

19; 340
18,5; 320 ,,

19; 360
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7. Centrala 152 — 162 — 19; 380 ,,
8. Czardaszka 151 — 154 — 18; 300
9. Forsycja 151 — 166 — 18; 360 ,,

10. Baltona 155 — 170 — 19,5; 380 ,,
11. Skarbola 159 — 170 — 19,5; 390
12. Donna Beata 155 — 163 — 19; 350
13. Colombina 148 — 162 — 19; 540
14. Bukowina 154 — 161 — 19,5; 350 ,,
15. Breneka 152 — 164 — 19; 330
16. Bendiks 148 — 156 — 18; 300 >,
17. Narol 151 — 170 — 19,5; 370 5J
18. Capstrzyk 159 — 167 — 20; 400 >>
19. Syncom 151 — 161 — 19; 370
20. Olsztyn 153 — 166 — 19; 380 ,,
21. Sokół 151 — 171 — 20; 390 ,,
22. Poranek 155 — 169 — 19,5; 380
23. Brunet 151 — 164 — 20; 350 »
24. Salerno 151 — 161 — 19,5; 330
25. Rustom 149 — 157 — 19; 320
26. Superior 153 — 170 — 19; 380
27. Sold 160 — 169 — 20; 390 ÍJ
28. Bażant 151 — 159 — 18,5; 340

Średni ciężar ciała źrebiąt z rocznika 1968 wynosił po urodze
niu 57 kg.

Praca hodowlana, rozród i wychów

Cykl hodowlany rozpoczyna się w stadninie po powrocie kla
czy, które odbyły próby na torze wyścigowym. Hodowca wystę
puje o przydział klaczy z toru i bierze udział w komisji kwali
fikacyjnej. Przy kwalifikowaniu klaczy z toru Stadnina nie trzy
ma się szablonu. Na przykład Solina, klacz która stworzyła cenną 
rodzinę, miała usterki budowy; stawy skokowe nie były prawi
dłowe i częściowo cechę tę przekazywała potomstwu, lecz po 2—3 
pokoleniach, dzięki odpowiedniemu doborowi wyeliminowano 
prawie zupełnie tę wadę, a wnuk Soliny — Saumur pełni fun
kcje ogiera czołowego w stadninie koni półkrwi w Janowie ze 
względu na b. dobry pokrój, zaś najmłodszy jego brat Sorling 
wyróżnia się też dobrym eksterierem.

Natomiast przy kwalifikowaniu klaczy na matki Stadnina sta-

109



Fot. 37. Kierownictwo i pracownicy Stadniny w 1952 r. Siedzą od lewej: 
st. maszt. Władysław Sieczkowski, koniuszy Józef Garbat, gł. księg. Ja
nina Wierzyńska, kierownik gosp. Józef Rudek, dyr. Stadniny Jerzy Ja
worski, asystent Chudziński; stoją od lewej: st. maszt. Włodzimierz Baj- 
bok, masztalerze: Jan Pyc i Stanisław Kita, st. masztalerze: Aleksander 
Marzęda i Jakub Chodyń, masztalerze: Jan Głowacki, Jan Bocian, Cze
sław Mirko, Wincenty Kupriańczuk i Eugeniusz Sieczkowski, st. maszt. 
Kazimierz Gorczyca, maszt. Michał Chołuj, mł. maszt. Jan Lasota, maszt. 
Stefan Bukowski, st. maszt. Roman Kordecki

wia duże wymagania odnośnie kalibru i dobrego rozwoju fizycz
nego. Bardziej łagodne kryteria oceny stosuje się tylko w tych 
wypadkach, gdy grają rolę np. ważne względy rodowodowe. Nie 
zawsze bowiem decyzja włączenia klaczy podejmowana jest 
z uwzględnieniem zawsze tych samych warunków, np. klacz Sto
licę zdecydowano się włączyć do stadniny mimo słabszego roz
woju, ponieważ jest córką bardzo cennego reproduktora Aste- 
riosa, po którym udało się zachować w Polsce tylko dwie klacze. 
Podobnie klacz Cortinę włączono do stadniny mimo to, że jej 
tylne kończyny nie były bez zarzutu i że jest klaczą raczej 
drobną, ale jest córką ogiera francuskiego Deux pour Cent, który 
odegrał olbrzymią rolę w hodowli francuskiej i któremu hodowla 
francuska zawdzięcza wprost lub przez jego synów oraz wnuków 
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tryumfy w najtrudniejszych spotkaniach i gigantycznych nagro
dach (Tantieme, Tanerko, Match III, Reliance).

Konie pełnej krwi aktualnie wychowane w Kozienicach dzięki 
odpowiedniemu wychowowi i selekcji są rosłe i kościste, a pod 
względem tych cech różnią się one poważnie od koni, jakie szły 
z tej stadniny na tor 10 lat temu. Obecnie tendencja do włą
czania i utrzymywania kalibrowych matek umożliwiła uzyskanie 
koni o pewnym standardzie. Jeśli taka mocnej budowy klacz 
dla tych czy inych względów nie zostaje włączona jako matka 
do stadniny, to dzięki zazwyczaj dużej wartości użytkowej może 
być korzystnie spieniężona.

Okazuje się, że przy takim doborze matek odpad bezwarto
ściowych koni zmniejsza się, a np. schodzące z toru wyścigowego 
silnej budowy konie z uszkodzonymi ścięgnami mogą być poszu
kiwanymi końmi sportowymi (np. Cedro). Potwierdza to chociaż
by fakt, że z 30 koni ze zdolnościami do skoków, stanowiących 
własność przodującego klubu Legia, nie mniej niż 10 koni, 
czyli i/3, pochodzi z PSK Kozienice. Jest to ważne m. in. z tego 
powodu, że fakt ten rozszerza nieraz zawężane pojęcie o użyt
kowości konia pełnej krwi. Ciekawe jest przy tym, że ogiery 
nie obdarzone zaletami pokroju, jak Good bye czy Dar es Salam, 
dały szereg koni uzdolnionych do skoków (Cedro, Tyras, Timur, 
Zygzak, Blekot, Brzeszczot i Via Vitae).

Klacze powracające z toru do stadniny są traktowane od razu 
jako konie stadninowe: na drugi dzień prowadzone są do wodo
poju po prostu na sznurku i nader łatwo przyzwyczajają się do 
nowych warunków. Włączane są one w miarę przebywania do 
grup rodzinnych. Rozkuwa się je i idą na paddock luzem, pod 
dozorem. Początkowo przez krótki czas chodzą w grupie „przyby
szów”, następnie włączane są do grup stałych. Klacze powra
cające z toru, gdzie poddawane były dużym wysiłkom, powinny 
być w zasadzie „roztrenowane” stopniowo, aby zmiany w prze
mianie materii, jakie zachodzić muszą przy przestawianiu się na 
zupełnie inny tryb bytowania, nie następowały zbyt gwałtownie.

Sprawa jednak metod „roztrenowywania” nasuwa duże trudno
ści, dostarczenie bowiem klaczom systematycznej pracy w za
przęgu wymaga obsługi doświadczonej i niezwykle starannej. 
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Jednocześnie czynnikiem niezmiernie ograniczającym pracę kla
czami, które są roztrenowywane — jest mechanizacja, dzięki 
której zapotrzebowanie na prace wykonywane pojazdami kon
nymi zmniejszyło się do minimum.

Poza tym sprawę racjonalnego roztrenowywania utrudnia 
fakt, że praca klaczy w zaprzęgu musi być ciągła. To też kie
rownictwo Stadniny stosuje oprzęganie przede wszystkim klaczy 
trudno zaźrebiających się lub roniących; te chodzą w zaprzęgu 
niemal do chwili wyźrebienia (np. Donna Aqui, Lardoir).

Długoletni kierownik Stadniny Kozienice Ryszard Zoppi do
wodził, że spokojny, długotrwały ruch klaczy w kłusie wpływa 
na korzystne zmiany w umięśnieniu niektórych narządów u ko
nia.

Zaburzenia w czynnościach organizmu występują u ok. 10% 
klaczy przydzielanych z toru: często nie zaźrebiają się one 
w pierwszym roku przybycia do stadniny, czy to na skutek 
braków natury fizjologicznej, czy też niedostatecznego rozwoju 
muskulatury. Stąd pochodzą wypadki nieszczelności sromu, które 
usuwać trzeba operacyjnie. Ta wada zdarza się u klaczy, które 
powracają z toru w bardzo złej kondycji.

Oczywiście oprzęganie wymaga starannego dozoru, lecz bywa 
zabiegiem skutecznym. Są rodziny w hodowli pełnej krwi, które 
oprządz się absolutnie nie dadzą (np. Nivea); na ogół jednak 
konie pełnej krwi poddają się temu łatwo: w Kozienicach sprzę
gane są w czwórki, a nawet piątki.

Dobór. W Kozienicach stoją zwykle 3 reproduktory, z których 
każdy otrzymuje do pokrycia pewną liczbę klaczy. Projektowane 
połączenia opracowywane są jesienią. Decyduje o tym dobór in
dywidualny, który hodowca ustala kierując się określonymi 
przesłankami. Na przykład poszukuje się ogiera o bardzo po
prawnym pokroju, który cechę tę przelewa na potomstwo, aby 
poprawił jakąś wadę budowy klaczy, a w każdym razie aby 
nie potęgował jakiejś wyraźnej wady.

Robi się projekty stanówek z myślą o powtórzeniu szczególnie 
udanych połączeń prądów krwi wybitnego reproduktora lub wy
bitnej klaczy (inbred). W innym wypadku, gdy klacz jest zbyt 
silnie zinbredowana na jakiegoś reproduktura, wówczas poszu-
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Fot. 38. Klacze ze źrebiętami na pastwisku (fot. L. Miefiodow)

kuje się reproduktora reprezentującego inne prądy krwi (out- 
crossing). Stosuje się też połączenia mające na celu uzyskanie 
pewnej kompensacji uzdolnień wyścigowych (np. klacz której 
brak szybkości posyła się do ogiera flyera).

Jednak Stadnina Kozienice przy doborze indywidualnym naj
częściej powtarza połączenia szczególnie udane, ustalone przez 
doświadczenie; np. dobre wyniki daje łączenie Skarba z klaczami 
z linii Soliny. Ewentualnie stosuje się połączenia zbliżone, po
dobne do najbardziej udanych.

Stadnina próbuje czasem eksperymentować w dziedzinie do
boru — dla rozszerzenia doświadczeń. Przykładem może być łą
czenie koni jednostronnie szybkich (np. w 1965 r. og. Deer Leap 
z Czaddą) albo łączenie dwóch stayerów (np. w tymże 1965 r. 
Surmacza z kl. Donna Aqui).

Przydzielając w 1965 r. klacze do Aquino Stadnina brała pod 
uwagę także następujące przesłanki: gdy go tylko przydzielono 
do stadniny, wówczas przeznaczono do niego dużą liczbę klaczy, 
aby zwiększyć możliwość szybszego amortyzowania ogiera oraz 
w celu najpełniejszego rozeznania jego wartości. Ponownie 
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w 1965 r. Stadnina przeznaczyła do Aquino możliwie maksimum 
klaczy, biorąc pod uwagę pewne oznaki starzenia się ogiera, 
którego trzeba możliwie wyzyskać ze względu na liczne cenne 
klacze jakie już dał.

Sezon rozpłodowy. Sezon kopulacyjny rozpoczyna się 10 lu
tego od prób, stanówka zaś od 12 lutego. Do pierwszej próby 
idą wszystkie klacze, które wyźrebiły się do 5 lutego, wszystkie 
klacze jałowe, wszystkie klacze wcielone na nowo oraz te, które 
poroniły a zostały dopuszczone do rozrodu na podstawie orzecze
nia lekarza weterynarii. Obejmuje to łącznie około 50% aktu
alnego stanu w stadninie.

Szczególna uwaga przy próbie zwrócona jest na ruje ukryte, 
a klacze, u których ona występuje są szczególnie starannie ob
serwowane.

Klacze próbuje się szóstego dnia po wyźrebieniu (po 12 lu
tego) i jeśli występuje u nich wyraźny popęd, to się je kryje. 
Jak wykazuje praktyka, przy tym systemie uzyskuje się naj
pewniejsze zaźrebienia oczywiście przy normalnym stanie zdro
wia klaczy. Wszystkie klacze są próbowane przez cały sezon co
dziennie. Wykluczone od próby są tylko te z nich których źreb- 
ność ustalona została przez lekarza specjalistę, ale tylko w koń
cowej fazie sezonu kopulacyjnego. Codzienna próba ma na celu 
stałą obserwację zachowania się klaczy, sprawdzanie jej kondy
cji, wyłapywanie sztuk, które stają się jakby spokojniejsze, bar
dziej skupione; przy tym systemie można uchwycić występu
jące niekiedy skryte ronienia i dzięki temu zdążyć pokryć taką 
klacz na nowo.

Koniec kwietnia jest pierwszym terminem badania klaczy na 
źrebność przez lekarza specjalistę. Drugi termin to koniec maja, 
trzeci przypada w sierpniu, kiedy to lekarz określa już defini
tywnie źrebność, a jednocześnie rozpoczyna się według jego 
wskazówek leczenie tych klaczy, u których stwierdzono podłoże 
jałowości. To rozeznanie jest niezbędne przed jesiennym prze
glądem kwalifikacyjnym połączonym z eliminowaniem klaczy 
z hodowli. Robi to w Stadninie Kozienice od wielu lat prof, 
dr Roman Hoppe, który dzięki temu zna indywidualność niemal 
każdej klaczy kozienickiej a dzięki niemu orzeczenia są bardzo 
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dokładne, zaś skuteczność leczenia w porę zauważonych niepra
widłowości oraz schorzeń i zastosowanie wpływa na zwiększenie 
produkcyjności stadniny, a czasem pozwala uratować dla ho
dowli cenną klacz (Donna Aqui).

Obserwacja cyklów płciowych rozpoczyna się od szóstego dnia 
po oźrebieniu. Prawidłowy cykl mieści się w okresie 20 dni; 
jest to sprawa związana z indywidualnością klaczy.

Rzadko zdarzają się w Kozienicach wypadki zastosowania z ko
nieczności gwałcenia klaczy. Zaobserwowano, że niekiedy taka 
zgwałcona klacz wykazuje później objawy zupełnie naturalnego 
popędu. W niedziele i święta próbuje się klacze tylko tzw. ter
minowe, to znaczy takie, u których pod żadnym pozorem nie 
wolno przepuścić terminu pokrycia. Stanowienie klaczy odbywa 
się około godz. 9 rano. Jeśli ogier musi powtórzyć skok drugi 
raz tego samego dnia, to termin tego drugiego skoku przypada 
po 10 godzinach. Jeśli przypadają 3—4 klacze do pokrycia 
w jednym terminie to sprawę rozwiązuje się indywidualnie na 
podstawie znajomości danej klaczy i przebiegu jej cyklów płcio
wych. I tak np. klacze o krótkiej rui (np. 3 dniowej) korzystają 
z priorytetu; w następnej kolejności kryte są klacze o 6-dniowej 
rui itd. Dzięki tej znajomości poszczególnych klaczy, uzyskanej 
w wyniku wieloletnich obserwacji dokonywanej przez kierow
nika Stadniny i koniuszego, uzyskuje się wysoki procent zaźre- 
bień.

W zasadzie Stadnina dysponuje trzema ogierami czołowymi. 
Poza tym wysyła pojedyncze klacze do krycia ogierami w innych 
stadninach. Decyduje o tym dobór indywidualny. Ilość skoków 
ogiera normowana jest indywidualnie, w oparciu o wytyczne na
ukowe. W sporadycznych wypadkach zaskoczeń ze strony organi
zmów klaczy — trzeba było zażądać od ogiera do 15 skoków 
w okresie tygodnia; jest to dopuszczalne tylko w końcowej fazie 
sezonu kopulacyjnego.

Ogiery czołowe w Stadninie Kozienice mają dużo swobodnego 
ruchu w okólnikach przylegających do ich boksów. Mogą prze
bywać poza stajnią kiedy chcą i korzystają z pastwiska na okól
nikach.

Stanówka prowadzona jest zgodnie z ogólnie przyjętymi zasa-
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Fot. 39. Klacze (od lewej) Dola, Czadda, Orneta i Brynica na pastwisku 
(fot. B. Dłużewska)

darni. Każdy ogier jest kontrolowany wyrywkowo pod kątem 
pełnego oddawania nasienia przy stanowieniu. W razie podejrzeń 
na ten temat kontrolowany on jest systematycznie. Dzięki ta
kiemu systemowi Stadnina z tego powodu nie ma niespodzianek. 
Zaobserwowano, że u niektórych ogierów występują pewne stany 
psychiczne. Ogier Sygnet miał np. przez pewien czas zwyczaj 
symulowania oddawania nasienia, czyli używając gwary fachowej 
oszukiwał. Jednego razu w chwili dopełniania takiego „oszust
wa” został ukarany przez kilkakrotne ściągnięcie go batem. Od 
tej pory wystarczyło pokazać Sygnetowi laskę w chwili namyśla
nia się, a uzyskiwało się efekt pozytywny.

Praktyka wykazała, że ogiery pokrywają niechętnie pewne 
klacze lub na odwrót — mają predylekcję do pewnych klaczy. 
Na przykład Aquino za nic nie chciał kryć klaczy Herbstrose, 
a miał szczególny pociąg do Miss Victory.

Nieraz związane to być może z uprzedzeniem do pewnej maści. 
Na przykład kozienickie klacze pełnej krwi nie znosiły próbo
wania ich bułanym fiordingiem, bały się go albo nie tolerowały, 
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a nawet gryzły. Niektóre ogiery potrafią szczególnie dobrze peł
nić funkcje probiera; wydaje się, że mają one po prostu talent 
rozszyfrowania stanu klaczy.

Stadnina niechętnie stosuje późny termin stanówki; unika 
tego nawet kosztem ilości źrebiąt. Późno urodzone źrebię 
praktycznie biorąc nie korzysta z pastwiska, co jest niepoweto
waną stratą dla jego rozwoju. Wczesne źrebię jest — jak wyka
zuje praktyka — mniej wrażliwe na różne zarazki przynoszone 
przez kurz, którego w lecie trudno jest uniknąć. Źrebięta późno 
odsądzone przed zimą nie dają się doprowadzić do należytego 
rozwoju i kondycji. Później, biegając na torze tracą szanse 
w stosunku do rówieśników urodzonych o kilka miesięcy wcześ
niej; nie rozsądna eksploatacja takich koni łatwo prowadzić może 
do zmarnowania ich. Późna stanówka daje tym samym fałszywy 
obraz klaczy jako matki stadnej.

Klacze źrebne są zestawiane w jedną grupę pastwiskową 
i pasą się mniej więcej do końca października. W okresie przy
mrozków klacze wypuszczane są na pastwisko dopiero po całko
witym ustąpieniu szronu, praktycznie ok. godz. 10 rano. Pozo- 
stają ha pastwisku w normalnym czasie od godz. 8 do 16. Desz
cze czy wiatry nie wykluczają przebywania na pastwisku doros
łych koni.

Już we wrześniu Stadnina nastawia się na przyjmowanie po
rodów przez przygotowanie odpowiednich pomieszczeń, zapozna
wanie personelu z terminami oźrebień klaczy oraz przygotowa
nie sprzętu i środków potrzebnych do przyjmowania porodów. 
W stajni, w której zgrupowane są klacze źrebne ustanowiony 
jest stały dyżur, pełniony kolejno przez starszych masztalerzy 
umiejących przyjmować porody. W nocy dyżurnemu towarzyszy 
drugi masztalerz, który udziela pomocy przy przyjmowaniu poro
du, a w razie potrzeby alarmuje właściwe osoby lub lekarza wet.

Klacze źrebią się w boksach porodowych. Są klacze, które wy
magają tylko minimalnej pomocy przy źrebieniu, niektórym 
trzeba jednak wyraźnie pomóc. Poszczególne fazy porodu reje
strowane są przez masztalerza przyjmującego poród: a więc mo
ment oźrebienia (godzina), kiedy klacz wstała, kiedy odeszło 
łożysko, kiedy źrebak wstał, kiedy zaczął ssać, charakter porodu 
(np. na stojąco), kto przyjął poród?
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Fot. 40. Paddocki w pięknym obramowaniu (fot. B. Dłużewska)

Źrebię przyjmowane jest na czystą słomę. Łożysko umieszcza 
się w szczelnej blaszanej taczce i po odkażeniu zakopuje. Klacz 
zostaje obmyta płynem odkażającym a źrebięciu myje się nogi; 
po tym zabiegu klacz ze źrebięciem zostaje przeprowadzona do 
swego boksu. Źrebię wychodzi z matką na krótki spacer po 
raz pierwszy gdy ma tydzień. Później spacery te stają się stop
niowo coraz dłuższe. Następnym etapem są spacery z matką 
luzem na ogrodzonym okólniku — deptaku. Tempo regulowane 
jest przez masztalerza doglądającego klaczy na okólniku. Odby
wa się to w czasie największego nasłonecznienia, tj. w godzinach 
10—12 w południe. W 3 dni po urodzeniu źrebięcia, kiedy się już 
wyprostuje, mierzy się je i waży.

Źrebięta odsądzone są od matek zasadniczo w 6 miesięcy po 
urodzeniu. Praktycznie biorąc ze względów organizacyjnych od- 
sad dokonywany jest grupami liczącymi 6—7 źrebiąt na jedne
go masztalerza. Wskutek tego niektóre źrebięta są odsądzone 
w wieku 6 1/2, niektóre zaś w wieku 5 p2 miesiąca. Źrebięta od
sądzone korzystają ze specjalnie dla nich wybranego i wydzie
lonego pastwiska, poczynając od trzeciego dnia po odsądzeniu. 
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Klacze po odłączeniu źrebiąt też idą na osobne pastwisko. Prze
ważnie już po 3—4 dniach źrebięta przestają tęsknić za matkami, 
u matek następuje to jeszcze szybciej.

Źrebięta odsądzone są od razu, bez stopniowego odzwyczaja
nia; każde z nich ma przeznaczony osobny boks. Stosuje się wy
chów indywidualny, nie grupowy. W tym okresie kierownik stad
niny i koniuszy szczególnie starannie 2 razy dziennie obserwują 
apetyt źrebiąt. Źrebięta partiami wychodzą na pastwiska, do
póki na to pozwalają warunki atmosferyczne lub stan pastwiska. 
Cała stawka idzie w końcu października lub w listopadzie na 
pastwisko sztuczne, porośnięte wcześnie i gęsto sianym żytem 
z wyką, aby przedłużyć okres pastwiska naturalnego.

W zimie odsadki rozpoczynają „pracę” mającą na celu ich 
rozwój. Polega ona na ruchu kontrolowanym w stępie, po wstę
pnym wybieganiu cię źrebiąt. Masztalerz idzie z tyłu za grupą; 
niektóre źrebięta wyprzedzają z początku grupę, lecz zatrzymy
wane są przez masztalerza; grupa nie może ustać w stępie, 
a mijające raz czy drugi—w końcu włączają się do grupy. Takie 
ćwiczenia odbywają się przez około 2—2 1/s godziny przed po
łudniem i ok. 2 godz. po godz. 14. Trwa to do momentu wyjścia 
na wczesne pastwisko.

Z dniem 1 stycznia źrebięta stają się roczniakami. Wychodzą 
one na wspólne pastwisko, z tym że ogierki i klaczki idą razem. 
Później przechodzą na najwcześniejszą trawę, którą można trak
tować jako pastwisko. Z chwilą wyjścia roczniaków na pastwisko 
ruch przymusowy usta je i rozpoczyna się ruch naturalny we
dług własnej woli i potrzeby roczniaka. W tym czasie rozdziela 
się klaczki od ogierków. Czas pozostawania roczniaków na past
wisku bywa różny i zależny jest od wielu czynników, a zwłasz
cza stopniowego porostu traw i pogody, a później od upałów. 
Czas ten waha się od 7 do 10 godzin w różnych okresach past
wiska.

Kontrola ciężaru i branie pomiarów odbywa się co miesiąc, 
przy czym Stadnina uważa, że najbardziej miarodajnym dla kon
troli rozwoju roczniaka jest jego ciężar, gdyż przy pomiarach 
trudno uniknąć nieścisłości, które mogą wprowadzić w błąd.

Do momentu osiodłania dąży się tylko do tego, aby roczniaki 
były jak najdłużej na pastwisku.
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Fot. 41. W drodze na pastwisko (fot. L. Miefiodow)



Przygotowanie do zajazdki rozpoczyna się pod ko
niec września. Początkowo przyzwyczaja się roczniaka do nosze
nia wędzidła w pysku i do zakładania ogłowia, przeciwko czemu 
początkowo się bronią. Na początku robi się tę czynność przez 
pół godziny; roczniak z wędzidłem w pysku i z ogłowiem pozo- 
staje w boksie. Po 2—3 dniach zakłada się ogłowie na kantar 
i roczniaka wyprowadza się na sznurku zaczepionym na kantar. 
W tej fazie wędzidło jeszcze nie przekazuje poleceń człowieka. 
Gdy roczniaka przestaje denerwować wędzidło, bierze się w rę
ce wodze, dotąd zawiązane na szyi, i z tą chwilą rozpoczyna się 
kontakt człowieka z pyskiem konia, ale sznurek pozostaje jako 
zabezpieczenie.

Następnym etapem jest osiodłanie roczniaka w bok- 
s i e, przy czym strzemiona podciągnięte są do góry. Zawsze ze 
sznurkiem na kantarze oprowadza się po boksie roczniaka obcią
żonego siodłem. Następnie podciąga się popręg i opuszcza strze
miona. Po trochu obciąża się siodło przez nacisk. Z kolei sadza 
się jeźdźca, możliwie lekkiego, i oprowadza źrebaka po boksie; 
później oprowadza się go za pomocą wodzy; rozpoczyna się dzia
łanie wędzidła, a kontakt z człowiekiem przez wędzidło staje się 
coraz bliższy; sznurek na kantarze ciągle jest środkiem ubezpie
czającym. Wreszcie na zamkniętym padoku następuje dosiadanie 
przez jeźdźca, które ubezpiecza prowadzący. Lekki jeździec 
zostaje podsadzony w stępie, po czym następuje oprowadzanie. 
Zadaniem jeźdźca jest utrzymywanie się w siodle bez strzemion. 
Jeździec w tym okresie pyskiem jeszcze nie rządzi i roczniak 
jest ciągle prowadzony na sznurku. Dopiero po pewnym czasie 
jeździec dostaje wodze do ręki i stara się utrzymać kontakt 
z pyskiem roczniaka.

Następną fazą jest włożenie nóg w strzemiona na 
długich puśliskach. Sznurek zostaje usunięty (odbywa się to pod 
ścisłą kontrolą), prowadzący powoli i nieznacznie wycofuje się, 
a jeźdźcy zostają sami. Prowadzi koń, który najlepiej chodzi, 
najłatwiej się poddał zajazdce. Po paru dniach przychodzi do 
kłusowania. W tym momencie zaczyna się wyraźnie wzma
gać apetyt i dlatego przechodzi się na najwyższe dawki żywie
niowe. Roczniaki bardzo się poprawiają, jest to więc bardzo waż-

121



Fot. 42. Młodzież na bieżni (fot. L. Miefiodow)

Fot. 43. Roczniaki na pastwisku (fot. L. Miefiodow)



ny zabieg hodowlany. Roczniaki gotowe są do wysyłki na tor 
i na dłuższy czas, lub na zawsze tracą kontakt z macierzystą 
stadniną. Liczba roczniaków przyjętych na tor świadczy niejako 
o towarowości handlowej Stadniny.

Kierunek pracy hodowlanej. Podstawowym zadaniem Stadniny 
Kozienice w zakresie hodowli koni pełnej krwi jest wyhodowa
nie możliwie największej liczby takich koni, które w próbach na 
wyścigach wykazałyby się szybkością, wytrzymałością, doskona
łym zdrowiem, mocnym organizmem, dobrym charakterem i od
pornością, a więc wykazały to, co nazywa się wysoką klasą 
wyścigową. Konie, które pod tym względem zadowoliły hodowcę, 
jeśli są poprawnej budowy i wystarczająco kościste, włączane są 
do dalszej hodowli pełnej krwi.

Szczytowym osiągnięciem stadniny jest wyhodowanie ogiera 
czołowego, jak francuzi mówią „szefa rasy” (chef de race), tj. 
ogiera, który posiada cechy wpływające na podniesienie poziomu 
hodowli, a więc klasy wyścigowej i pokroju przychówka, lub po 
którym można się spodziewać, że poprawi pewne cechy, czy 
usunie usterki przychówka.

Ogiera czołowego kwalifikuje się na podstawie:
1) jego klasy wyścigowej, tj. zwycięstw’ odniesionych w gonit

wach klasycznych, lub inych próbach o charakterze selekcyj
nym, odbywanych na różnych dystansach, co świadczy zarówno 
o szybkości jak i wytrzymałości; naturalnie wartość zwycięstw 
ocenia się' wyżej, jeśli odniesione zostały w spotkaniach między
narodowych;

2) stwierdzenia, że ogier ma dobre zdrowie i mocny organizm;
3) oceny jego eksterieru;
4) cechy męskości;
5) analizy rodowodu.
Niekiedy bierze się też pod uwagę przy ocenie ogiera czoło

wego pewne cechy uchwytne w jego sylwetce i wyrazie, które 
charakteryzuje się określeniem „klasa” a nie daje się ich kon
kretnie sprecyzować.

Ponieważ ogólnym założeniem Stadniny Kozienice jest hodo
wanie koni rosłych, kościstych i mocnej budowy, wtórnym ce

123



lem jest wychów ogierów pełnej krwi do hodowli koni półkrwi, 
odpowiadających wymogom państwowych stad ogierów.

Od kandydatów do PSO nie wymaga się wykazania aż ta
kiej klasy wyścigowej, jak od ogierów czołowych. Lecz wymaga 
się, aby miały stwierdzoną na torze wyścigowym dzielność, bez
sporne zdrowie, mocny ustrój. Powinny one w miarę możności 
wykazać się udziałem w gonitwach z przeszkodami czy we 
wszechstronnej próbie konia wierzchowego. W gonitwach płas
kich wystarczy do zakwalifikowania zwycięstwo w gonitwach 
o charakterze grupowym, lecz nie niskich grup. Ogierom tym 
stawia się duże wymagania odnośnie harmonijnej, poprawnej bu
dowy, wzrostu i masy. Odnośnie szlachetności wymagania są 
mniejsze niż od ogiera czołowego, natomiast wymaga się od nich 
prawidłowści ruchu i zwraca uwagę na takie np. cechy jak zdol
ność od ekonomicznego wykorzystywania paszy.

Ogiery nie nadające się do FSO z powodu usterek budowy, 
zwłaszcza kończyn, i zbyt dużego wzrostu, lecz o sylwetkach 
efektownych i o posuwistych ruchach, są materiałem na sprze
daż jako konie sportowe, a sztuki szczególnie dobre przezna
czane są na eksport. Dzięki sprzedaży koni sportowych na ry
nek wewnętrzny i na eksport uzyskuje się poważne wpływy 
pieniężne dla przedsiębiorstwa.

W klaczach hodowlanych ceni się przede wszystkim zdrowie 
i mleczność, dobre wytrzymywanie treningu, oczywiście także 
możliwie dobrą karierę wyścigową, a dalej szlachetność i po
prawny pokrój; bardzo dużą uwagę zwraca się na płodność kla
czy i wartość wyścigową ich przychówka. Niektóre klacze ko- 
zienickie odznaczyły się jako wybitnie konie sportowe.

Żywienie koni

Żywienie źrebiąt. Dokarmianie źrebięcia rozpoczyna się z mo
mentem zauważenia, że zaczyna się ono interesować obrokiem 
matki, co występuje niekiedy już u źrebaków tygodniowych. 
W tym czasie, a nawet nieco wcześniej, źrebię zaczyna skubać 
siano. Pierwszy dodatek dla źrebięcia 14—15-dniowego składa 
się z dawki owsa gniecionego lub całego, w ilości ok. 500 g. 
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Stadnina nie trzyma się jednak zasady, że owies bezwzględnie 
musi być gnieciony, ponieważ nie stwierdzono różnicy w chęci 
jedzenia owsa w obydwóch formach.

Dawka owsa stopniowo wzrasta, a źrebię miesięczne otrzy
muje już 2 kg. Ilość tę wyjada ono samo w ciągu godziny (lub 
razem z matką); do 4 mieś, norma ta się utrzymuje. Praktycznie 
źrebię do momentu odsądzenia zjada przy matce tyle owsa, ile 
zechce. Źrebię, które pod matką potrafi zjeść 3—S1/? kg owsa, 
po odsadzie potrafi zjeść 4 kg, co jest normą dla źrebaka w tym 
wieku. Źrebak zaczyna się paść na pastwisku gdy ma 2—2Va 
mieś.; pasie się on raczej niechętnie, zwłaszcza gdy matka ma 
dosyć mleka. Źrebięta dostają sól do lizania w żłobie. Trudno 
jest zmusić źrebię do picia mleka krowiego tak długo, jak długo 
jest ono pod matką, a jeśli klacz ma dosyć mleka, to dokarmia
nie mlekiem krowim jest zbędne. Źrebięta rozpoczynają doży
wianie się w różny sposób; jedne od razu wyjadają pełne dawki, 
inne jedzą słabo; zdarzają się też wypadki, że owsa nie jedzą 
wcale, poprzestając tylko na sianie. Źrebięta grymaśnie jedzące 
umieszcza się obok jedzących dobrze. Po stwierdzeniu, że grupa 
źrebiąt (już odsadków) zaczęła dobrze wyjadać, stosuje się od- 
robaczanie; jest to połączone z dokładną obserwacją kondycji 
źrebiąt i wysłuchiwaniem charakterystycznego „burczenia” w żo
łądku.

Po odsądzeniu źrebięcia dostaje ono 4 kg owsa. Jeśli ilości 
tej nie wyjada, to dawkę zmniejsza się tak długo, aż źrebięciu 
powraca apetyt. Mniej więcej po miesiącu, kiedy odsadki wyja
dają dobrze 4 kg owsa próbuje się dodawać 0,5 kg mieszanki, 
w skład której wchodzą: otręby, siemie lniane, jęczmień, kuku
rydza oraz bobik (wszystko ześrutowane i lekko zwilżone). Ten 
dodatek mieszanki przypada na połowę lipca. Ta dawka owsa 
i mieszanki nie zmienia się do stycznia, a na jesień dochodzi 
tylko dodatek marchwi. Po pierwszym stycznia, gdy odsadek 
staje się roczniakiem, dawka owsa wzrasta do 5 kg, zaś ilość 
zadawanej mieszanki utrzymuje się w dawnej wysokości (0,5 kg). 
Siana otrzymuje wówczas źrebię 4 kg. Gdy skończy się mar
chew dodaje się roczniakowi mesz sporządzony z otrąb (0,5 kg) 
i siemienia lnianego (0,1 kg).
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Pastwisko dla roczniaków rozpoczyna się około 15 kwietnia. 
Jest to żyto z wyką, na którym pasą się one około 2 tyg. Na
stępnie wychodzą na padoki normalne, jako pierwsza grupa. 
Początkowo pasienie trwa pół dnia. W tym czasie odejmuje się 
mieszankę, a dawka 5 kg owsa zostaje utrzymana. W miarę jak 
ilość zielonki na pastwisku_ maleje, zwiększa się stopniowo daw
kę owsa tak, aby pod koniec sierpnia doszła ona do 6 kg. Nad
miar białka w tym okresie jest zasygnalizowany przez roczniaka 
tendencją do braku suchości stawów, zmienia się wówczas dawkę 
dzienną w sensie ograniczania białka.

W okresie kiedy ujeżdżane roczniaki już kłusują pod jeźdźca
mi apetyt wzrasta u nich niepomiernie; niektóre z nich zjadają 
do 9 kg owsa na dzień. Oczywiście jest to okres silnego roz
woju, o którym decydują ruch i obfite dawki owsa. Dodać trze
ba, że w okresie pastwiska źrebaki dostają na noc przez pewien 
czas zakładkę w postaci niewielkiej ilości zielonego końskiego 
zębu.

Ogólną zasadą przestrzeganą przy żywieniu źrebiąt jest do
starczanie im białka w różnej postaci. Dysponujący paszą w stad
ninie przez praktykę i uważne obserwacje dochodzi do własnych 
sposobów odnośnie szczegółów żywienia poszczególnych koni. 
Poza tym komponenty zmieniają się w różnym stopniu w za
leżności od możliwości gospodarczych. Żywienie regulowane jest 
na bieżąco i zależy od spostrzegawczości, dokładności, znajomo
ści wartości paszy i umiejętności kierującego nim pracownika. 
Toteż dane dotyczące żywienia w Kozienicach są tylko orien
tacyjne.

Żywienie klaczy. Przy żywieniu stajennym, w okresie zimo- 
wo-wiosennym klacze są podzielone na trzy grupy żywieniowe: 
klacze źrebne z poprzedniej stanówki, klacze ze źrebiętami 
i klacze jałowe.

W okresie zimowym i wczesnowiosennym klacze źrebne otrzy
mują: 5 kg owsa + 8 kg siana, klacze ze źrebiętami: 5 kg owsa 
+ 2 kg owsa na źrebaka (z tego częściowo korzysta klacz) + 
8 kg siana (z którego znów częściowo korzysta źrebię), a kla
cze jałowe nie pracujące dostają: 4 kg owsa + 6 kg siana, zaś

126



jałowe pracujące: 5 kg owsa oraz częściowo korzystają z pas
twiska.

Do wiosennego okresu pastwiskowego klacze wchodzą w 2 
grupach: pierwsza — to klacze ze źrebiętami, druga — to kla
cze jałowe, w której też znajdują się klacze źrebne z bieżącej 
stanówki.

Stadnina Kozienice wyraźnie wyróżnia klacze zaźrebione od 
źrebnych; źrebne to te, u których stwierdzone to zostało w wy
niku badania lekarskiego.

W okresie pastwiskowym dawki owsa normowane są inaczej. 
Wynoszą one 2—3 kg przy dobrym pastwisku, w odpowiedniej 
porze zakładka z końskiego zębu na noc — zresztą dla wszyst
kich koni. Klacze ze źrebiętami w okresie pastwiskowym scho
dzą na południe do stajni. Otrzymują tam one obrok i odpo
czywają, a źrebięta mogą się w tym czasie wyspać.

We wrześniu, po badaniu lekarskim i odsądzeniu źrebiąt two
rzy się dwie grupy: zdecydowanie źrebne oraz zdecydowanie 
jałowe, ta ostatnia grupa wkrótce powiększa się o klacze przy
byłe z toru i włączone do stadniny na matki.

W październiku wszystkie klacze wraz z rocznymi klaczkami 
idą na pastwisko, na duży kompleks (ok. 40 ha) nie podzielony na 
kwatery, okolony żywopłotami. Daje to koniom uczucie zupeł
nej swobody. Korzystają z niej do czasu, kiedy z pastwiska 
można w ogóle korzystać. Źrebne klacze w październiku wy
puszczane są na pastwisko dopiero po ustąpieniu zimnej rosy.

Wszystkie klacze w październiku otrzymują dodatkowo po 
3—4 kg marchwi z naciną, aby zaopatrywać organizmy w wi
taminy A, a także ze względów dietetycznych. Marchew otrzy
mują także pozostałe grupy koni, ale po pewnym czasie prze- 
staje się ją dawać koniom sportowym i roboczym, a zadaje się 
ją możliwie jak najdłużej klaczom źrebnym i młodzieży.

Po okresie pastwiskowym konie dzieli się na trzy grupy: 
klacze źrebne, klacze jałowe oraz młodzież (już bez rocznia
ków). Po 1 stycznia te trzy grupy formują się tak: klacze źre
bne, klacze jałowe i roczniaki (nie ma odsadków). Z grupy kla
czy źrebnych ubywają porzutki.
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Od grudnia wszystkie konie otrzymują dziennie po garści 
kiełkowanego owsa (200—300 g).

Na klacz etatową przypada około 1 ha pastwiska. W stadni
nie stosuje się też (naturalnie wg wskazówek lekarskich) dla 
klaczy źrebnych i młodzieży dodatek Hipoforu lub Hipovitu, 
w skład których wchodzą m. in. witaminy i mikroelementy.

Żywienie ogierów. Reproduktory żywione są według norm usta
lonych przez Stado Ogierów, na którego ewidencji reproduktory 
się znajdują. W okresie wiosenno-letnim ogiery mają zapew
niony ruch i pastwisko na swoich okólnikach. W okresie stajen
nym ogiery otrzymują takie dodatki, jak marchew, kiełki owsia
ne, kukurydza. Białko zwierzęce nie jest w ich żywieniu sto
sowane.

Oddział fiordingów

Ceniąc wysoko wartość fiordinga jako znakomitego konia ro
boczego i przepowiadając mu przyszłość, jako najlepszemu zwie
rzęciu pociągowemu towarzyszącemu i uzupełniającemu mecha
nizację w rolnictwie, dyrektor J. Jaworski postanowił utworzyć 
w gospodarstwie Kozienice małą stadninę koni tej rasy. Po
czątkowo gromadził pojedyncze sztuki klaczy zbliżonych typem 
i maścią do fiordinga, nawet jeśli nie miały one udowodnionego 
pochodzenia. W październiku 1956 r. przybyło do Kozienic 19 
klaczy fiordingów z Moszny. Był to drugi garnitur klaczy (naj
lepsze pozostały w Mosznie) lecz miały one udowodnione po
chodzenie, a część z nich była źrebna z og. Sabben. W ten spo
sób Kozienice doszły do pierwszego przychówka koni rasy fior- 
ding.

Hodowla ta rozwijała się w Kozienicach pomyślnie. Pod wzglę
dem gospodarczym fiordingi okazały się pożyteczne dla przed
siębiorstwa jako całości. Stały się one podstawową siłą robo
czą, co umożliwiło skasowanie koni roboczych. Fiordingi wśród 
licznych zalet odznaczają się też właściwością doskonałego wy
korzystywania najmniej nawet wartościowych pasz.

W miarę rozwijania hodowli fiordingów przybył przedsię
biorstwu pewien dochód ze sprzedaży ogierów do PSO. Pierwsze 
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3 ogiery odeszły do PSO Łobez. Stadninka ta wzrosła stopnio
wo do 30 klaczy. Używano w niej kolejno następujące ogiery: 
Ringulv (padł), Gaus (sprzedany do WSR w Lublinie), Peer Gynt 
(odszedł do PSO Bogusławice), Sirocco (sprzedany do Czecho
słowacji) i wreszcie Dżonkil. Dotacja na utrzymanie klaczy fior
dingów w Kozienicach była przyznawana tylko w ostatnich 
dwóch latach istnienia tego działu hodowli. Po 6 latach istnie
nia stadninki fiordingów w. Kozienicach władze nadrzędne zli
kwidowały ten dział, przenosząc go do SK Nowielice.

Tak się skończył niedługi, lecz pozytywny żywot stadninki 
fiordingów, która zapowiadała duże sukcesy.

Sekcja jeździecka

W 1951 r. z inicjatywy dyr. J. Jaworskiego powstała Sekcja 
Ludowego Zespołu Sportowego, składająca się początkowo z 3 
członków (dyr. J. Jaworski, mjr M. Fabrycy i koniuszy J. Gar- 
bat), która rozwinęła się później znacznie i liczyła w 1961 r. 
8 członków starszych (w tym dwie amazonki), 5 juniorów w wie
ku 14—18 lat oraz 10 juniorów w wieku od 8 do 14 lat, płci 
obojga.

Prezesem sekcji, nieprzerwanie od 1955 r. jest lek. wet. Cze
sław Żórawski, niestrudzony w swej pracy społecznik.

Kozienicka sekcja jeździecka przez cały czas istnienia korzy
stała z rad doświadczonego i oddanego pracy instruktora oraz 
nauczyciela jazdy konnej mjr Mariana Fabrycego. On też prze
de wszystkim brał w swe ręce surowe konie przybywające z toru 
wyścigowego, ujeżdżał je i przydzielał młodym jeźdźcom sto
sownie do ich uzdolnień oraz kwalifikacji.

Działalność sekcji jeździeckiej była pozytywna i bardzo po
żyteczna, a sądząc z rocznych sprawozdań, wyróżniała się chwa
lebnie pod względem propagowania jeździectwa wśród dzieci 
i młodzieży. Jesienią 1954 r. przyjęto do sekcji dwunastoosobo
wą grupę młodzieży obojga płci w wieku 14—16 lat, 4 maszta
lerzy oraz małżonków Grzybowskich. Z tej grupy wyłoniła się 
później miejscowa czołówka jeździecka. Zorganizowano grupę
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Fot. 44. Grupa sportowa PSK Kozienice. Od lewej: Wiesław Dziadczyk 
na kl. Via Vitae, Marian Wejner na wał. Berberys, Maciej Krakowiak 
na kl. Arlezjanka i Krzysztof Rębiś na wał. Blum (fot. Z. Raczkowska)

woltyżerów, którzy z powodzeniem propagowali ten dział sportu 
na popisach w czasie zawodów konnych w różnych miastach.

Jednocześnie naukę jazdy rozpoczęła grupa młodzików w wie
ku 8—10 lat na kucach szetlandzkich Flip i Flap. W pokazie 
skoków na tych kucach w czasie jednego z „dni dziecka” brało 
udział 10 jeźdźców.

W 1963 r. sekcja kozienicka zorganizowała dwa kursy jazdy 
konnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
w których wzięło udział 19 osób.

Zawody wewnętrzne urządzane w Kozienicach, zawsze uroz
maicane, nosiły charakter propagandowy, zachęcający do jazdy 
konnej.

W 1957 r. poziom sportowy szeregu młodych jeźdźców był 
już na tyle wysoki, że stali się oni równorzędnymi przeciwni
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kami dla jeźdźców dawniej działających w sekcji. Pomimo sto
sunkowo znacznego dorobku szkoleniowego młodych i uzdolnio
nych jeźdźców z Sekcji osiągnięcie przez nich większych suk
cesów w jeździectwie wyczynowym było utrudnione z powodu 
znacznej płynności materiału końskiego. W ostatnich latach 
szereg dobrych i podszkolonych koni ubywało z Sekcji; były 
one przeważnie sprzedawane na eksport podczas dorocznych 
aukcji w Łącku. Sprzedawano także dobre konie klubom kra
jowym, np. Legii. Takie wyrwy musiały zniechęcić nie jednego 
jeźdźca, lecz niestety sprzedaż koni jest dla Stadniny życiową 
koniecznością. Utrudniać to także musiało prowadzenie syste
matycznej pracy nad końmi i przygotowywanie ich do udziału 
w mistrzostwach międzyokręgowych, nie mówiąc o mistrzostwach 
Polśki. Mjr Fabrycy określił tę sytuację w następujący sposób: 
„właściwie jesteśmy szkółką jazdy konnej dla początkujących 
jeźdźców, bez widoków na wyczyny.”

Na początku 1965 r. Sekcja posiadała co prawda 8 koni, lecz 
większość z nich odeszła na aukcję do Łącka lub została sprze
dana Legii. W jesieni tegoż roku Stadnina zdecydowała się szko
lić większą ilość koni we własnym zakresie z przeznaczeniem 
na eksport czy na sprzedaż, a kierowanie taką grupą koni po
wierzyła podkoniuszemu Wiesławowi Dziadczykowi. Zmienił się 
wówczas profil sekcji: ze szkolno-spacerowej zmieniła się ona 
na użytkowo-wyczynową. Kilku lepszych jeźdźców sekcji włą
czyło się do jazdy w nowym układzie i z powodzeniem konty
nuuje uprawianie czynnego jeździectwa sportowego. Słabsi 
i mniej zainteresowani odeszli. Mjr M. Fabrycy przestał treno
wać konie sekcji, lecz pozostał w Zarządzie jako doradca.

Z najlepszych wyników osiągniętych przez jeźdźców Sekcji 
wymieniamy następujące: w 1953 r, dyr. Jaworski na Akarze 
zdobył wicemistrzostwo Polśki w konkursie ujeżdżania. W 1956 r. 
na okręgowych zawodach eliminacyjnych do Mistrzostw Polski, 
lek. wet. C. Żórawski na Don Juanie zdobył mistrzostwo okręgu 
w konkursie ujeżdżania. Drugie miejsce z^jął W. Pieniak na 
Dorniku. Na zawodach w Tarnowie, Katowicach, Rzeszowie 
i Białce koniuszy J. Garbat na Wandalu II zdobył pierwsze na
grody w konkursach ciężkich, a na Malborku wygrał konkurs
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Fot. 45. Wiesław Dziadczyk odbiera nagrodę po zwycięstwie w konkursie
Potęgi Skoku w Olsztynie w 1969 r. (fot. K. Dąbrowski)

dokładności w Lublinie. Sekcja potrafiła wyłowić i wyrobić 
szereg młodych talentów jeździeckich. Dorota Horoch wygrała 
w 1955 r. lekki konkurs w Kozienicach (Ewa Fabrycy była dru
ga), zdobyła dwukrotnie pierwsze nagrody na zawodach w Kiel- 
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each dosiadając Malborka i znowu w Kozienicach wygrała kon
kurs dokładności na Dorniku. Na zawodach w Czarnolesie i Ko
zienicach przodowała w „potędze skoku” i osiągnęła na Cedro 
skoki do wysokości 150 i 160 cm.

Znaczny sukces odniósł Wacław Pieniak w konkursie „potę
ga skoku”, rozgrywanym w 1962 r. w Lublinie. Dosiadając wów
czas Zygzaka zdobył pierwszą nagrodę skokiem 180 cm. Drugie 
miejsce zajął Pękala skokiem 170 cm na Cedro, koniu również 
hodowli PSK Kozienice. Drugie zwycięstwo, również w Lublinie, 
odniósł W. Pieniak na Tyrolu w konkursie dokładności.

Marian Wejner, syn miejscowego masztalerza, zajął pierwsze 
miejsce w konkursie ciężkim na Wandalu II w Kielcach. Taki 
sam konkurs i na tym samym koniu wygrał M. Wejner w Ko
zienicach. Drugi był tutaj lek. wet. C. Zórawski na Don Juanie. 
Wojciech Lenarczyk w 1957 r. na konkursach w Kielcach, do
siadając niezmordowanego Wandala II, odniósł zwycięstwa 
w dwóch niełatwych konkursach, przebywając bezbłędnie par
coursy.

Z wyników zespołowych odnotować trzeba dwa drugie miejsca 
na zawodach w Krakowie i drugie miejsce w konkursie szyb
kości sztafet w Kielcach.

Członek sekcji, doskonały jeździec, lek. wet. A. Falewicz star
tował z powodzeniem w składzie kozienickiej ekipy na zawodach 
zimowych w Zakopanem.

Z młodszych jeźdźców, aktywnych i niekiedy na prawdę uzdol
nionych, należy wymienić Krzysztofa Rembisia, Jana Polaka, 
Macieja Krakowiaka, Jacka Żórawskiego, Al. Słowińskiego, Ewę 
Fabrycy, Stanisława Bociana, Eugeniusza Kowalika (bardzo do
bra jazda w 1957 r. na Malborku w Kielcach), bardzo aktywne
go członka sekcji, który włożył wiele pracy w ujeżdżaniu i na- 
skakiwaniu młodych koni, masztalerza Jana Małeckiego, aktyw
nego jeźdźca aż do ostatniej chwili. Dobrze jeździła też Barbara 
Kotowicz.

Największymi jednak sukcesami sekcji były zwycięstwa pod- 
koniuszego W. Dziadczyka na klaczy Via Vitae; wygrał on na 
niej w 1967 r. w Lipsku trudny konkurs potęgi skoku, a w 1969 r.
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Fot. 46. Rekordowy skok — wysokość 220 cm, jeździec Wiesław Dziad- 
czyk na kl. Via Vitae (Dar es Salam — Via Aquia), hodowli PSK Kozie
nice (fot. K. Dąbrowski)

podczas CHIO w Olsztynie wygrał konkurs potęgi skoku, prze
kraczając za pierwszym razem wysokość 220 cm.

Spośród koni hodowli PSK Kozienice sprzedanych do WKS 
Legia, które odniosły sukcesy na zawodach międzynarodowych, 
należy wymienić następujące:

Bronz dosiadany przez M. Kozickiego wygrał w Akwizgranie 
w 1968 r. konkurs w bardzo silnej konkurencji. Pod tymże 
jeźdźcem wygrał on na XVII CHIO w Olsztynie konkurs Otwar
cia, a także startował pod Marianem Kozickim i Janem Kowal
czykiem na XIX Igrzyskach Olimpijskich w 1968 r. w Meksyku.

Tyras wygrał w 1968 r. w Olsztynie pod M. Kozickim kon
kurs potęgi skoku (200 cm).

Berry był jednym z czterech koni, na których Polacy zdobyli 
w 1968 r. podczas XVII CHJO w Olsztynie Puchar Narodów.
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Blekot był jednym z dwóch koni, na których nasz czołowy 
jeździec J. Kowalczyk wygrał w 1968 r. w Olsztynie „Konkurs 
par”.

Cedro jest czołowym koniem w Belgii.

Podkuwanie i pielęgnacja

Stadnina zatrudnia stałego podkuwacza, którego podstawo
wym zadaniem jest dbałość o stan kopyt i jakość podkuwania 
koni. Od 15 lat zatrudniony jest na tym stanowisku St. Maty
siak, posiadający dyplom podkuwacza. Rozczyszczanie kopyt od
bywa się zasadniczo raz na miesiąc, a częściej tylko w miarę 
potrzeby.

Pielęgnowanie koni czy toaleta w okresie pastwiskowym 
schodzi na dalszy plan. Rano przeczyszcza się konie z grubsza, 
tylko tyle aby nie było widać, że konie są brudne, lub też czy
ści się je jeśli się wytarzały. Natomiast w okresie jesienno-zi
mowym wszystkie konie są codziennie starannie czyszczone 
i masztalerze mają na to przewidziany odpowiedni czas. Poza 
tym jeden dzień w tygodniu jest specjalnie w tym okresie prze
widziany na zabiegi pielęgnacyjne i czyszczenie. Zimowa sierść 
jest długa i wymaga trudniejszej pracy; zaplata się grzywy, 
czyści kopyta, słowem kompletna toaleta. Również dni słotne 
w czasie gołoledzi czy zawieji są przeznaczane na zabiegi pie
lęgnacyjne.

Opieka lekarsko-weterynaryjna

Od chwili założenia Stadniny tylko w ciągu dwóch krótkich 
okresów pracował w niej zaangażowany na stałe lekarz wet. Se
verin. Dyrektor Stadniny doszedł do przekonania, że utrzymy
wanie stałego lekarza wet. nie jest celowe. Od 1947 r. Stadnina 
korzystała z opieki powiatowego lekarza wet. Mikołaja Wol- 
szakiewicza, a następnie po jego śmierci opiekę nad stadniną 
objął pow. lek. wet. Czesław Żórawski, miłośnik koni i sportu 
konnego, poświęcający wiele czasu i umiejętności nie tylko 
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sprawom profilaktyki i leczenia, lecz także pracy społecznej 
jako prezes miejscowej Sekcji Jeździeckiej LZS.

Od wielu lat związany ze Stadniną jest znany specjalista — 
kierownik Katedry Położnictwa i Patologii Rozrodu na SGGW — 
prof. dr Roman Hoppe, konsulent do spraw związanych z fizjo
logią rozrodu (zwalczanie jałowości, trudne zabiegi ginekolo
giczne itd.). Dzięki tak długiemu okresowi pracy prof. R. Hoppe 
zna osobiście klacze kozienickie, a w szczególności swoje nieraz 
trudne pacjentki. Według oceny prof. Hoppe płodność klaczy 
kozienickich jest zadowalająca, aczkolwiek zdarzają się linie 
żeńskie, które cechuje obniżona płodność. Notowano np. przy
padki dziedzicznej skłonności do torbieli jajnikowych, powodu
jącej wygasanie cennych linii klaczy (Rosa Nera). Zaburzenia 
cyklu płciowego charakteryzujące się brakiem rui bądź rujami 
długotrwałymi, zwłaszcza w początku sezonu stanowienia, wy
stępują głównie u klaczy 4-letnich, które i dziś jeszcze przy
chodzą z toru w kondycji niżej średniej.

Zakażenia układu rozrodczego występują sporadycznie, prze
ważnie w następstwie ciężkich porodów i ronień. Niejednokrot
nie klacze młode, rodzące duże źrebięta lub klacze, które ro
dziły wielokrotnie, zapadają na zakażenia dróg rodnych w na
stępstwie nieszczelności sromu, pozostającej w związku z jego 
nadmiernym rozciągnięciem bądź uszkodzeniem przy porodzie.

Często więc wykonywane są przez prof. dr Hoppe plastyczne 
operacje sromu takich klaczy, co w wysokim odsetku przywraca 
im płodność.

Podobnie jak inne stadniny, także i Stadnina Kozienice bywa 
nawiedzana przez zakaźne ronienie klaczy, co oczywiście obniża 
odsetek zdrowo odsądzanych źrebiąt. Poronione płody są wy
syłane do badania do katedry Bakteriologii i Wirusologii Wydz. 
Weterynarii SGGW w Warszawie w celu sprawdzenia charak
teru ronienia.

Wirus ronienia zakaźnego jest największym wrogiem hodowli 
koni pełnej krwi. Jak dotąd nauka nie znalazła niestety sku
tecznego środka do jego zwalczania.
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Stajnia wyścigowa

W 1955 r. zorganizowana została własna stajnia wyścigowa 
Stadniny Kozienice, wyłączona spod kompetencji Państwowych 
Torów Wyścigów Konnych. W pierwszym etapie pracy stajni 
wyścigowej chodziło przede wszystkim o wprowadzenie innych 
niż dotychczas metod treningu, opartych na nowych zdobyczach 
fizjologii, zastosowanie nowoczesnych metod żywienia koni wy
ścigowych, zapewnienie wyższej jakości pasz, udostępnienie tere
nów w Kozienicach do nieprzerwanego treningu zimowgo, wy
korzystanie w sezonie wiosennym pastwisk dla dwulatków, 
zwiększenie dyscypliny pracy, a także wypróbowanie organiza
cji stajen wyścigowych w oparciu o wzory radzieckie.

Instytut Zootechniki delegował do stajni Kozienice swego pra
cownika naukowego St. Wolańskiego; zadaniem jego było prowa
dzenie badań i obserwacji, które miały posłużyć do opracowa
nia właściwych metod żywienia i trenowania koni wyścigowych.

Konie stajni wyścigowej Kozienice biegały z dużym powo-

Fot. 47. Ciekawość jest cechą dzieci i źrebiąt — Beata Jaworska i Rusałka
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dzeniem. W okresie pięcioletniej działalności tej stajni (barwy: 
kurtka czarna, rękawy i czapka pomarańczowa (konie biegające 
w jej barwach wygrały 111 gonitw i pokaźną sumę nagród 
1 688 400 zł. Zdobyły one m. in. Derby w 1958 r. (Cedric), nag
rody Przychówka (1957 Solnica, 1958 Grys), St. Leger (1958 Via
reggio) Nagr. Wielką Warszawską (Donna Aquí), Golejewka 
(1958 Znicz, 1960 Ariol), Nagr. Kozienic (1960 Donna Aqui), 
Krasne (1959 Solitaria, 1969 Donna Aqui), Nagr. Przychówka 
dwuletniego (1956 Bluszcz, 1959 Donna Aqui), Dewizy (1958 Bal- 
buzara), Wojska Polskiego (1958 Viareggio), Efforty (1959 Solni
ca), Wiosenna (1957 Solnica).

W zimie 1959 r. konie stajni Kozienice nie powróciły już po 
sezonie wyścigowym do stadniny i zimowały na torze na Słu
żewcu. Z dniem 1.1.1961 r. z powodów od kierownictwa Stad
niny i stajni niezależnych, własna stajnia została zlikwidowana 
i włączona w zasięg centralnej administracji na Służewcu. Oczy
wiście szeroko nakreślone plany dalszych etapów pracy własnej 
stajni zostały przekreślone. Cenna inicjatywa, ciekawe doświad
czenia, dobre wykonanie — zostały zmarnowane ze szkodą dla 
selekcji, wyścigów i hodowli.

Eksport i sprzedaż koni na rynek krajowy

W okresie od 1955 do 1968 r. Stadnina Kozienice sprzedała 
196 koni różnych kategorii.

Sprzedaż ogierów do PSO. Dwa ogiery hodowli kozienickiej 
przeznaczone zostały jako reproduktory czołowe dla stadnin ko
ni pełnej krwi a mianowicie Solali i Surmacz, których kariera 
wyścigowa podana jest w opisach ogierów czołowych. Obydwa 
dały już wartościowy przychówek. Derbista Wizjer został po
czątkowo sprzedany do PSO Bogusławice, później eksportowany 
do Rumunii, gdzie przez szereg lat czynny był jako ogier czo
łowy w stadninie Cislau.

Piętnaście ogierów odeszło do różnych PSO. Z tej liczby Her
mes, Viareggio i Saumur dały już szereg dobrych koni półkrwi. 
Super pozostawił w Widzowie kilka źrebiąt i roczniaków pełnej 
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krwi. Tyras przerzucony został z czasem do grupy koni spor
towych.

Sprzedaż koni hodowlanych (i wyścigowych) na eksport. Łącz
nie sprzedano do 1968 r. na eksport 21 koni hodowlanych. Do 
stadniny koni pełnej krwi w Związku Radzieckim, z przeznacze
niem na ogiera czołowego, nabyty został Cedric (Aquino). Do jed
nej ze stadnin w Szwajcarii nabyty został ogier Ariol (Aquino).

Do Bułgarii eksportowano 10 klaczy włączonych do stadnin 
koni pełnej krwi, rozszerzających tam ten dział hodowli. Z trzech 
eksportowanych roczniaków kozienickich dwa po og. Aquino 
poszły do ZSRR, a jeden do NRF (po Surmaczu). Do Norwegii 
eksportowano 5 koni wyścigowych, do NRF klacz Brimzę po 
Jongleur.

Sprzedaż koni sportowych na eksport. Grupa ta liczy 14 koni, 
wśród których znajdowało się kilka bardzo dobrych koni wyści
gowych, jak Dolomit (ngr. Golejewka), Awantaż (ngr. Rulera). 
Sześć koni poszło do Szwajcarii, trzy do Kanady, dwa do Fran
cji, po jednym do Holandii, Włoch i NRD.

Sprzedaż klaczy hodowlanych do stadnin polskich. Grupa ta 
liczy 62 klacze w różnym wieku. Niektóre z tych klaczy dały 
nowonabywcom przychówek, który odznaczył się na torze licz
nymi zwycięstwami, nieraz w bardzo poważnych, a nawet kla
sycznych gonitwach. Stadniny zakupiły z Kozienic 57 klaczy: 
Rzeczna 29, Strzegom 20, Golejewko 5, Moszna 3 oraz Liski 5 
klaczy do hodowli koni półkrwi.

Do PSK Rzeczna sprzedano m. in. kl. Dziewannę po Oduagis. 
Przez długi czas należał do niej rekord szybkości na 1000 m. 
Dziewanna dała w Rzecznej dwa klasowe ogiery: Dzięgiel (Szcze
cin), który wygrał St. Leger, oraz Daraj (Deer Leap) — ngr. 
Rulera. Klacz Cerda po Aquino jest matką Cykady (Deer Leap), 
która wygrała ngr. Cardei. Klacz Czajka po Aquino dała ogiera 
Czernin, zwycięzcę w dwóch gonitwach pierwszej grupy. Kl. 
Cassa (Sygnet) dała Casertę (Aquino), która wygrała cztery go
nitwy, oraz og. Celt, zwycięzcę w ngr. Turysty.

Z klaczy nabytych przez PSK Strzegom wyróżniły się Certosa 
(Sygnet) dając og. Carlos — zwycięzcę w nagr. Łoma i w cennej 
ngr. Villarsa. Kl. Prypeć (Skarb) jest matką szybkiej kl. Panew 
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(Caruso); potrafiła ona wygrać cztery wyścigi, w tym ngr. So- 
lali. Prypeć dała też Postomię (Cypr), może nawet lepszą od 
Panwi, o czym świadczy chociażby trzecie miejsce w nagr. Wio
sennej w 1969 r. KI. Cyrenaika po Good bye dała Civitę (Solali); 
zwycięstwami w wieku lat dwóch i nieznaczną przegraną do naj
lepszego dwulatka w ngr. Min. Rolnictwa dowiodła, że należy do 
grupy czołowych klaczy z rocznika 1966 r.

Do PSK Golejewko sprzedano dwie klacze: Solitarię i Centrę, 
należące do najcenniejszych linii żeńskich — Soliny i Cedry, 
oraz bardzo dobrego pochodzenia Diorę (Surmacz — Dola po 
Aquino).

Sprzedaż koni sportowych na rynek krajowy. Ta grupa liczy 
80 koni. Z tej liczby 29 nabyła Legia, 9 PGR, 7 Ośrodek Jeź
dziecki Poznań—Wola i 4 Polski Związek Jeździecki.

Konie nabyte z PSK Kozienice do klubów sportowych odnios
ły szereg tryumfów w międzynarodowych zawodach konnych.

Bronz i Brzeszczot wchodziły w skład polskiej ekipy, która 
odniosła zwycięstwo w Pucharze Narodów w 1969 r. podczas 
CHIO w Olsztynie, przy czym Bronz miał czysty parcours. Bronz 
(Merry Minstrel) wygrał konkurs klasy CC podczas CHIO 
w Akwizgranie, gdzie uczestniczyły najlepsze konie świata. 
W 1968 r. koń ten dosiadany przez M. Kozickiego zdobył podczas 
CHIO w Olsztynie Nagrodę Ministra Handlu Zagranicznego. 
Ostatnio w 1969 r. w Lipsku, dosiadany przez Kozickiego Bronz 
wygrał wielką nagrodę Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Brzeszczot w 1967 r. odniósł jedno zwycięstwo w Londynie.
Berry (Merry Minstrel) wchodził w skład zespołu, który za

pewnił Polsce zwycięstwo w Pucharze Narodów w Olsztynie 
w 1968 r. W 1966 r. tenże koń wygrał dwa konkursy w Olszty
nie: Min. Rolnictwa i Zwycięzców.

Tyras (Good bye) w latach 1966 i 1968 zwyciężył w konkur
sach Potęgi Skoku w Olsztynie, w 1965 r. w Lipsku wygrał cięż
ki konkurs, a w 1966 r. również w Lipsku uczestniczył w Pucha
rze Narodów, wygranym przez zespół polski. W ogóle Tyras w 
swej bogatej karierze zdobył wiele nagród.

Blekot (Dar es Salam) ma za sobą zwycięstwa w Olsztynie: 
w sztafecie i nagrodzie Dziennika Olsztyńskiego.

140



Fot. 48. Członek naszej kadry olimpijskiej Marian Kozicki na Bronzie 
(Merry Minstrel — Branża), hodowli PSK Kozienice (fot. S. Rozwadowski)



Fot. 49. Marian Kozicki na Berrym (Merry Minstrel — Brzeźnica), hodo
wli PSK Kozienice, podczas międzynarodowych konkursów w Akwizgranie

Na wymienienie wszystkich sukcesów koni kozienickich w kon
kursach krajowych brak tu miejsca. Dodać tylko trzeba, że nie
które konie kozienickie nabyte przez różne instytucje, zostały 
później sprzedane za granicą jak np. Pińsk (do Belgii), Herburt 
(do Holandii), Briańsk i Solfeż (do Szwajcarii).

Ludzie w hodowli koni

Dyrektor Jerzy Jaworski. Przed objęciem PSK Kozienice dy
rektor Jerzy Jaworski od czerwca 1949 roku do 1 lutego 1951 r. 
pracował w stadninie koni pełnej krwi w Mosznej jako zastępca 
dyrektora. Objęcie przez niego pracy w Kozienicach nastąpiło 
w sytuacji gdy siły i wydolność R. Zoppiego były już bardzo 
osłabione, a pozycja jego jako kierownika stadniny nader trudna. 
To też na dyr. Jaworskiego spadł obowiązek udzielenia R. Zop- 
piemu wydatnej pomocy i przejęcia od niego szeregu trudnych
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Fot. 50. Tyras (Good bye — Tirana), hodowli PSK Kozienice, pod Maria
nem Kozickim wygrał w latach 1966 i 1968 na CHIO w Olsztynie konkurs 
potęgi skoku (fot. Z. Raczkowska) 



do rozwiązania spraw z różnych dziedzin związanych z hodowlą, 
rolnictwem i administracją. Zabrał się do tego z wielkim tak
tem i energią pokonywując liczne przeszkody.

W 1954 r umiera Ryszard Zoppi i Jerzy Jaworski bierze na 
siebie cały trud i ciężar kierowania w PSK Kozienice rolnictwem, 
hodowlą koni i innymi działami produkcji zwierzęcej. Bardzo 
szybko uwydatnia się charakterystyczna cecha jego charakteru: 
żywa inicjatywa i wprowadzanie w życie zawsze dobrze przemy
ślanych posunięć czy planów. W 1954 r. spada na dyrektora obo
wiązek zainstalowania w stadninie pierwszego importowanego 
po wojnie cennego czołowego ogiera Aquino, z którego użytko
waniem związanych jest szereg problemów; rozpoczął on karierę 
stadną od zachorowania. W 1955 r. dyr. Jaworski jest jednym 
z inicjatorów, którzy spowodowali zorganizowanie własnej Stajni 
Wyścigowej Kozienice. W rękach dyrektora stała się ona w krót
kim czasie aktywnym elementem ulepszania metod wychowu 
i treningu wyścigowego. Była narzędziem dalekosiężnych planów 
ulepszania hodowli koni pełnej krwi w kraju i zracjonalizowa
nia prób dzielności koni tak, aby jak najskuteczniej służyły pra
widłowej selekcji.

Jednym z pierwszych zadań o charakterze zasadniczym, jakie 
podjął dyr.'Jaworski, była zmiana techniki wychowu. Przepro
wadzona została komasacja terenów pastwiskowych. Skasowane 
zostały odległe padoki, które ze względów na konieczność pro
wadzenia na nie koni pochłaniały wiele siły roboczej. Zlokali
zowanie pastwisk-paddocków w bliższym sąsiedztwie stadniny 
i ich skomasowanie stworzyło dla koni możliwość swobodnego 
ruchu i zapewniło im większe bezpieczeństwo, a masztalerze 
mogą obecnie wykonywać pożyteczniejsze prace, niż prowadze
nie koni na odległe padoki. Dyr. Jaworski zmienił sposób gro
dzenia zimowych wybiegów: zastosował ogrodzenia z pojedyn
czych żerdzi umieszczonych na wysokości 1 m. Wyraził on po
gląd, że o ile nie wystarcza to dla koni innych ras, o tyle ogro
dzenie takie jest wystarczające dla koni pełnej krwi; praktyka 
stadniny potwierdza celowość takiego właśnie urządzenia, w któ
rym żerdź odgrywa właściwie tylko rolę wskaźnika.

Dyrektor twierdzi, że jednym z zasadniczych warunków do
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brej kondycji koni jest należyte pojenie; a konie nie raz bywają 
u nas niedopojone. Dlatego wodopoje w podwórzu stadninowym 
zostały tak przebudowane, aby konie wchodząc czy wychodząc 
nie omijały koryta. Poza tym wykonano bardzo ważną inwe
stycję odnośnie pojenia, dzięki której woda w korytach jest 
przepływająca, a więc o stałej temperaturze i nie zamarza.

Po dłuższych obserwacjach dyrektor doszedł do przekonania, 
że z kurzem łączą się schorzenia dróg oddechowych u koni, aż 
do ropnego zapalenia płuc. Zorganizowano deszczowanie wy
biegów.

Niezależnie od porządkowania spraw administracyjnych z ini
cjatywy dyrektora zorganizowano różne akcje związane z po
trzebami stadniny. Podjęto zagospodarowanie pastwisk i powięk
szenie ich areału stosownie do wymagań racjonalnej hodowli 
koni pełnej krwi, zakłada się całe kilometry żywopłotów, sta
nowiących naturalne ogrodzenie, umożliwiających zaoszczędzenie 
drewna a ponadto upiększających krajobraz. Dyr. Jaworski pod
jął inicjatywę założenia deszczowni zarówno do zraszania past
wisk, które w okresie upałów wysychały na ciężkich madach 
nadwiślańskich, jak i do innych celów. Wiele trudu i kłopotów 
kosztowało sfinalizowanie tej inwestycji, której dobroczynne 
skutki nie ograniczają się do poprawienia porostu traw. Desz
czownie te umożliwiły bowiem skuteczne zwalczanie kurzu sta
nowiącego plagę stadniny w okresie suszy, zwłaszcza w obrębie 
zabudowań.

Dzięki ograniczeniu kurzu od czterech lat nie ma wypadków 
padnięcia źrebiąt na ropne zapalenie płuc, które najprawdopo
dobniej były powodowane przez wirusy ronienia zakaźnego roz
noszone przez kurz.

Bardzo celową inwestycją było wybudowanie dla ogierów czo
łowych boksów połączonych szerokimi drzwiami z maneżem 
i wyjściem na oddzielne paddoki dla każdego ogiera.

Poczynaniem o dużym znaczeniu hodowlanym jest praca dy
rektora nad tworzeniem i kompletowaniem linii żeńskich.

Sprawą zasadniczą związaną z kierunkiem pracy hodowlanej 
była decyzja zmiany typu klaczy kozienickich, chodziło o przej
ście na typ klaczy większego wzrostu, bardziej kościstych i ma- 
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sywniejszych niż te, które zastał obejmując kierownictwo Stad
niny.

Wielką zasługą dyr. Jaworskiego jest przeorganizowanie go
spodarstwa rolnego. Przede wszystkim zebrał sztucznie rozdzie
lone działy przedsiębiorstwa wysuwając na plan pierwszy spra
wy hodowlane. Inicjatywa, wielka praca, nieustająca energia 
doprowadziły do uporządkowania spraw rolnych, opracowania 
płodozmianów i w rezultacie podniesienia wydajności z ha. 
W szybkim tempie podniósł się poziom obory, a buhajki kozie- 
nickie osiągnęły wysokie ceny. Ważne i korzystne w skutkach 
były poczynania w zakresie gospodarki rybnej mające spowo
dować pełne wykorzystanie obiektu stawowego.

Dyrektor Jaworski dołożył też wiele starań, aby ulepszyć na
wierzchnię dróg, wykonać inwestycje budowlane, i aby cały 
warsztat stadnina gospodarstwo pod względem wyglądu i este
tyki był doprowadzony do stanu wzorowego. Nie będzie chyba 
przesadą powiedzenie, że dyr. Jaworski zmienił zewnętrzny obraz 
stadniny i gospodarstwa Kozienice; wystarczy porównać dawne 
i nowe obory, stodoły, mieszkania pracownicze, rybakówkę czy 
gnojowniki. W 1951 r. pracownicy zajmowali 30 mieszkań typu 
tradycyjnego; obecnie ok. 8O°/o mieszkań pracowniczych to po
mieszczenia nowoczesne, wyposażone w urządzenia sanitarne, 
łazienki itp.

Dyrektora Jaworskiego charakteryzuje jasność wypowiedzi 
i zdecydowanie w dyskusjach. Osobowość jego charakteryzuje 
też duża impulsywność i bezkompromisowość. Takie stawianie 
spraw z jednej strony zapewniły mu liczne sukcesy, o których 
była mowa, z drugiej — często sprawiały trudności w realizacji 
jego dalekosiężnych planów.

Sam bardzo dobry jeździec, dyrektor zawsze popiera jeździec
two i bierze czynny udział w pracach nad jego rozwojem.

Koniuszowie. Przekazywanie pracy i koncepcji hodowlanych 
dyrektora w zakresie hodowli koni jest wcielane w życie przez 
koniuszego, którego stanowisko w Kozienicach ma szczególnie 
wysoką rangę. Miało to miejsce zarówno w okresie kierowania 
stadniną przez pierwszego jej dyrektora Ryszarda Zoppiego, jak 
i po przejęciu jej przez obecnego dyrektora.
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Fot. 51. Nowoczesne mieszkania pracownicze wyposażone w pełne urzą
dzenia sanitarne (fot. Z. Raczkowska)

Pierwszy koniuszy Antoni Kuprjańczuk przybył do Kozienic 
wraz z grupą klaczy przeniesionych z Janowa w 1924 r. Wy
chowany na wzorach janowskich, swoją znajomością rzeczy, 
umiłowaniem zawodu oraz sumiennością w wykonywaniu po
wierzonych mu obowiązków, niewątpliwie przyczynił się do suk
cesów osiąganych przez Stadninę Kozienice w okresie między
wojennym. Podczas okupacji dzielił wszystkie dole i niedole 
okresu wojny i ewakuacji, trwając na stanowisku. Po zakończe
niu wojny powraca wraz~z reewakuowanymi końmi do „rodzin
nych” Kozienic i rozpoczyna na nowo pracę koniuszego. Obo
wiązki swe, jak zwykle, pełni sumiennie i z zamiłowaniem, aż 
do przeniesienia w stan spoczynku (w 1960 r.). Nadal interesuje 
się hodowlą i wyczynami koni kozienickich na torze wyścigo
wym. Służył też ciągle informacjami dotyczącymi dziejów i pra
cy Stadniny. Obdarzony doskonałą pamięcią i — co jest rzad
kością — posiadający liczne i ciekawe notatki, dostarczał nieraz

147



Fot. 52. Koniuszy Józef Garbat
(fot. S. Surowiecki)

cennych informacji, zużytkowanych m. in. przy opracowywaniu 
niniejszej monografii.

Jeszcze przed przeniesieniem doświadczonego koniuszego 
Kuprjańczuka w stan spoczynku, myślą dyrektora było zapew
nienie stadninie godnego jego zastępcy. Wybór padł na b. ko
niuszego Stadniny w Kadynach — Józefa Garbata, który zgłosił 
chęć przejścia do pracy w Kozienicach. Dyrektor powierzył mu 
odpowiedzialną pracę koniuszego. Józef Garbat rozpoczął pracę 
w Kozienicach w 1960 r. Dotychczasowa jego praca w stadninie 
koni półkrwi i uzyskane od dziecka obycie z końmi oraz ich 
hodowlą (jest synem furmana ze znanego środowiska hodowla
nego w Ołyce) ułatwiło mu szybkie zorientowanie się w specy
ficznych a nowych dla niego zagadnieniach hodowli koni pełnej 
krwi. Koniuszy Garbat szybko włączył się w nurt nowych po
czynań kierownictwa stadniny. Jest on świetnym organizato
rem, potrafi kierować podległym mu kolektywem masztale
rzy, a ponadto, co wypada podkreślić, posiada świadomość 
ważności prowadzenia podstawowej dokumentacji w postaci za
pisów, notatek itp., co stanowi źródło informacji z najniższego 
szczebla dla różnych potrzeb z tego zakresu. W latach pięćdzie
siątych koniuszy Garbat brał udział w zawodach jeździeckich 
i odnosił nawet poważne sukcesy na konkursach krajowych.
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Zastępca dyrektora. Rozszerzone zadania Stadniny jako przed
siębiorstwa, integracja różnych działów produkcyjnych, roz
szerzona rachunkowość itd. wymagają pracownika wspomaga
jącego pracę dyrektora.

Obecnie stanowisko zastępcy dyrektora piastuje inż. Bogu
sław Wiącek, który jest w pewnym sensie wychowankiem Stad
niny Kozienice. Po ukończeniu studiów został skierowany do 
stadniny jako asystent i kolejno awansował na zootechnika, star
szego zootechnika i aktualnie na zastępcę Dyrektora tej PSK. 
Dyrektor PSK, wychodząc z założenia, że w przedsiębiorstwie 
wszystko powinno być podporządkowane stadninie, potrzebom 
hodowli, zaś pracujący w poprzednim układzie kierownicy 
produkcji roślinnej w rażący sposób zaniedbywali sprawę użyt
ków zielonych, postanowił dokonać próby przejęcia przez zoo
techników kierowania produkcją roślinną. Bezpośrednie wyko
nawstwo w tym nowym układzie organizacyjnym zostało powie
rzone inż. Wiąckowi. Innowacja powyższa, jak dotychczas, daje 
wyniki pozytywne. Do obowiązków inż. Wiącka należy też bez
pośrednia opieka nad' oborą zarodową.

Główny Księgowy. Do ścisłego składu kierownictwa Stadniny 
Kozienice należy Główny Księgowy; te kluczowe funkcje pia
stuje Tadeusz Limanowski, skierowany na to stanowisko w 1955 r. 
Ze znajomością rzeczy prowadzi finanse i księgowość Stadniny. 
Nie trzeba tu wyjaśniać, jak ważną w każdym przedsiębiorstwie 
sprawą jest prawidłowe planowanie, finansowanie i prowadze
nie księgowości. Gdyby jednak zapytać, co przede wszystkim 
charakteryzuje T. Limanowskiego, to trzeba odpowiedzieć, że 
na ogół nie spotyka się w tej specjalności pracowników, którzy 
by posiadali taką znajomość zagadnień z praktyki hodowlanej 
i rolniczej, jaką on właśnie posiada. Dodać trzeba, że znajomość 
tych zagadnień u T. Limanowskiego dotyczy zarówno hodowli 
koni, a nawet wyścigów, jak i innych gatunków inwentarza. 
Dlatego jest to nietypowy przykład księgowego. Należy pod
kreślić, że praca kolektywu kierowniczego, trwająca ponad 15 lat 
w nie zmienionym składzie, jest jedną z podstaw sukcesów osią
ganych przez PSK Kozienice na polu hodowli i towarowości 
gospodarstwa.
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Masztalerze. Tak jak najlepsi wodzowie bez dobrego wojska 
nie stanowią potęgi, tak samo najlepsze koncepcje i najsłusz
niejsze zamierzenia kierownictwa Stadniny nie osiągną celów 
bez sprawnego dobrze wyszkolonego, zamiłowanego i świado
mego swych zadań kolektywu masztalerzy.

Trudno jest w szczupłych ramach niniejszego opracowania 
wymienić wszystkich, którzy odpowiadają wymienionym wa
runkom, a którzy by na to wymienienie zasługiwali. Nie spo
sób jednak pominąć tych ludzi, którzy od początku istnienia 
Stadniny tworzyli jej historię, jak starsi masztalerze: Piotr Wej- 
ner, Aleksander Marzęda — opiekujący się przez długie lata 
ogierami czołowymi, Wincenty Kupriańczuk — brat koniusze
go, Kazimierz Jędrzejczuk — sprawujący obecnie funkcje ma
gazyniera i będący długoletnim przewodniczącym Rady Zakła
dowej, st. m. Stanisław Jaskulak i inni. Z młodszej generacji — 
Kazimierz Gorczyca, od wielu lat opiekujący się wzorowo szo- 
rownią i powozownią stadniny oraz oprzęganiem klaczy. W cza
sie okupacji, lub po zakończeniu II wojny światowej, rozpoczęli

Fot. 53. Starszy masztalerz Marian Wejner z klaczami Solnicą (łysa, ze 
źrebięciem) i Solanką
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Fot. 54. Aleksander Marzęda, 
jeden z najstarszych pracowni
ków Stadniny; obecnie na eme
ryturze (fot. Z. Raczkowska)

swą pracę w unikalnym już dzisiaj zawodzie masztalerza, ludzie 
z następnej generacji, niejednokrotnie kontynuując rodzinne 
tradycje: st. masztalerz Marian Wejner, syn wspomnianego już 
Piotra, st. m. Eugeniusz Sieczkowski, również syn masztalerza, 
st. m. Jan Małecki. W miarę odchodzenia na emeryturę starej 
kadry masztalerskiej stadnina zasilana jest przez nowych ludzi, 
z których wielu posiada już kilkuletnie doświadczenie i rokuje 
jak najlepsze nadzieje na przyszłość, jak np. podkoniuszy Wie
sław Dziadczyk, doskonały jeździec i ujeżdżacz, st. m. Jan Koł- 
dej, masztalerz Stanisław Małecki oraz maszt. Edward Belusiak.

Rzemieślnicy. Wśród pracowników Stadniny małą, lecz nie
zwykle ważną grupę stanowią rzemieślnicy w specjalnościach ze 
stadniną ściśle związanych: podkoniuszy Stanisław Pawlik, stel
mach — stolarz, którego ofiarna praca pozwoliła na utrzymanie 
w porządku taboru Stadniny i różnych urządzeń stajennych, 
podkoniuszy Wincenty Mosiewicz — wieloletni rymarz Stadniny, 
podkoniuszy Stanisław Matysiak podkuwacz, od którego umie
jętności, dbałości i opieki zależy dobry stan fundamentu konia 
nóg.

Aktywiści społeczni. Wspominając o źródłach sukcesów Stad
niny trzeba uwypuklić rolę i działalność organizacji społecznych 
i politycznych w tym przedsiębiorstwie. Działalność polityczna 
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kierowana przez podstawową organizację PZPR w zasadniczym 
stopniu pomaga w realizacji zadań stawianych przez kierownic
two przedsiębiorstwa. Wieloletni sekretarz POP Jan Żuk — 
ogrodnik Stadniny, za swoją działalność społeczno-polityczną zo
stał odznaczony brązowym krzyżem zasługi. Cała bez wyjątku 
załoga jest zrzeszona w organizacji związkowej. Na czele Rady 
Zakładowej od wielu lat stoi doświadczony działacz społeczny 
Kazimierz Jędrzej czuk, p. o. magazyniera Stadniny. Wyżej wy
mienione organizacje tworzą Samorząd robotniczy, reprezento
wany przez KSR, któremu przewodniczy Ryszard Pyrgiel, zoo
technik, jeden z młodszych, a obiecujących pracowników Stad
niny; poza pracą zawodową zajmuje się działalnością kulturalną 
i socjalną.

HODOWLA BYDŁA

Historia powstania obory.
Materiał wyjściowy.

W okresie międzywojennym utrzymywano w Kozienicach nie
wielką oborę użytkową, głównie w celu pokrycia zapotrzebo
wania na mleko dla administracji.

Przy organizowaniu gospodarstwa w 1946 r. sprowadzono 
z PSK Walewice kilka krów, a następnie w roku gospodarczym 
1948/49 zakupiono od chłopów w okolicy Sandomierza 20 krów 
nizinnych czarno-białych, bez pochodzenia, a część z nich rea
gowała na TBC. Wydajność krów obory kozienickiej wg danych 
kontroli mleczności za 1949 r. wyniosła od 19 sztuk przeciętnie 
2373 1 mleka przy 3,43°/o tłuszczu, to jest 58,38 kg tłuszczu od 
sztuki. Do obory tej został zakupiony z PGR Nakielnica buhaj 
licencjonowany Norkop 37 G K 1, ur. 31.X.1948 r.; 80 pkt.

Drugim buhajem, którego użyto w tej oborze, był Don, bez 
licencji, ur. 10.III.1950 r. po O. Bilon W 100 od M. Nusia 1 
W 1964. Buhaj ten został zakupiony z PGR Koszyce Małe k. Tar
nowa.

W czerwcu 1953 r. rozpoczęto inseminację krów nasieniem 
trzech buhajów z PZUZ w Kozienicach. Buhaje te nie były ze 
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sobą spokrewnione co wskazuje na to, że początkowo nie dą 
żono, jak z tego wynika, do konsolidacji genetycznej stada. Były 
to następujące buhaje: Tyran 328 G (zweryfikowany do ks. P), 
Jopek 325 G (zweryfik. do ks. W) i Magnus 68 G (zweryfik. do 
ks. P). Nie były to więc rozpłodniki o wysokiej wartości hodo
wlanej, skoro przy weryfikacji zostały przeniesione do niższych 
ksiąg.

Planową, opartą o zasady naukowe hodowlę bydła rozpoczęto 
w 1958 r. Z posiadanego wówczas pogłowia 42 krów oraz 24 
sztuk jałowizny wyselekcjonowano po przeprowadzeniu trzy
krotnych badań na TBC i na brucelozę 11 krów i 24 sztuki mło
dzieży.

Po przeprowadzeniu tych badań zorganizowano dwie odrębne 
obory w osobnych, odizolowanych od siebie pomieszczeniach. 
Krowy zdrowe umieszczono w obecnie istniejącym budynku obo
rowym, zaś oborę krów gruźliczych umieszczono w budynku, 
w którym jest obecnie magazyn nawozów. W oborze bezgruź- 
liczej znalazły się zaledwie trzy krowy pochodzące ze stada

Fot. 55. Stado krów na pastwisku (fot. Z. Raczkowska)
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macierzystego: Dziwna, Dzida i Biedronka, pozostałe 8 krów były 
to sztuki wychowane w Kozienicach w latach 1946—1958.

Dla uzupełnienia obory dokonano w 1959 r. zakupu krów od 
hodowców prywatnych. Ogółem w latach 1959 1960 zakupiono
22 krowy, w tym 11 sztuk w Kazimierzy Wielkiej od chłopów, 
6 sztuk od chłopów w pow. kozienickim i 5 sztuk od pracow
ników gospodarstwa. W 1960 r. obora gruźlicza została skaso
wana, a krowy sprzedane. W ciągu trzech lat istnienia izolowa
nej obory gruźliczej wyhodowano najlepsze sztuki dla obory 
składającej się ze sztuk zdrowych. Urodzone cielęta były na
tychmiast po odpojeniu siarą izolowane w cielętniku i pojone 
mlekiem z obory zdrowej, oraz chudym mlekiem w proszku. 
Przy zachowaniu zasady pełnej izolacji i prowadzeniu systema
tycznych badań młodzieży na TBC uzyskano w ciągu trzech lat 
zdrową oborę i zdrową jałowiznę, która dała podstawy do wy
sokich osiągnięć hodowlanych i produkcyjnych stada, co obra
zuje mleczność obory w okresie jej rozwoju oraz liczba sztuk 
wpisanych do ksiąg hodowlanych bydła zarodowego (tab. 11).

Liczebność obory kozienickiej, jej wydajność i liczba krów wpisanych 
do ksiąg w latach 1949—1968
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1949 19 _ _ 2373 58,38 3,43 — — — —

1958 39 — — 3784 138,29 3,47 — — — —

1959 37,8 23,5 62,2 4545 163,23 3,59 — 1 2,65 2

1960 44,7 39,5 88,3 4358 169,82 3,90 — 1 2,2 2

1961 36,5 20 53,9 5039 194,40 3,86 — 3 8,2 1

1962 38 34 88 4684 181,91 3,88 — 3 8,— 2

1963 43,5 32 73,5 4721 170,89 3,62 1 4 9- 2

1964 51,8 40 77 4535 191,94 4,25 — 7 13,5 1

1965 57,2 36 64,2 3882 160,90 4,14 1 7 12,2 18

1966 52,2 36,5 69,9 3577 137,73 3,85 — 2 3,8 39

1967 50,0 32,0 64,0 3863 156,46 4,05 — 4 8, 0 26

1968 45,1 38,0 85,8 4398 192,29 4,37 4 9,0 9
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Spadek mleczności krów od 1965 r. spowodowany zestal nad
miernym powiększeniem stanu bydła, w tym i krów, i niena
dążaniem produkcji roślinnej w zaopatrzeniu w pasze objęto
ściowe. Ze względu na pogarszanie się wyniku ekonomicznego 
zmniejszono również zużycie pasz treściwych. Równocześnie 
z nieprawidłowym żywieniem i zmianami organizacyjnymi w za
kresie unasieniania bydła zwiększyła się znacznie w latach 1964 
i 1965 jałowość krów. Wszystkie te czynniki wpłynęły na to, 
że obora kozienicka z człowego miejsca w Zjednoczeniu, na ja
kim utrzymywała się przez sześć kolejnych lat, spadła pod wzglę
dem wydajności na dalsze miejsce.

W 1968 r. obora kozienicka wyszła z impasu i wróciła do czo
łówki obór krajowych.

Liczbę krów wpisanych do poszczególnych ksiąg zarodowego 
bydła (licencjonowanych) przypadającą na poszczególne księgi 
podano w tabeli 11.

Kierunki pracy hodowlanej — linie męskie

Celem przyjętym w hodowli bydła było uzyskanie stada wol
nego od gruźlicy i brucelozy oraz podnoszenie mleczności po
siadanych krów, co pozwoliłoby na odchów wysokowartościo- 
wego materiału żeńskiego dla własnych potrzeb oraz materiału 
męskiego (buhajków) na sprzedaż.

Równolegle z zabiegami nad uzdrowieniem stada i podnosze
niem warunków środowiskowych poprzez modernizację i uno
wocześnianie pomieszczeń oraz stwarzanie coraz lepszych wa
runków żywienia, jako podstawowych czynników gwarantują
cych postęp hodowlany, starano się kojarzyć krowy z wybra
nymi buhajami. W latach 1948—1965 użyte były w oborze ko- 
zienickiej łącznie 24 buhaje. Obecne stado 54 krów to córki 13 
buhai z pochodzeniem i 3 krowy NN.

Użycie w omawianym okresie tak dużej ilości buhai spowo
dowane było zmianami organizacyjnymi w miejscowym Pań
stwowym Zakładzie Unasieniania Zwierząt, odstępowaniem od 
inseminacji i kryciem buhajami utrzymywanymi w oborze oraz 
nieopracowanym w szczegółach planem kojarzeń.
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Fot. 56. Na inspekcji w oborze: stoją od lewej: st. insp. B. Orłoś, wice
dyrektor ZHZZ B. Bardychowski i dyr. J. Jaworski (fot. W. Surowiecki)

Obecnie można już uznać stado bydła jako w dużej mierze 
genetycznie skonsolidowane, pomimo że posiadane pogłowie 
krów i jałowizny pochodzi od 20 buhajów.

Rozpatrując pochodzenie materiału żeńskiego należy stwier
dzić, że najwięcej potomstwa pochodzi z linii Willem Adema 
28773, sublinii Annas Adema 30587 Pref. B, gdyż po buhaju 
Wallaafs Wietze 1924 K 50352 jest 18 krów i 36 jałówek oraz 
po buhaju Hohóster Alidae Adema 30 53677 jest 7 jałówek.

Po buhaju Ataman 1655 K, pochodzącym z sublinii Oldamsb- 
ster Adema 19056, a z linii Adema 197 22231 Pref. A. jest 9 krów.

Trzecią grupę stanowi liczna stawka córek (23 sztuki) buhaja 
Pikolo 3187 K z sublinii b. Hill 27279, z linii Sikkema 72 25739. 
Czwarta grupa to potomstwo różnych innych buhajów, często
kroć wywodzących się z dwóch pierwszych linii. Potomstwo 
tych buhajów jest stosunkowo nieliczne (od jednej do kilku 
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sztuk po 1 buhaju) i stopniowo usuwa się je z obory przy pro
wadzonej selekcji.

Ustalony w maju 1965 r. plan kojarzeń na najbliższy okres 
przewidywał inseminowanie nasieniem następujących buhajów:

Krowy i jałówki pochodzące Unasieniane będą nasieniem

z linii z sublinii buhaja z linii z sublinii

Willem Adema 
28773

Annas Adema
30587 Pref. B

Pikolo
3187 K

Sikkema
72 25739

Hilla 27279

Jen 25025 Sikkema 75 26079
Sil 27989 Tietje's Paul 

47881
Bentje's Adema 

24634 Pref. B
Rutje's Edward 11 
31646 Pref. B

Edward II
0092 G

Willem 
Adema 
28773

Frize 
Ewertie's 
Adema III 
44219 Pref. B

Oldambster Adema 
19056

Adema 34 1986
GI/K

Z innych linii i o nie
ustalonym pocho
dzeniu

Plan ten zakładał kojarzenie samic nie pochodzących z linii 
Willem Adema 28773 buhajem Edward II 0092 G, wywodzącym 
się właśnie z linii Willem Adema. Założenie to nie zostało w peł
ni zrealizowane, gdyż w połowie 1966 r. buhaj Edward II został 
z hodowli usunięty, a na jego miejsce wprowadzono buhaja 
Dijpster Bernard 2079 K/E z linii Hiltje’s Adema A pref. B 37910. 
Założenie konsolidacji genetycznej stada na linię Willem Ade
ma 28773, jednego z ośmiu czołowych synów buhaja Adema 197 
22231 Pref. A, było jak najbardziej słuszne, ale zrealizowano 
je tylko częściowo. Problemem było natomiast krycie krów wy
wodzących się z linii Willem Adema, dla których brakowało 
odpowiedniego buhaja. Zdecydowano się więc użyć do ich krycia 
buhaja Pikolo 3187 K, pochodzącego z linii Sikkema 72 25739 
i sublinii buhaja Hill 27279. Buhaj ten początkowo stacjonował 
w oborze w Kozienicach, następnie przekazano go PZUZ w Za
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meczku. Nie chciał on jednak oddawać nasienia i wrócił do obory 
w Kozienicach, gdzie kryto nim całe pogłowie krów i jałowic.

Rodowód buhaja Pikolo 3187 K, ur. 25 II 1962 r., hod. RRZD 
Stare Pole, woj. Gdańsk, przy licencji uzyskał 75,5 pkt.

0. Picot 1797 K/E M. Baenster Smits 65 263 K/E — 
4827 — 3,95% — 189,11 kg

0. Siferman 
41005 FRS

M. Hiltje A 80 
240910 FRS 
6152 — 4,17% 
257 kg

O. Blitsaerd
Kleime Adema 4
36703 FRS

M. Baenster Smits 
61 259591 FRS 
4749 — 4,22%
200 kg

Rodziny żeńskie

W wyniku prowadzonej pracy selekcyjno-hodowlanej zaczęły 
się tworzyć rodziny żeńskie, które stały się czynnikiem konso
lidacji genetycznej stada.

W oborze kozienickiej jest obecnie 19 rodzin żeńskich. Nie
które z tych rodzin reprezentowane są już w oborze przez trzy, 
a nawet cztery pokolenia, tj. praprawnuczki.

Z posiadanych krów wybrano 29 sztuk na matki buhajów. 
Przy wyborze tych krów kierowano się ich wpisem do ksiąg 
hodowlanych oraz roczną wydajnością mleka i procentem tłu
szczu wymaganym przy zakupie buhajów do PZUZ.

Ponadto w odniesieniu do krów młodszych, tj. wpisanych do 
księgi G/St, brano pod uwagę punktację za budowę wymienia, 
która nie mogła być niższa niż 14 pkt. Wydajność mleczna tych 
matek w 1964 r. wahała się od 6823 do 3635 kg mleka i od 4,81 
do 3,98% tłuszczu.

Na matki jałówek, które są włączane do stada krów wytypo
wano, poza 25 krowami przeznaczonymi na matki buhajów, je
szcze 3 krowy o wysokiej wydajności, które ze względu na wpis 
do księgi P nie mogą być matkami buhajów.

Typując krowy od których są odchowywane córki, wybrano 
sztuki o wydajności wyższej od przeciętnej z obory. Przeciętna 
wydajność tych 28 matek wynosiła w 1964 r. 5236 kg mleka,
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Fot. 57. Krowa Nestka 3, nr ob. 96, nr lic. 016 Gl/St. ur. 6. IX. 1963 — 
o. Valaats Wietze 1924 K, m. Nestka 101 W; wydajność w 1967 r.: 5395 1 
ml., 4,3% tł., 233,07 kg tł. (fot. L. Miefiodow)

Fot. 58. Krowa Dziwna 2, nr ob. 73, nr lic. 0021 Gl/St, ur. 22.1. 1962 — 
o. Ataman 1655 K, m. Dziwna 98 W; wydajność w 1967 r.: 6294 1 ml., 
3,87% tł., 243,64 kg tł. (fot. L. Miefiodow)
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a przeciętna z obory — 4535 kg mleka, z czego wynika, że dy- 
ferencjał selekcyjny wynosi 700 kg mleka. Przy odziedziczal- 
ności mleka wynoszącej średnio 0,3 należy się spodziewać po
stępu hodowlanego u córek średnio 210 kg mleka (700 X 0,3). 
Skąd przeciętna stada córek powinna wynieść około 4745 kg 
mleka (4535 + 210 = 4745).

Czynnikiem, który określa prawidłowość zacieleń w stadzie 
i wywiera decydujący wpływ na produkcję mleka, są okresy 
między wycieleniami.

Zacielanie krów przebiegało w oborze na ogół prawidłowo, 
gdyż większość z nich wycielała się ponownie w 12 do 16 mieś, 
po poprzednim wycieleniu. Pogorszenie wystąpiło od 1964 r., 
gdy jałowość w oborze wzrosła.

Prawidłowość zacieleń (laktacji) wpłynęła na stałe zwiększa
nie się z roku na rok produkcji towarowej mleka, która w prze
liczeniu na 100 ha użytków rolnych wzrastała do 1964 r.
rok 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
mleka (1) 67 600 64 300 66 400 73 959 89 650 84 750 79 790

W wyniku racjonalnego wychowu młodzieży i intensywnego 
żywienia krów, przeciętny ciężar ciała sztuk w stadzie wykazuje

Ciężar krów (w kg) w 10 dni po wycieleniu w 1966 r.

Liczba krów po wycieleniu

Tabela 14

Ciężar ciała 
kg pierw

szym drugim trzecim razem

451—500 9 — — 9
501—550 7 9 1 17
551—600 — 5 11 16
601—650 — 2 8 10
651—700 — — 6 6
ponad 700 — 1 1

Razem sztuk 16 16 27 59

Przeciętny ciężar ciała 494 553 615 572
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tendencję wzrostową i świadczy o dużym kalibrze hodowanych 
zwierząt.

Wychów młodzieży
Jałówki i cielęta utrzymywane są w budynkach przystoso

wanych do chowu wolno wybiegowego; pomieszczenia te znaj
dują się poza podwórzem. Są one usytuowane w ten sposób, że 
wybiegi przechodzą w pastwisko, dzięki czemu młodzież ma

Fot. 59. Prawidłowe wymię — wynik selekcji hodowlanej 
(jot. W. Surowiecki)
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Fot. 60. Buhajki hodowlane na pastwisku obok cielętnika; rocznik 1962 
(fot. W. Surowiecki)

możność korzystania przez cały okres letni z pastwiska i obszer
nych wybiegów, co zapewnia im ruch i możność korzystania 
stale ze świeżej zielonki.

W wychowalni w Kozienicach jest stosowany nieco odmienny 
system wychowu młodzieży niż w innych oborach. Cielęta i ja
łowizna od chwili znalezienia się w cielętniku są utrzymywane 
w grupach po kilka do kilkunastu sztuk, a nie wydzielane do 
pojedynczych pomieszczeń. Przebywanie cieląt w grupach wpły
wa dodatnio na ich rozwój, gdyż mają dużo miejsca oraz ruchu 
i rywalizują z sobą w trakcie pobierania karmy.

Buhajki dopiero na 2—3 miesiące przed sprzedażą są przepro
wadzane do obory, gdzie przebywają na uwięzi i są przyuczane 
do prowadzenia.

Cielęta w okresie pierwszych trzech miesięcy żywione są 
głównie mlekiem i Mlekopanem. Przez pierwsze 4 mieś, cie
liczki wypijają przeciętnie 200 1 mleka pełnego i 250 kg Mleko- 
panu. Buhajki w okresie pojenia utrzymują 250 1 mleka pełnego 
i 250 kg Mlekopanu.
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Od dziesiątego dnia życia cielęta przyuczane są do pobiera-
nia paszy stałej i w okresie do V2 roku zjadają:

cieliczki buhajki

paszy treściwej (kg) 280 300

siana (kg) 500 670

pasz objętościowych soczystych (kg) 900 1200

zielonki (kg) 3600 4200

W wyniku stosowanego systemu wychowu i żywienia rozwój 
młodzieży jest intensywny i prawidłowy, a osiągane przyrosty 
są wysokie (tab. 15).

Tabela 15

Ciężar ciała młodzieży w wieku 6, 12 i 18 mieś.

Wyszczególnienie Sztuk 
ogółem

Ciężar 
ciała 
kg

W tym

poniżej 
stan
dardu

stan
dard

powyż ej 
stan
dardu

Jałówki 6 mieś. 13 203 — —- 13
Jałówki 12 mieś. 14 336 — — 14
Jałówki 18 mieś. 4 457 — — 4
Buhajki 6 mieś. 6 229 1 8

Tabela 16

Dane o stanowieniu jałówek w latach 1963 i 1965

Rok Wyszczególnienie

Pokryto sztuk

poniżej
16 mieś.

16—20 
mieś.

powyżej
20 mieś.

1963 przeciętny wiek pierwszego po
krycia m-cy

11 _ —

1965
6 4

1963 przeciętny ciężar ciała w chwi-

poniżej
360 kg 360—400 kg

5

powyżej
400 kg

6

1965 li pierwszego stanowienia 6 4
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Tabela 17
Sprzedaż krów jałówek i buhajków hodowlanych w latach 1962/63 — 
1966/67

Rok Krowy Jałówki Buhajki

1962/63 _ 3 13
1963/64 — — 16
1964/65 — 20
1965/66 6 12 14
1966/67 10 16 10

Prawidłowy rozwój jałowizny pozwala na wczesne ich stano
wienie przy jednoczesnym wysokim ciężarze ciała (tab. 16).

Ze względu na rozwój stada sprzedaż materiału hodowlanego 
żeńskiego stopniowo wzrasta, a sprzedawane buhajki hodowlane 
stale oddziaływują na pogłowie masowe (tab. 17).

Żywienie bydła

Wysoką wydajność mleka i należyty rozwój młodzieży uzy
skano w oborze kozienickiej dzięki intensywnemu żywieniu 
w okresie całego roku. Osiągano je jednak wysokim kosztem, 
zużywając na skutek braku pasz objętościowych duże ilości pa-

Roczne zużycie pasz w oborze kozienickiej
Tabela 18

Pasza Ogółem 
ton

Na 1 szt. efekt, 
bydła rocznie q

Zielonki 785 55
Kiszonki 890 63
Wysłodki suche 150 11
Okopowe pastewne 308 22,4
Siano z konicz. z trawami 160 11,7
Treściwe średnio białkowe 26,3 1,91
Treściwe wysoko białkowe 39,1 2,85
Słoma pastewna i ścioły 90 13
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szy treściwej, zwłaszcza od 1963 r. gdy stan ¡pogłowia uległ po
ważnemu wzrostowi. W wyniku takiego żywienia zużycie paszy 
treściwej na produkcję 100 kg mleka było wysokie i wynosiło:

w roku 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
kg 45,4 45 43,4 53,3 49,9 46 47

Pomieszczenia i organizacja pracy

Krowy umieszczone są w budynku, który był w okresie mię
dzywojennym wznoszony z przeznaczeniem na oborę. Budynek 
ten zaadaptowano do nowoczesnych wymagań. Obora jest płyt
ka, liczy 72 stanowiska z jednym korytarzem gnojowym prze
jazdowym wzdłuż budynku i dwoma korytarzami paszowymi 
umieszczonymi na wysokości górnej krawędzi żłobów. Żłoby 
mają drabiny do indywidualnego żywienia i samoczynne poidła.

Stanowiska dla krów są krótkie z płytą gnojową. Do obory 
dobudowane jest pomieszczenie mleczarskie, w którym umie-

Fot. 61. Budynek oborowy (fot. Z. Raczkowska)

166



szczony jest agregat do dojenia. Dój mechaniczny stosowany był 
od 1960 r. przy użyciu dojarki czeskiej DA-1. Od 1966 r. czynna 
była dojarka przewodowa (relizerowa) DA-100. Zastosowanie 
w tej oborze dojarki przewodowej, która jest przeznaczona dla 
obór mających około 100 sztuk krów, w oborze kozienickiej, 
liczącej około 45 krów, było nieekonomiczne, gdyż podwójnie 
obciążało kosztami amortyzacji każdy litr mleka. Wrócono więc 
w 1968 r. do dojarki bańkowej DA-1. W jednym szczycie obory 
znajduje się pomieszczenie do składowania paszy wyposażone 
między innymi w takie urządzenia jak otrząsacz, szarpacz do 
okopowych oraz płuczka do okopowych. Krowy korzystają z co
dziennego wybiegu na gnojowni.

W oborze zatrudnione są przy obsłudze krów trzy osoby. 
Stosowany jest trzykrotny dój i czas pracy w oborze wynosi 
przeciętnie 8—10 godzin dziennie.

RYBOŁÓWSTWO

Stawy rybne z racji swego położenia, wielkości i jakości zlew
ni, oraz ilości zawartego planktonu gwarantują osiąganie przy
rostu naturalnego w granicach powyżej 5 q z 1 ha. Istnieją za
tem realne możliwości osiągania w sprzyjających ciepłych la
tach 10 q ryby handlowej z 1 ha lustra wody, naturalnie przy 
zwiększonym żywieniu paszami treściwymi, oraz nawożeniu obor
nikiem i NPK.

Tabela 19
Produkcja i wpływy roczne z produkcji narybku na sprzedaż i ryby 
handlowej

Wyszczególnienie 1960/61 1961/62 1962/64 1964/65 1965/66 1966/67

Wpływ w tys. zł
Produkcja towa

rowa narybku i

226 345 700 740 560 417

kroczków (q)
Ryby handlowej

32 43 48 65 30 17

(q) 116 146 213 320 220 141
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Powierzchnia lustra wody wynosi obecnie 46,06 ha. Prowadzo
ny jest cały cykl produkcyjny karpia, a więc część stawów przez
nacza się na tarliska, przesadkę I i II dla kroczków, na magazyny, 
a pozostałą na rybę handlową. Powierzchnia zajęta pod produk
cję ryby handlowej wynosi około 66% powierzchni lustra wody, 
tj. około 30 ha.

Nakłady na produkcję stawową w roku 1965 wyniosły około 
640 tys. zł, przy czym składały się na to nakłady na nawozy, 
fundusz płac, amortyzacja i materiał zarybieniowy oraz inne 
wydatki, a wpływy wyniosły — 740 tys. zł.

Tabela 20

Produkcja stawowa w SK Kozienice

Rok
Odłów 
ogółem 

kg

W tym odłów (kg) Zużycie 
pasz w 

przeliczeniu 
na wsp 5 

ton

ryby 
handlowej

materiał 
zarybienio

wy

przyrost 
naturalny 

karpia

1958/59 
na 1 ha

5 297
82

4 300
66

979
16

4 124
68

0,4

1959/60 
na 1 ha

4 309
70

1 134
18

3175
52

4 005
65 0,3

1960/61 
na 1 ha

14 810
242

11 630
190

3 180
52

9 538
156 0,2

1961/62 
na 1 ha

21 744
290

12 929
85

8 815
205

13 094
100 0,8

1962/63 
na 1 ha

25 591
569

14 684
326

10 905
243

12 110
275 0,7

1963/64 
na 1 ha

32 610
724

22 610
502

10 000
222

17 304
407 1,2

1964/65 
na 1 ha

38 530
856

32 040
712

6 490
144

17 688
416 1,5

1965/66 
na 1 ha

25 100
1 160

22 100
920

3 000
240

16 440
450 1,5

1966/67 
na 1 ha

15 717
348

14 047
311

1 670
37

2146
47 1,0
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Fot. 62. Pielęgnowanie stawów jest podstawą ich wysokiej wydajności 
(fot. L. Miefiodow)

W produkcji stawowej na skutek stałego stosowania zabiegów 
uprawowo-nawozowych osiągnięto na przestrzeni ubiegłych lat 
znaczny wzrost produkcji (tab. 20).



PRZEMYSŁ ROLNY

Młyn wodny pracuje rocznie około 270 dni, przerabiając usłu
gowo zboże (przeważnie pszenicę) na mąkę i śrutę. Wpływy 
za przemiał wynoszą rocznie ok. 200 tys. zł, a nakłady (tj. fun
dusz płac) ok. 90 tys. zł, nakłady na remonty, konserwację 
i energię elektryczną ok. 50 tys. zł. A więc roczny zysk z mły
na wynosi ok. 60 tys. zł (nie odliczając amortyzacji). Przyczyną, 
która przesądza o konieczności posiadania i prowadzenia młyna 
są stawy rybne. Młyn jest tak usytuowany, że jego użytkow
nik decyduje o dopływie wody do stawów rybnych. Przy jed
nym użytkowniku sprawa jest prosta, natomiast w razie po
działu — inny użytkownik młyna względniałby w pierwszym 
rzędzie swoje potrzeby ze stratą dla gospodarki stawowej.

PERSPEKTYWY ROZWOJOWE

Kierunki produkcyjne i ekonomiczne Stadniny. Dotychczaso
wy wysoki poziom zagospodarowania obiektu pozwala planować 
dalszy wzrost produkcji, poparty odpowiednią modernizacją, me
chanizacją i intensyfikacją, wynikającymi z przewidzianych in
westycji w latach 1966—1970.

Na inwestycje w okresie tego 5-lecia przewiduje się 9 117 tys. zł 
z czego:

— na prace budowlano-montażowe — 7 277 tys. zł (79,2%),
— na mechanizację — 1 900 tys. zł (20,8%).
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Opracowany plan szczegółowo zakreśla granice, oraz kierunki 
rozwojowe obiektu w ścisłym powiązaniu ze wzrostem środków 
produkcji zapewniających uzyskanie wysokich wskaźników pro
dukcji towarowej netto.

Wyrazem tego w zakresie produkcji rolnej jest:
— wzrost towarowości zbóż z 1 ha gruntów ornych z 5,7 q do 

6,6 q, tj. o 15%,
— zmniejszenie zakupu zbóż i pasz w stosunku do roku 

1963/64 o 25%,
— wzrost zużycia NPK na 1 ha użytków rolnych z 218 do 

356 kg, tj. o 63%,
— wzrost towarowości żywca na 1 ha użytków rolnych z 99 do 

153 kg, tj. o 54%,
— wzrost towarowości mleka z 1 ha powierzchni paszowej 

z 478 do 671 1, tj. o 40%.
W wyniku wzrostu produkcyjności nastąpi wzrost wskaźników 

rentowności:
— orientacyjny zysk ogółem z 338 tys. zł wzrośnie do 

570 tys. zł, tj. o 68%,
— zysk na 1 pracownika z 3,4 tys. zł wzrośnie do 3,9 tys. zł, 

tj. o 15%,
_  fundusz płac w stosunku do nakładów z 35,7% wzrośnie do 

38%,
— produkcja towarowa ogółem na 1 ha użytków rolnych z 18,9 

jednostek zbożowych wzrośnie do 26,3 jedn. zbóż., wskaźnik 
wzrostu wyniesie więc 39%,

— produkcja towarowa ogółem na 1 pracownika z 49,3 jedn. 
zbóż, wzrośnie do 77,5 jedn. zbóż., tj. o 57%, przy czym wartość 
majątku trwałego na 1 ha użytków rolnych ze 110,4 tys. zł 
wzrośnie do 125,1 tys. zł, wskaźnik wzrostu wyniesie zatem 13%.

Dotychczasowe i przewidywane wpływy i nakłady wskazują 
na dalszą stabilizację prowadzonej dotychczas działalności rol- 
niczo-hodowlane j.
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Tabela 21
Zestawienie wpływów i nakładów

Wpływy (w tys. zł) Nakłady (w tys. zł)

Wyszczególnienie

19
63

/6
4

19
65

/6
6 1—1 o

©■ r- 05
Wyszczególnienie

19
63

/6
4

19
65

/6
6

19
70

/7
1

Produkcja roślinna 1403 1312 1950
Fundusz płac 
i ubezpieczeń 1753 1635 1870

Produkcja zwierzęca 1843 1947 2050
Pozostałe 
nakłady 3153 1517 1530

Dotacje do klaczy i 
roczniaków odcho- 
dowanych na Torze 
Wyścigowym i inne

1246 1272 1600
w tym: 
zakup nasion 
i sadzeniaków

120 133 150

Inne wpływy 553 520 150
Zakup inwent. 
żywego 44 5 —

Przemysł rolny 200 149 200 Zakup pasz 963 1125 730

Zwiększenie stanu 
zapasów 271

Zakup nawozów 
pomocniczych 265 279 450

Amortyzacja 457 488 650

Ogółem wpływy 5244 5200 5950 Ogółem nakłady 4906 5182 5380

Strata — — Zysk 338 289 570

Razem suma bilanso
wa 5244 5471 5950

Razem suma 
bilansowa 5244 5471 5950

Fundusz płac na 1 pracownika w 1963/64 wynosił 17 530 zł, 
w 1965/66 — 17 210 zł, w 1970/71 — 21 000 zł.

Inwestycje. Inwestycje przewidziane na prace budowlano-mon
tażowe obejmą:

1) inwestycje mieszkaniowe, administracyjne i socjalne, które 
dotyczyć będą łącznie 48 izb;

2) budynki gospodarcze dla 45 rodzin,
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3) budownictwo gospodarcze i urządzenia (jak np. magazyn 
zbożowy na Około 100 ton, stodołę, szopę na zboże i siano, sto
dołę — ujeżdżalnię, warsztaty, garaże na 9 stanowisk dla pojaz
dów mechanicznych, szopę na magazyny i narzędzia, myjnię 
płytową dla pojazdów, wodopój dla bydła (awaryjny),

4) różne inne inwestycje jak: mosty, bruki, podwórza, drogi 
dojazdowe, ogrodzenia podwórz, instalacje elektryczne, instalacje 
odgromowe, przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych, ogrodzenia 
padoków-pastwisk i wybiegów dla bydła, przebudowa stawów 
rybnych i systemu doprowadzania wody oraz zagospodarowania 
przyległych do stawów 11 ha łąk.

W zakresie mechanizacji przewiduje się uzupełnienie istnieją
cych maszyn i narzędzi na skutek kasacji, a ponadto zmechani
zowanie w 100% roztrząsania obornika i koszenia zielonek, 
wprowadzenie kombajnizacji zbóż i zbioru słomy w 81°/o, zme
chanizowanie w 100% zbioru buraków cukrowych oraz zainsta
lowanie dwóch deszczowni. Planowana deszczownia półstała 
winna po uruchomieniu wpłynąć na znaczne zwiększenie wy
dajności masy zielonej z 1 ha istniejących padoków i łąk oraz 
części gruntów ornych objętych deszczowaniem.

Planowane inwestycje są pozycjami uzupełniającymi posiadane 
środki produkcji.

Państwowa Stadnina Koni w Kozienicach jest wysokowarto- 
ściowym warsztatem rolnym i cennym obiektem hodowlanym, 
a włożone nakłady inwestycyjne są ze wszech miar celowe 
i słuszne aby stworzyć warunki pełnej produktywności.

WARUNKI SOCJALNO-BYTOWE

Warunki mieszkaniowe pracowników są dobre i w tym za
kresie następuje dalsza stała poprawa. Z ogólnej ilości około 
67 pracowników fizycznych — 59 mieszka w budynkach PSK. 
Przeciętna liczba izb zajmowanych przez 1 pracownika z rodziną 
wynosi 2,3 izby. Łączne potrzeby izb mieszkalnych dla pra
cowników z rodzinami i samotnych stałych wynoszą 128 izb. 
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Dla emerytów przeznaczone są 22 izby, a dla sezonowo zakwate
rowanych stażystów i stołówkę 5 izb. Ponadto dla pracowników 
umysłowych przeznacza się 26 izb. Łączne zapotrzebowanie izb 
mieszkalnych wynosi 181 izb.

Na potrzeby biura PSK, pokoje gościnne, socjalne, pracownię 
ichtiologa, dyżurki itp. potrzeba 13 izb. Ogólne zapotrzebowanie 
w perspektywie rozwojowej wynosi 194 izby.

Obecny stan wynosi 159 izb, z czego do rozbiórki i przekazania 
przewiduje się 13 izb. Dlatego istnieje konieczność wybudowania 
w ciągu najbliższych 5 lat 48 nowych izb mieszkalnych.

W roku 1965 oddano do użytku nowy budynek mieszkalny 
o 31 izbach z pełnym wyposażeniem wodno-kanalizacyjnym dla 
14 rodzin oraz z przystosowaniem 5 izb na świetlicę i czytelnię. 
Podobny budynek o 48 izbach z pełnym wyposażeniem projek
tuje się wybudować do 1970 r. Dzieci pracowników ze wzgędu 
na bliskość miasta korzystają z przedszkola i szkoły w mieście.

Obok części mieszkań pracowników istnieją budynki gospodar
skie, a brakujące będą wybudowane w najbliższym czasie.

Nagromadzone środki w cennym inwentarzu, glebie i doświad
czeniu oraz zamiłowaniu załogi tworzą pewne podstawy do dal
szego rozwoju przedsiębiorstwa. Dalsza poprawa warunków so
cjalno-bytowych pracowników przyczyni się niewątpliwie do 
wzrostu wydajności pracy, a tym samym do szybkiego zrealizo
wania zadań planowych Państwowej Stadniny Koni w Kozieni
cach.
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1966.
9. Wiadomości wyścigowe. Warszawa-Służewiec.

10. Polska księga stadna koni pełnej krwi.
11. General Stud Book (angielska księga stadna koni pełnej krwi) 

35 tomów — 1791—1961 r.



KPATKOE CO;iEPJKAinii:

y Ko3eHML< BoraToe ncTopnnecKoe npomnoe, oho ocoSeHHO cBH3aHO 
c flMHacTneü HrejiJiOHOB.

3Ta MecTHocTb b XII Bene npMHafljieacajia MOHacTbipio HopBepiaHOK 
b ILnorpce, a c 1420 ro^a cTajia kopojiobckom eoScTBeHHOCTbio.

Topofl Ko3eHMfle, Ha npeflMecTbM KOToporo pacnojio>KeH Kohhbim saBOfl, 
6bwi ocHOBaH m nojiyHMJi ropoflCKiie npaBa b 1549 rosy ot IleTpa c&Mpjiejt, 
BoeBOflM. B XV Bene b Ko3OHiinax yate 6mji flepeBHHHMM ko- 
pojieBCKMM flBopeq, kotopbim HecKOJibKO pa3 cropeji n Bbiji 3aHOBO ot- 
CTpoeH. Okojio 1785 rofla Kopojib CTaHMCJiaB AyrycT IIohhtobckm no- 
CTpowji b Ko3eHMiflax MeTajijiyprMHecKMM 3aB0fl m ManycjiaKTypy opyatHH, 
npoM3BOflHBinyK> mTyijepbi. PacmiipeHiie ropofla nocjieflOBaJio b 1815— 
—1830 rr. m nocjie 1867 rosa, xorfla oh craji CTOJiMi^eü ye3fla.

Topofl Ko3eHniie pacnojioxteH Hafl pexoil 3aroJKfliKOHKoii b6jim3H Bmcjibi 
Ha nepeKpecTKe mocee M3 BapmaBbi b CaHflOMeat m mocee M3 üéTpKOBa 
m PaflOMa b JlyKOB m flajibme Ha boctok. JÍ3flaBHa Kopojin nacTO ocTa- 
HaBJiMBajiMCb b Ko3eHmjax Ha npnBajiax m oxotmjiucb b Ko3emiiflKOÜ 
Ilyme. JÍ3 npomjioro ocTaJiMCb apxiiTeKTOHmiecKi-te naMHTKM, xax flBopeq, 
KOCTejI, naMHTHMK B03flBMrHyTHbIM B 1518 rOfly flJIH yBeKOBeneHMH POJK- 
fleHMH 1 HHBapn 1467 rofla b Ko3eHHijax Kopojin 3birivryHTa I Ciaporo 
H PHfl npOM3BefleHMM MCKyeCTBa.

B HacTOHmee BpeMH ropofl Ko3eHmie hmcjimt cBbime 5 tbic. xtMTejieü, 
•HBjmeTCH qeHTpoM ye3fla, oSjiaflaeT pa3BHBaioiqeiicH MecTHoü npoMbimjien- 
HocTbK) m npeflCTaBJiaeT coBoii oSteKT OTflbixa Hafl o3epoM.

rocyflapcTBeHHbifl kohhbim 3aBOfl Bbiji oprami3OBaH b Ko3eHnqax 
b 1924 rofly.

3aBeflyiorqMM 6biJi Torfla Pbimapfl 3onrm, KOTopbiü flo CBoeil koh- 
HMHbi (b 1954 r.) CTaJi flymoü m cepflpeM KO3eHMijKoro 3aBOfla.

JJeHTejibHocTB KOHHoro 3aB0fla HecoMHeHHO cnoco6cTBOBajia B03po?KfleHmo 
HHCTOKpoBHoro K0HH03aB0flCTBa, non™ noJiHOCTbio pa3pymeHHOro BO Bpe- 
mh nepBofi MiipoBoíí BOMHbi. Tanate npeeMHMK Pbimapfla 3onnn, HbmemHMM 
flHpeKTOp EjKH HBOpCKM pyKOBOflHT 3aB0fl0M C BOJIbmOM npeflaHHOCTbiO 
m 3HaHMeM fleaa, hto npwBejio k flOCTMXteHMio BbicoKMX ycnexoB.

B 1939 rosy Kohhbim 3aBOfl noTepneji 3HaHMTejibHbie rroTepn b njie- 
MeHHOM COCTaBe M ero fleHTejIBHOCTb pe3K0 CHM3MJiaCb. KOHHbiii 3aBOfl Ko- 
3eHiiqe nocjie Timtejibix BoeHHbix npoMcmecTBiiM 6biJi BHOBb oTCTpoen 
b 1946 rofly m nonojmeH njieMeHHBiM MaTepnaaoM M3 pa3JiMHHBix mctohhm- 
KOB.
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HanpaßjieHMe Kohhoto 3aBO.ua mojkho onpejtejniTb äbj-mh nyHKTaMM.
1. IIpOM3BOflCTBO HMCTOKpOBHblX JIOlLtafleił BblCOKOTO CK3KOBOTO KJiaCCa.
2. yBejinneHne pocTa m Maccti hmctokpobhom jiouia^ii TaKiiM oGpasoai, 

hto6m Jiouiaflii MCHbiuero cKaKOBoro KJiacca, KOTopbie b pe3yjibTaTe OTÖopa 
SblJIM MCKJIIOHeHbI M3 njieMCHHOTO COCTaBa, GblJW OflHaKO bmcokoto pocTa 
M KOCTMCTbie, HTOÖbl SjiaTOflapH 3TMM CBOMCTB3M OHM MOTJIM 6bITb npO- 
flaHbi BBMfle cnopTHBHbix Jiomaflcü Ha otg’-icctbchhom pbiHKe mjim Ha skc- 
nopT.

3tm jKejiaHMH OKa3biBaioTCii b npaKTMKe coBepmeHHO peajibHbiMM, cbm- 
.neTejibCTBOM HeMy hbjihiotch npMBe/teHHbie hmskö flocTioKeHiiH.

B nepnofl c 1947 no 1967 rr. jiomaflM BbipaiLieHiibie b Ko3CHnpax bm- 
MrpajiM 24 Kjiaccii'iecKMe CKa'iKn. b tom HMCJie 3 pa3a Hepßn. M3 stmx 
24 CKaneK, 9 6buin BbinrpaHbi jiomaflbMM ot jxepeSixa Cxap6. B TO-xe 
BpeMH KO3eHiiijKMe JiomaflM BbiurpajiM 131 flpyrnx HMeiiHbix npiraoB, M3 
KOTopbix 30 BbiurpajiM jioniaflM OT JKepeöna CxapG, 18 ot Meppn Mhh- 
CTpejib m 14 ot jKepeßqa Akbmho. KoHHbiM aaBOfl Ko3eHMije BbipacTMJi 
flßyx JKepeßqoB KJiacca „LUecj? ne pac”: CypMana u Cojihjim, KOTopbie 
y?Ke ocTaBHJin peHHoe üotomctbo, khk Cotmc, .HoHnpeTTM, CeKyiijja, AeP- 
MOT.

Jloiuaflii rocypapcTBCHHoro kohhoto 3aB0.ua Ko3CHiipc b3hjim TaKHce pufl 
nepßbix npn3OB b MeacflyHapoflHbix cocTH3aHJMX. Koßbwia CojibHnpa bm- 
iirpajia npn3 Ilparn Ha mmtmhtb b BepnnHe, Haflfla —■ npn3bi OTKpbiTMH 
m BpaTMCJiaBbi b BepjiMHe n b ByflaneuiTe, CbipeHa — npM3 BpaTMCJiaBM 
bo BpeMH MHTHHra b Bapinaße.

KOHHbIM 3aB0fl0M BbipailjeHO IieCKOJIbKO JKeHCKHX JIMHMM. OcoSeHHO 
pa3BMJiaCb JIMHMH CojIMHbI, JIOHiaflH npOMCXOflHIHIiC M3 3T0M JIMHMH BBIMTpa- 
jim MHoroHMCJieHHbie m oHCHb BaiKHbie cKaHKM, a ffl.ieHHo: Hepöii. Ct. Jle- 
jpKep, IIpn3bi Hpwnjiofla, JInpbi, SojibinoM BapinaBCKMÜ, Pyjiepa, To- 
jieeBKa, üpeflceflaTejiH CoBeTa Mmhmctpob, Mnpbi m mhoto apyrux. Ocho- 
BaHbi TOJKe BfeHHbie jihhmm: Kamin, Hiißeii m Bhcmtbm. 3tm jihhmm hbjih- 
jotch BaiKHoii njieMCHHOM 6a3oü kohhoto 3aB0/ia.

KOHHbIM 3aB0fl0M BbipameH pHfl OHCHb XOPOIHMX cnopTHBHbix JIOHia- 
p,eü, KOTopbie OTJiMHMJiMCb b ripeo^ojieBaiinn npenHTCTBnü n 3aBoeBajiM nep- 
Bbie npn3bi «aiKC b MeiKjiyHapojpiBix cocTM3aHnnx (Beppn, Buh Bmts 
m flpyrne), He ynoMMHan o TpyflHbix OTeuecTBeHHbix KOHKypcax. HecKOJibKO 
K03eHME(KMX JIOHiafleji MOÄIIO CMejIO 3aHMCJIMTb B „KyÖKOBblM” KJiaCC 
(TiiMyp, Tbipac, Ile«po, 3bir3aK, Bjickot n flpyrne).

O tom, hto Kohhmm 3aB0fl0M Ko3eHMpe flocTMTHyTbi Sojibmne ycnexM, 
cBiiaeTejibCTByioT Toxce Hiicjipbi, KacaioinnecH SKcnopTa. Mtbk, KoHHbiM 
3aB0fl0M npoflaHO Ha SKcnopT b 3ana.niiL.ie CTpaHbi 22 njieMeHHbie jio- 
maflM m 13 cnopTHBHbix bmcokoto KanecTBa; mm npo/jaHO TaKHie Mmhm- 
CTepcTBy cejibCKoro xo3HMCTBa okojio 20 hmctokpobhbix HiepcGpoB flJin 
rocyflapcTBeHHbix 3aBOflCKnx KOHioineH c npeflHa3HaneHMeM ajih saBajioß 
nojiyKpoBHbix jioinafleM.
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Cgki^mh BcpxoBOM esflbi, cymecTByiOLpaH npn Kohhom 3aBO«e, npeBpa- 
TMjiacb M3 yaeôHO-nporyjioHHOM b nojibaoBa'rejiBHO-peKopflHyio; b neii 
oöynaeTCH aobojibho MHOroHMCJieHHas rpynna nonianen, npe;(Ha3HaLieHHaH 
Ha SKcnopT m «Jia npoflastM.

Kohhbim 3aBOfl Ben b TeneiiMe pa«a jieT coScTBeHHyio CKaKosyio 
KOHIOIHHIO.

KpoMe jioinaflefł, 3aB0fl b Ko3ennnax pa3BOflMT TaioKe KpynHBiii po- 
raTHBIM CKOT HepHO-neCTpOM HII3MCHH0M nOpOflBI, OCHOBaHHOM Ha MeCTHOM 
Maiepnajie; Ha ee pa3BMTne m yjiyimeHKe oSpaiijaeTCH yjKe b TeneHMe 
pajia JieT ocoGeiinoe BHMMaHne. 3to cthro npM3HaHO njieMei-iHbiM, floCTMraa 
B 1961 rosy cpe^Hioio np0M3B0flMTejiBH0CTB Monona ot kopobbi 5039 
m 194,4 kt jKMpa, npn 3,86% jkmphomojiohhoctm, sauwMan nepBoe MecTo 
cpe^M cTafl HaxoflHinMxcH b Be^eHMM OGBe^MHeiiMH rnieMeHHoro jkmbot- 
HOBOflCTBa. Ko3eiiMHKoe ci'ano BBipaiijMBaeT TaKxce peiiHBix nneMeHHBix 
Bbikob.

3HaHMTejIbHOii OTpaCJIBIO np0M3B0flCTBa HBJIÍieTCM pBlSHOe XO3HÍICTB0 
(xapnoB) b npyaax noBepxHOCTBio 46 ra 3epKana boabi, M3 kotopbix no- 
jiyneHO Bbijio b TeneHne 9 JieT b cpeflHeM 443 Kr/ra, a b caMBie jiy’iiuMC 
roflBi — 724—1160 kt pbi6.

PacTeHi-icBoncTBO oTjinnaeTCH BBicoKoił npoM3BonMTejiBHOCTBio c 1 ra 
naniHM m 3eneHBix yronnil, iiecMOTpa na iieKOTopBie KoneSaHMH bbisbhh- 
HBie HeßjiaronpnHTHBiMM aTMOCcfjepnaiecKiiMM ycjiOBMHMii. LfejiBio stoto 
npon3BOflCTBa HBJiaeTCH, npeJKfle Bcero, cHaßsceHMe kopmbmm iwieMen- 
hoto niiBCHTapH m, KpoMe Toro, oho cocTaBJiHGT cepBe3Hoe TOBapHOe HP0M3- 
BoacTBo 3epH0BBix KyjiBTyp, panca m caxapHoii cBeKJiBi.

HaKonneHHBie cpe^cTBa BBMfle peHHoro MUseHTapa, noHBBi, ocHaipcHMa 
ManiMHaMM m onBiTa, a TaKxce Gjiaronapa jiioGbm k Tpyny paßoaero koji- 
jieKTMBa, co3flaiOT Ha^ejKHBie ochobbi sjih najiBHeMinero pa3BMTMH npen- 
npMHTMH.



SUMMARY

Kozienice has a rich historical past, and is especially linked with the 
Jagiellon dynasty.

In the XH-th century this locality belonged to the Norbethian Nunnery 
at Płock and in 1429 it became royal property.

The town of Kozienice, on the outskirts of which the stud is situated, 
was foundet by Piotr Firlej, palatine of Russia (the former Polish part), 
and received city rights in 1649. In the XV-th century there already was 
a wooden royal mansion which was later several times burnt down and 
rebuilt. Around the year 1785, King Stanislaw Poniatowski set up an iron 
mill and an armoury workshop there in which hunting guns were made.

The development of this town occured in the years 1815—1830 and after 
1867 when it became a district town.

The town of Kozienice lies on the river Zagożdżonka not far from 
the Vistula, on the crossroads of the highway from Warsaw to Sando
mierz, and from Piotrków and Radom to Łuków, and further East. In 
old times kings often stopped at Kozienice for repasts and hunted in the 
Kozienice Virgin Forest. Today the town can boast of such relics of the 
past as a palace, a church and a monument put up in 1518 to commemo
rate the birth at Kozienice on January 1, 1518, of King Zygmunt I the 
Old, and also a number of works of art

Today Kozienice has more than 5000 inhabitans, is a district town, has 
an expanding local industry.

The State Horse Stud was organized at Kozienice in 1924 on a 344 
hectare farm of which 262 hectares are arable land. It was subordinated 
to the Ministry of Agriculture.

The management at that time was taken over by Ryszard Zoppi, who 
until his death (in 1954) was the heart and soul of horse breeding 
there.

The activities of the Stud undoubtedly contributed greatly to the re
building of thouroughbred breeding which was almost completely ruined 
by World War I and greatly devastated by World War II.

Also Ryszard Zoppi’s successor Mr. Jerzy Jaworski, the present direc
tor, manages this breeding center with great devotion and skill — this 
has contributed to the excellent achievements of this enterprise.

In 1939, the Stud suffered considerable losses in stock and its activi
ties were greatly restricted. After the severe trials of the war, the Kozie
nice Stud was re-opened in 1946, and breeding started with breeding 
material from various sources.
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The aims and the guiding lines may be expressed under two points:
1) breeding of high class thoroughbreds for racing,
2) increasing the height and bone of the thoroughbred, so that horses 

of inadequate racing class, which, as a result of selection, get eliminated 
from breeding, could be, however of big frame so that they could be 
sold at home or abroad as event horses and show jumpers.

These policies are proving in practice quite feasible which is indicated 
by the achievements presented below.

During the period 1947—1967 horses bred at Kozienice won 24 classics, 
including three times the Derby. Of those 24 races nine were won by 
horses by the stallion Skarb. In the same period Kozienice bred horses 
won 131 other races, also of a selective character. Of these, 30 were won 
by horses by Skarb, 18 by the offspring of Merry Minstrel and 14 of 
Aquino. The Kozienice Stud has bred two stallions of the leading sire 
type: Surmacz and Solali, who gave valuable offspring such as Sotis, 
Donizetti, Sekunda, Dermot.

Horses bred at the Kozienice State Horse Stud won also a number of 
prizes at international meetings. The mare Solnica won the Prague Prize 
at the Berlin meeting, Czadda — the Opening and the Bratislava prizes 
at the Budapest and Berlin meetings, Syrena — the Bratislava Prize at 
the meeting in Warsaw.

The Stud has reared several female lines. The line of Solina has 
developed especially well and horses springing from it have won nume
rous and valuable races such as: the Derby, St. Leger, Produce Stakes, 
T.irv, Wielka Warszawska, Rulera, Golejewka, Prezesa R. M., Miry and 
many others. Also the valuable lines of Czapla, Nivea and Brzytwa are 
being formed. These lines form an importand basis for breeding at the 
Stud.

The Stud has reared a number of very useful equestrian event horses, 
which distinguished themselves in show jumping and won first prizes 
even at international shows (Berry, Bronz, Via Vitae and others) not to 
mention difficult home events. Several Kozienice horses may well be 
rated among „cup” class horses (Timur, Tyras, Cedro, Zygzak, Blekot 
and others).

Also export figures indicate the great breeding achievements of the 
Kozienice Stud. Thus the stud has sold for export to Western countries 
22 horses for breeding and 13 event horses of great value. It also sold 
more then a dozen thoroughbred stallions to the Ministry of Agriculture 
for state stallion stud,s for breeding half-breds in the country, and also 
at some of the leading half-bred studs.

The riding section at the Stud transformed itself from an exercise and 
hacking establishment into a sporting event one. Here a fairly large 
group of horses for export and sale are trained.

For a number of years the stud ran its own racing stable. This has 
been a successful enterprise which has had a beneficial influence on 
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helping to solve several problems in the sphere of racing and breeding 
thoroughbreds.

In addition to horse breeding, cattle breeding of the lowland black 
and white breed, based on local stock, is conducted. For a number of 
years special attention has been paid to its development and improve
ment. In 1961, this herd, on attainment of a per cow average annual 
productivity of 5039 kg of milk and 194,4 kg of fat, at 3,86 per cent fat 
content, which gave it first place among herds subordinated to the Cattle 
Breeding Union, was recognized as a cattle breeding center. The Kozie
nice herd produces also valuable breeding bulls.

An important production repartment is fish breeding (carp) in artifi
cial ponds of a total water surface of 46 hectares, from which on the 
average, over a period of nine years, 443 kg of fish was obtained per 
hectare and in the best years 724—1160 kg of fish.

Despite some fluctuations caused by unfavourable atmospheric condi
tions, production of crops is characterized by high yield per hectare of 
arable land and meadows. This production primarily serves to supply ne
cessary fodder for livestock, but it also yields considerable quantities of 
grain, rapeseed and sugar beet.

The assets accumulated in the form of valuable livestock, fertile earth, 
machine pool and the experience and enthusiasm of the stud’s personnel 
insure a further development of this enterprise.



RÉSUMÉ

Kozienice a un riche passé historique, particulièrement lié avec la 
dynastie des Jagellons.

Au Xlle siècle cette localité appartenait au couvent des soeurs de 
St Norbert et en 1429 elle est devenue propriété royale.

La ville de Kozienice, dans le faubourg de laquelle est situé le haras, 
a obtenu les droits municipaux en 1549 grâce au voïevode Piotr Firlej. 
Déjà au XVe siècle Kozienice possédait un château royal en bois qui 
à quelques reprises fut brûlé et ensuite reconstruit. Vers 1785 le roi 
Stanislas-Auguste Poniatowski a fondé à Kozienice une martellerie et 
une manufacture d’armes produisant des carabines. L’agrandissement de 
la ville a eu lieu entre 1815 et 1830 et après en 1867, lorsqu’elle est de
venue le chef-lieu du district.

La ville de Kozienice est située sur la rivière Zagożdżonka, non loin 
de la Vistule, au croisement de la route Varsovie-Sandomierz avec celle 
qui mène de Piotrków et Radom à Łuków et plus loin à l’est. Autrefois 
les rois faisaient souvent halte à Kozienice pour donner à manger aux 
chevaux; ils chassaient aussi dans les forêts environnantes. Il reste de ce 
passé des vestiges architectoniques tels que le palais, l’église, un mo
nument posé en 1518 en souvenir de la naissance à Kozienice le 1er jan
vier 1467 du roi Sigismond I et autres oeuvres d’art.

Actuellement la ville de Kozienice, chef-lieu du district, compte plus 
de 5.000 habitants, possède une industrie locale en plein développement et 
un centre de repos au bord du lac.

Le Haras National de Chevaux a été fondé en 1924. Il dépendait du 
Ministrère de l’Agriculture et était situé sur le terrain d’une ferme agri
cole d’une superficie de 344 ha dont 262 ha de terres arables.

La direction du haras était alors assumée par Ryszard Zoppi qui 
jusqu’à sa mort (1954) était l’âme et le coeur de l’élevage de Kozienice.

L’activité du haras a sûrement contribué à la reconstruction de l’élevage 
de chevaux pur-sang presque entièrement détruit après la première guerre 
mondiale et aussi très éprouvé après la deuxième guerre. De même le 
successeur de Ryszard Zoppi, le directeur actuel, Jerzy Jaworski, dirige 
cet élevage avec un grand dévouement et beaucoup de compétence, ce qui 
a permis d’obtenir d’excellents résultats.

En 1939, le haras subit des grandes pertes dans le matériel d’élevage 
et son activité devient très restreinte. Après les dures épreuves de la 
guerre, le haras de Kozienice fut reactivé en 1946 et sa reconstruction 
prit son partir du matériel d’élevage provenant de différentes sour
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ces. Les buts et les lignes directrices du haras peuvent entre résumés en 
deux points:

1) élevage de chevaux pur-sang de haute classe,
2) augmentation de la masse et du calibre du cheval pur-sang de 

manière à ce que les chevaux qui n’atteindraient pas une suffisamment 
haute classe de course et par conséquent seraient à la suite d’une sélec
tion éliminés de l’élevage, soient quand même d’une haute taille et d’un 
grand cadre; grâce à ces traits caractéristiques ils peuvent être vendus 
pour le sport et pour les concours sur le marché intérieur ou ils peuvent 
être exportés.

Cette conception s’avère en pratique tout-à-fait réelle et la preuve en 
est fournie par les résultats dont il est question plus loin.

Au cours de la période allant de 1947 jusqu’à 1967, les chevaux élevés 
à Kozienice ont gagné 24 courses classiques dont trois fois le Derby. 
De ces 24 courses — 9 ont été gagnées par des chevaux descendant de 
l’étalon Skarb. Dans la même période les chevaux de l’élevage de Ko
zienice ont gagné 131 autres courses, ayant également un caractère de sé
lection dont 30 ont été gagnées par les chevaux descendant de l’étalon 
Skarb, 18 — par les descendants de Merry Minstrel et 14 — par ceux 
de l’étalon Aquino. Le Haras de Kozienice a élevé deux étalons du type 
Chef de race: Surmacz et Solali qui ont déjà donné une progéniture de 
qualité, comme Sotis, Donizetti, Sekunda, Dermot.

Les chevaux de l’élevage du Haras National de Kozienice ont rem
porté aussi plusieurs premiers prix au cours des rencontres internationales. 
La pouliche Solnice a remporté le Prix de Prague au meeting à Berlin, 
Czadda — le Prix de L’Ouverture â Budapest, le Prix Bratislava à Berlin, 
Syrena — le prix de Bratislava au cours d’un meeting à Varsovie.

■ Le haras a élevé quelques lignées femelles. C’est la lignée de Solina 
qui s’est particulièrement développée et les chevaux qui en descendent 
ont gagné de nombreuses courses de grande valeur telles que: le Derby, 
St. Leger, Prix Lira, Grand Prix de Varsovie, Prix Ruler, Golejewko, du 
Président du Conseil des Ministres, Mira et plusieurs autres. Des précieu
ses lignées se sont également formées de Czapla, de Nivea et de Brzytwa. 
Ces lignées constituent une importante base d’élevage du haras.

Le haras a élevé plusieurs très bons chevaux de sport qui se sont 
distingués aux concours de saut d’obstacles et remportaient des pre
miers prix même aux compétitions internationales (Berry, Via Vitae et 
autres), sans parler des difficiles concours du pays. Quelques chevaux 
de Kozienice peuvent être à coup sûr comptés parmi ceux de la classe 
„de coupe” (Timur, Tyras, Cedro, Zygzak, Blekot et autres).

Les chiffres concernant l’exportation des chevaux du haras de Ko
zienice attestent la grande valeur de cet élevage. Le haras a notamment 
exporté vers les pays occidentaux 22 chevaux d’élevage et 13 chevaux de 
sport de grande valeur; le haras a également vendu au Ministère de 
l’Agriculture plus que dix étalons pur-sang pour les Dépôts d’Etalons, 
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destinés à l’élevage de chevaux demi-sang chez les fermiers et dans cer
tains haras principaux des demi-sang.

La section équestre du haras et qui au début entraînait les chevaux 
les chevaux pour la promenade s’est transformée en section utilitaire et 
sportive; on y entraîne un groupe important de chevaux destinés par la 
suite à l’exportation et à la vente sur le marché intérieur.

Le haras avait pendant plusieurs années sa propre écurie de course. 
C’était une entreprise réussie qui a exercé une influence favorable sur 
la solution de nombreux problèmes concernant les courses et l’élevage 
de chevaux pur-sang.

En dehors de l’élevage de chevaux on s’y occupe aussi de l’élevage 
du bétail de la race „pie noire” de plaine, basé sur du matériel, indigène; 
depuis des années on accorde une attention spéciale à son développement 
et à son perfectionnement. Cette étable a été reconnue comme étable de 
reproduction, elle a atteint un rendement moyen annuel par vache de 
5039 kg de lait et 194,4 kg de matières grasses c’est-à-dire 3,86’Zo en obte
nant ainsi le première place entre les étables dépendant de l’Union 
d’Elevage des Animaux de Reproduction. L’étable de Kozienice produit 
aussi un précieux matériel d’élevage de taureaux.

Un secteur important de production est constitué par l’élevage des 
poissons (la carpe) dans les étangs d’une nappe d’eau de 46 ha dont la 
moyenne annuelle par hectare au cours de 9 ans a été de 443 kg et pen
dant les meilleures années — 724 à 1160 kg de poisson.

La production végétale est caractérisée par un haut rendement par 
ha des terres arables et des terrains verts malgré certaines oscillations 
causées par des conditions atmosphériques défavorables. En premier lieu 
cette production a pour but l’approvisionnement en fourrage du cheptel 
qui y est élevé; elle donne en plus une importante production de 
marchandises, telles que le blé, la navette et la betterave sucrière.

Les moyens réunis dans la ferme de Kozienice: le précieux matériel 
d’élevage, la terre, les machines et l’expérience ainsi que le dévouement 
du personnel constituent une base solide pour le développement futur 
de cette entreprise.



ZUSAMMENFASSUNG

Kozienice sind reich an geschichtlichen Erinnerungen, die besonders 
mit der Dynastie der Jagiellonen verbunden sind.

De Ortschaft war im XII Jahrhundert Eigentum des Norbertanerin- 
nen — Klosters in Plock und seit 1429 gehörte sie den polnischen Kö
nigen.

Die Stadt Kozienice, wo sich in der Vorstadt das Gestüt befindet, wurde 
durch den polnischen Magnaten, Piotr Firlej gegründet und hatte 1549 
das Stadtrecht erhalten. Im XV Jahrhundert existierte in Kozienice ein 
hölzernes Königspalast, das einige Male abgebrannt und wiederaufgebaut 
wurde. Um das Jahr 1785 hatte der König, Stanislaw August Poniatowski 
in Kozienice ein Hammerwerk und eine Waffenfabrik, wo man Stutzen 
erzeugte, gegründet. Der Stadtausbau erfolgte in der Zeit 1815—1830 und 
nach 1867 wann Kozienice eine Kreisstadt geworden ist.

Die Stadt Kozienice liegt am Fluß Zagozdzonka nahe der Wisla, an 
einer Kreuzung der Chausseen von Warszawa nach Sandomierz und von 
Piotrkow und Radom nach Lukow und weiter nach Osten. In alten Zei
ten haben sich die polnischen Könige öfters in Kozienice zur Rast und 
Jagd im Kozienice-Urwald aufgehalten. Von der Vergangenheit blieben 
Andenken der Architektur, das Palast, die Kirche, andere Kunstwerke 
und ein Denkmal, das als Denkwürdigkeit der Geburt in Kozienice im 
Januar 1467 des Königs Sigismundus des Ersten, im Jahre 1518 errichtet 
wurde.

Die Stadt Kozienice zählt gegenwärtig über 5 Tsd. Einwohner und 
ist eine Kreisstadt; es gibt hier eine sich gut entwickelnde Industrie und 
ein Erholungszentrum am See.

Das staatliche Gestüt wurde in Kozienice 1924 als ein dem Ministerium 
für Landwirtschaft unterstellter landwirtschaftlicher Betrieb mit einer 
Fläche von 344 ha, davon 262 landw. Nutzfläche, organisiert.

Die Leitung des Gestüts übernahm damals Ryszard Z o p p i, der bis 
zu seinem Ableben (1954) der Pferdezucht in Kozienice mit Leib und Seele 
ergeben war.

Die Tätigkeit des Gestüts hatte ohne Zweifel zum Wiederaufbau der 
Vollblutzucht beigetragen; diese war während dem ersten Weltkriege 
fast vollkommend vernichtet worden und hatte im zweiten auch schwe
re Schäden gelitten. Auch der Nachfolger des Ryszard Z o p p i, der 
gegenwärtige Direktor Jerzy Jaworski führt diese Zucht mit hohem 
Sachkenntnis und Hingabe, was zu berühmten Erreichungen des Unter
nehmens beigebracht hatte.
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Im Jahre 1939 verliert das Gestüt sehr viel Zuchmaterial und ihre Tä
tigkeit wird weitgehend eingeschränkt. Nach schweren Kriegsabenteuern 
wurde das Gestüt Kozienice 1946 wiedererrichtet und fängt ihren Wie
deraufbau mit Zuchtmaterial verschiedener Herkunft an.

Das Arbeitsziel und die Arbeitsrichtung des Gestüts kann in zwei 
Punkten ausgedrückt werden. Es sind:

1) Vollblutzucht der hohen Rennklasse,
2) Vergrößerung der Körpermasse und des Kalibers des Vollblutpferdes, 

so daß diese Pferde, die durch Selektion als Rennpferde eliminiert 
werden, großrahmige Pferde bleiben; dank diesen Merkmalen soll es 
möglich sein werden, sie auf dem Markte im Lande oder für den Export 
als Sport- oder Leistungspferde zu verkaufen.

Diese Voraussetzungen sind praktisch real, worüber die nachstehend 
angegebenen Erreichungen zeugen.

In der Zeit 1947 bis 1967 haben die in Kozienice gezüchteten Pferde 
24 klassische Rennen, darunter 3 mal Derby gewonnen. Von diesen 
24 Rennen — 9 haben Pferde nach dem Hengst „Skarb” gewonnen. In 
derselben Zeit haben die in Kozienice gezüchteten Pferde 131 andere, 
auch Ausleserennen, gewonnen. Unter den Siegern waren 30 nach dem 
Hengst „Skarb”, 18 nach Merry Minstrel und 14 nach dem Hengst 
„Aquino”. Das Gestüt hatte zwei spitzenhengste Hengste (vom Typ „Chef 
de Race”) gezüchtet. Surmacz und Solali, die schon wertvolle Nachkom
men, wie Sotis, Donizetti, Sekunda, Dermot ergaben.

Die im Gestüt Kozienice gezüchteten Pferde haben auch eine Reihe 
erster Preise in internationalen Meetings gewonnen. Die Stute Solnica 
gewann im Berlinermeeting den Preis von Prag, Czadda den Eröff- 
nungs- und Bratislavapreis in Budapest und Berlin, Syrena- .den Brati- 
slawapreis während dem Warszawameeting.

Das Gestüt hatte auch einige weiblichen Linien gegründet. Besonders 
entwickelte sich die Linie der Stute Solina und die aus dieser Linie 
stammenden Pferde haben zahlreiche und wertvolle Rennen, wie: Derby, 
St. Leger, Preise der Grosse Zuchtrennen Lira, Großer Warszawapreis, 
Rulers, Golejewkopreis, Preis des Ministerratpräsidenten und viele andere 
gewonnenen. Es enstehen sich auch wertvolle Linien der Czapla Nivea 
und Brzytwa, die eine wichtige Zuchtbasis des Gestüts bilden.

Das Gestüt hatte eine Reihe von sehr guten Sportpferden gezüchtet, 
die sich, abgesehen von schweren Turnieren im Lande, die ersten Preise 
sogar in internationalen Springturnieren (Berry, Via Viatae u. a.) gewon
nen haben. Einige Pferde aus Kozienice (Timur, Tyras, Cedro, Zygzak, Ble- 
kot. u. a.) können zur „Pokalklasse” eingerechnet werden.

Von den großen züchterischen Erfolgen des Gestüts Kozienice, zeugen 
auch die den Export betreffenden Zahlen. Es wurden nach Westen 
22 Zuchtpferde und 13 hochwertige Sportpferde exportiert; auch das 
Ministerium für Landwirtschaft hatte für die staatlichen Hengstdepots 
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zur Halbblutzucht in manchen besten Gestüten, wie auch in land
wirtschaftlichen Betrieben, über 15 Vollbluthengste gekauft.

Die bei dem Gestüt tätige Reitersektion ist von der Schulung der 
Reifer und Spazierritten zum Training übergegangen; es wird hier eine 
ziemlich große Pferdegruppe zum Export und Verkauf geschult.

Das Gestüt hatte mehrere Jahre einen eigenen Rennstall geführt. Das 
war ein gelungenes Unternehmen, das zur Lösung einer Reihe von Pro
blemen auf dem Gebiete der Vollblutzucht und des Rennens beigebracht 
hatte.

Außer der Pferdezucht wird im Gestüt auch schwarzbuntes Nieder
ungsviehgezüchtet; die Zucht ist auf lokalem Ausgangsmaterial gegrün
det und auf ihre Entwicklung wird seit Jahren ein großer Wert gelegt. 
Im Jahre 1961 hatte die Herde eine durchschnittliche Milchleistung von 
5 039 kg Milch, bei 3,86% Fettgehalt, d. h. 194,4 kg Fett erreicht und wur
de als Herdbuchzucht anerkannt. Die Herde nimmt zwischen den dem 
VVB Herdbuchzuchtunterstellten Rinderzüchten, den ersten Platz ein 
und es werden hier auch wertvolle Zuchtbullen produziert.

Ein wichtiger Produktionszweig ist auch die Karpfenteichwirtschaft, 
die auf 46 ha Wasserspiegel geführt wird; die Teiche haben durchschnitt
lich für 9 Jahre — 443 kg und in besten Jahren 724 — 1 160 kg Fische 
pro Hektar gebracht.

Die pflanzliche Produktion ist, trotz gewisser duch ungünstigen Wit
terungsverlauf verursachten Schwankungen, durch hohe Acker- und 
Grün-landerträge gekennzeichnet. Aus dieser Produktion soll vor allem 
das lebende Inventar mit Futter versorgt werden, es wird aber auch eine 
bedeutende Warenproduktion von Getreide, Raps und Zuckerrüben ge
führt.

Durch Ansammlung von wertvollen lebenden Inventar, Boden, Ma
schinen, Erfahrung und Vorliebe der Belegschaft, wurden sichere Grund
lagen zur weiteren Entwicklung des Unternehmens geschafft.
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