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WSTĘP

Stadnina Koni Skrzydlów jako przedsiębiorstwo państwowe 
powstała w 1945 r. W skład jej weszły dwa gospodarstwa — 
Skrzydlów i Widzów — które do 1945 r. stanowiły własność 
prywatną. Wieloletnie tradycje hodowli koni w obu gospodar
stwach sięgające kilkadziesiąt lat oraz istniejące urządzenia sta- 
jenne i pastwiskowe zadecydowały o przekazaniu tych gospo
darstw dla Państwowych Zakładów Chowu Koni.

Skrzydlów związany jest z nazwiskiem braci Reszke, znako
mitych śpiewaków operowych: Jana — tenora i Edwarda — basa. 
Obaj byli zamiłowanymi jeźdźcami, hodowcami i miłośnikami 
sportów konnych. Prowadzili stajnię wyścigową i stadninę peł
nej krwi. Ostatnim prywatnym właścicielem Skrzydłowa był 
Aleksander Danilczuk, zięć Reszkego. Hodował on na znaczną 
skalę konie półkrwi z przeznaczeniem dla wojska, importując sta
do wyjściowe z Węgier.

Widzów, z kolei, była to słynna stadnina braci Lubomirskich. 
W latach trzydziestych majątek przeszedł w ręce Henryka Woź
niakowskiego, który prowadził do chwili upaństwowienia stad
ninę pełnej krwi. Stado hodowlane przeprowadzone zostało ze 
Starzawy pod Przemyślem.

Powstała w 1945 r. Stadnina Państwowa dysponowała powierz
chnią 680 ha, w tym gruntów ornych 437 ha i użytków zielo
nych 175 ha.



POŁOŻENIE I WARUNKI EKONOMICZNE

Państwowa Stadnina Koni w Skrzydlowie położona jest w 
północno-wschodniej części woj. częstochowskiego. Podlega Zjed
noczeniu Hodowli i Obrotu Zwierzętami, a nadzorowana jest 
przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Hodowli Zwierząt Zarodowych 
w Łodzi. „.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą dwa gospodarstwa: Skrzy
dlów — siedziba dyrekcji przedsiębiorstwa oraz odległe o 18 km 
gospodarstwo Widzów, w którym zlokalizowana jest hodow a 
koni pełnej krwi. Do obu gospodarstw dojeżdża się obecnie dro
gami bitymi od asfaltowej drogi stanowiącej połączenie Często
chowy z Radomskiem.

CHARAKTERYSTYKA KLIMATU

Według zmodyfikowanego podziału Polski przez R Gumiń- 
skiego na dzielnice klimatyczne Stadnina Koni Skrzydlow poło
żona jest na pograniczu X i XV dzielnicy rolniczo-klimatycznej 
(X dzielnica łódzka, XV dzielnica częstochowsko-kielecka). Dzie - 
nicę XV charakteryzuje dość znaczne zróżnicowanie poszczegól
nych elementów klimatycznych i występowanie mikrorejonow 
zależnych od ukształtowania pionowego terenu. Średnie roczne 
temperatury dla tego rejonu wahają się w granicach 7 C^ rocz
ne amplitudy ok. 21—23°C. Temperatura powyżej 0 C trwa ¿bO- 
270 dni. Do najcieplejszych miesięcy należą czerwiec i ipiec, 
przy średniej temperaturze 17-17,6°C. Pokrywa śnieżna utrzy-
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Fot. 1. Siedziba dyrekcji Stadniny Koni Widzów-Skrzydlów - dwór w 
Skrzydlowie; widok od strony parku (Fot. A. Swięcki)

mu je się 50—60 dni. Średnia roczna suma opadów za okres 
1891—1930 wynosiła 680 mm, a stosunek opadów letnich do 
zimowych wynosi jak 200—280. Najwięcej opadów jest w lip- 
cu (104 mm) i sierpniu (100 mm). Długość okresu wegetacyjne
go wynosi od 200 do 210 dni. Roboty połowę rozpoczynają się 
w ostatniej dekadzie marca. W zimie przeważają wiatry zachod
nie i południowo-zachodnie, a w lecie zachodnie i północno-za
chodnie. Cisza występuje w 2O°/o dni. Przeciętna roczna prędkość 
wiatru wynosi 2,4 m/sek. Pozornie korzystny klimat tego re
jonu charakteryzują znaczne odstępstwa w poszczególnych mi- 
krorejonach i latach, tak że nawet między oboma gospodarstwa
mi, odległymi od siebie o 18 km, obserwujemy w poszczegól
nych latach znaczne różnice, jeśli chodzi o ilość opadów oraz 
okresy długotrwałych posuch czy też kilkudniowych ciągłych 
opadów, powodujących znaczne spiętrzenie prac polowych.
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GLEBY

Gospodarstwa Stadniny jako warsztaty rolne różnią się od 
siebie w zasadniczy sposób pod wieloma względami, z mający
mi wpływ na organizację produkcji. Z tego też powodu chara
kterystyka rolnicza musi być potraktowana zupełnie osobno.

Gospodarstwo Skrzydlów położone jest na skraju Wieluńsko- 
-Krakowsko-Częstochowskiej, na lewym brzegu Warty. Teren go
spodarstwa jest falisty, a część pól położonych w kierunku Msto
wa leży na znacznych pagórkach. Gleby — są to w przeważającej 
części rędziny o bardzo zróżnicowanej głębokości warstwy ornej 
i znacznej ilości łupka wapiennego. Wśród kompleksów rędzino- 
wych występują łachy piaszczyste i żwirowe, typowe dla rędzin 
jurajskich. Żwiry i piaski występują wśród rędzin na powierz
chni od kilku arów do kilku hektarów. Uniemożliwia to wydzie
lenie osobnych kompleksów ciężkich gleb rędzinowych i kom
pleksu lekkiego. Na skutek tak dużej mozaiki gleb występują 
duże trudności związane z uprawą i nawożeniem (tab. 1). Zde
cydowana jednak większość areału (ok. 200 ha) to gleby rędzi- 
nowe, bardzo ciężkie, które w czasie suszy są nie do rozbicia, zaś 
w okresie nadmiernego uwilgotnienia tworzą tłustą maż, wy
kluczającą możliwość wykonywania jakichkolwiek zabiegów a- 
grotechnicznych. Okresy, w których można wykonywać uprawy, 
są bardzo krótkie, co zmusza do utrzymywania dużej siły po
ciągowej.

Udział poszczególnych klas gruntów ornych i użytków zielonych w gosp. 
Skrzydlów

Tabela 1

Klasa gleby Grunty orne 
ha

Użytki zielone 
ha

III a 133,48 17,63
III b 31,55
IV a 55,93 40,94
IV b 24,22 —

V 9,83 1,68

Razem 255,01 60,25
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Skrajne sytuacje, występujące często jeśli chodzi o stopień 
uwilgotnienia gleb, są spowodowane bardzo ograniczonym piono
wym ruchem wody. Brak możliwości wsiąkania i podsiąkania 
z głębszych warstw spowodowany jest skalistym podłożem, a 
miejscami i bezpośrednio podglebiem. Ogólnie gleby gospodar
stwa Skrzydlów należy ocenić jako zasobne, lecz z natury wa
dliwe fizycznie, co powoduje, że efekty produkcyjne są moc
no uzależnione od przebiegu pogody.

Użytki zielone położone są w pradolinie Warty na glebach 
przeważnie mineralnych (mady), a tylko niewielkie kompleksy 
niżej położone mają gleby płytkie torfowe i murszowe. Warta 
na odcinku wzdłuż łąk i pastwisk Skrzydłowa jest nie uregulo
wana i nie kompletnie obwałowana, na skutek czego w okresie 
roztopów i większych opadów letnich zalewa około połowy u- 
żytków zielonych.

Łąki i pastwiska są zmeliorowane za pomocą dość gęstej sieci 
rowów otwartych, z ujściem bezpośrednim do Warty. Funkcjono
wanie tych urządzeń zależne jest od poziomu wody w rzece.

Cały areał gospodarstwa Skrzydlów stanowi j eden zwarty kom
pleks. Grunty Widzowa tworzą ogromną enklawę śródleśną. 
Teren całego gospodarstwa jest idealnie równy. Gleby bieli- 
cowe utworzone z luźnych piasków, częściowo na ilastym pod
łożu. Łąki położone w dorzeczu Widzówki, która jest dopływem 
Warty, są w niższych partiach położone na torfach i murszach.

Tabela 2
Udział poszczególnych klas gruntów ornych i użytków zielonych w gosp. 
Widzów

Klasa Grunty orne 
ha

Użytki zielone 
ha

III a 5,89
III b — —
IV a 27,64 69,37
IV b 97,69 —

V 56,19 39,43
VI 1,34 —

Razem 182,86 114,69
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Około połowy to grunty mineralne, bardzo zróżnicowane (tab. 2). 
Pastwiska dla koni są założone na gruntach całkowicie mineral
nych, ogrodzone żywopłotami i ładnie zadrzewione. Łąki i część 
pastwisk dla bydła są nadmiernie uwilgotnione, co nastręcza 
wiele kłopotów z ich użytkowaniem, zwłaszcza przy zastosowaniu 
ciężkiego sprzętu. 16 ha łąk torfowych stanowi zupełnie od
dzielny kompleks, do którego dojazd drogą bitą wynosi 4 km. 
Łąki te mają bardzo wysoki poziom wód gruntowych w wyniku 
bezpośredniego sąsiedztwa z kompleksem stawów PGRyb. Kuź
nica. Wszystkie łąki są zmeliorowane systemem rowów otwar
tych, odprowadzonych do Widzówki. Porost na łąkach jest mało 
szlachetny i mimo przeprowadzonej renowacji urządzeń melio
racyjnych nadmierne uwilgotnienie pogarsza istniejący stan.

KIERUNKI PRODUKCJI

Głównym kierunkiem produkcji przedsiębiorstwa jest hodowla 
koni pełnej krwi angielskiej, główny temat niniejszej piacy. 
Obok hodowli koni prowadzona jest hodowla bydła rasy n.c.b. 
W wyniku trafnie prowadzonej selekcji, doboru wartościowych 
buhajów i obfitego żywienia ten dział gospodarstwa osiągnął dość 
wysoki poziom. Obie obory uznane zostały za zarodowe, a zwie
rzęta pochodzące z tych obór posłużyły do kompletowania wielu 
obór hodowlanych w obrębie ZHiOZ oraz PGR.

W gosp. Skrzydlów utrzymywanych jest kilka klaczy półkrwi; 
używane są one do prac pomocniczych i wyjazdu. Odchowywane 
od nich źrebaki sprzedawane są do hodowli, sportu i wyjazdu. 
W gosp. Widzów do prac pomocniczych utrzymywanych jest kilka 
fiordingów.

Przemysł rolny reprezentowany jest przez gorzelnię rolniczą 
w Skrzydło wie. Produkuje ona w okresie kampanii około 200 tys. 
1 spirytusu. Z uwagi na położenie w rejonie przemysłowym i w 
otoczeniu rozdrobnionych gospodarstw zaplecze surowcowe go
rzelni jest bardzo ograniczone. Brak ziemniaków zmusza do po
szukiwania i stosowania surowców zastępczych.

Kierunki produkcji roślinnej wynikają z podstawowych zadań 
przedsiębiorstwa, którymi są hodowla koni i bydła oraz — w 
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coraz większym stopniu — pokrywanie potrzeb surowcowych go
rzelni.

Produkcja roślinna. Gospodarstwa w pierwszym rzędzie na
stawione są na produkcję pasz objętościowych dla całego inwen
tarza oraz owsa dla koni, z którego zakupem w ostatnich la
tach jest coraz więcej kłopotów. Ostatnio też stale zmniejsza się 
podaż ziemniaków przemysłowych, co zmusza przedsiębiorstwo 
do zwiększenia produkcji własnych ziemniaków na zaopatrzenie 
gorzelni. Na pasze uprawia się głównie kukurydzę, koniczynę z 
trawami i lucernę oraz buraki półcukrowe, marchew pastewną. 
W ostatnich latach zwiększono produkcję kiszonek z liści bu
raków cukrowych z kukurydzą. Poplony ścierniskowe, głównie 
mieszanki roślin motylkowych ze słonecznikiem i plony ozime 
z żyta, stanowią uzupełnienie pasz produkowanych w plonie 
głównym (tab. 3).

Z roślin towarowych uprawia się w gospodarstwach stadni
ny: rzepak, pszenicę i żyto, tak kwalifikowane jak konsumpcyj
ne, oraz buraki cukrowe.

Nie stosuje się stałych płodozmianów, a wyłącznie prawidłowe 
następstwa. Pozwala to na bardziej elastyczne dostosowanie się 
do aktualnych potrzeb i koniunktury. Utrzymywany jest stały 
podział organizacyjny terenu i stałe granice pól. W związku z 
opisanymi poprzednio różnicami gleb występujących w poszcze
gólnych gospodarstwach, wprowadzono pewną specjalizację. Go
spodarstwo Skrzydlów zajmuje się głównie produkcją pszenicy, 
jęczmienia, buraków cukrowych i półcukrowych oraz rzepaku 
(10% powierzchni). Gospodarstwo Widzów produkuje ziemnia
ki, owies, żyto i rzepak (18—20% powierzchni). Na lepszych gle
bach po rzepaku podejmowane są próby zastępowania jednego 
pola żyta pszenicą, jak dotychczas ze zmiennymi wynikami. 
Rośliny pastewne, z wyjątkiem buraków półcukrowych, obydwa 
gospodarstwa produkują na własne potrzeby, aby uniknąć zbęd
nych przerzutów (tab. 4).

Około 20% powierzchni gruntów ornych jest corocznie nawo
żone obornikiem.

W 1973 r. w gosp. Widzów zamieniono 17 ha pastwisk na 
grunty orne.

Produkcja zwierzęca. Podstawowym działaniem produkcji jest
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Tabela 3
Powierzchnia paszowa i plony pasz uzyskiwane w gospodarstwach SK
Skrzydlów w latach 1965/66-1975/76

Wyszczególnienie

Rok 1965/66 Rok 1970/71 Rok 1975/76

pow. 
ha

produk
cja 

t

pow. 
ha

produk
cja 

t

pow. 
ha

produk
cja 

t

Łąki 85 1731,3 88 1801,0 89 2678,8
Pastwiska 110 1317,3 104 3237,7 75 2770,6
Koniczyna
i lucerna 44 1012,5 45 1381,4 53 1772,3

Kukurydza 15 312,5 20 1108,3 29 2128,1
Pozostałe zielonki 18 569,0 16 153,1 9 206,9
Okopowe
pastewne 11 250,8 12 674,8 7 382,6

Razem główna
powierzchnia
paszowa 283 5193,6 285 8366,3 262 9939,3

Poplony ścierni-
skowe — — 10 231,0 12 265,4

Poplony ozime — — 32 358,9 18 286,7
Wsiewki 6 55,0 r- 41 96,8
Razem powierz-
chnia dodatkowa
i plony pasz 6 55,0 42 589,9 71 648,9

Ogółem powierz-
chnia paszowa
i plony pasz 289 5248,6 327 8956,2 333 10588,2

Razem DJP 384 — 526 509
Na 1 DJP przy-
pada

pow. paszowej
ogółem 0,75 13,6 0,62 17,0 0,65 20,8

w tym: pow.
główna 0,73 13,5 0,54 15,9 0,51 19,5

pow. do-
datkowa 0,02 0,1 0,08 1,1 0,14 1,3

hodowla koni pełnej krwi angielskiej. Konie te zgrupowane są 
w gospodarstwie Widzów, które ma dostosowane do tego celu 
pomieszczenia i padoki. Etat klaczy pełnej krwi wynosi 40 sztuk,
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Fot. 2. W dorodnym łanie pszenicy jarej w gospodarstwie Skrzydlów 
stoją (od lewej): mgr inż. Jarosław Koch — st. zootechnik w stadninie koni 
pełnej krwi w Widzowie, inż. Tadeusz Głoskowski — dyrektor SK Widzów- 
-Skrzydlów i inż. Michał Ossowski — kierownik gospodarstwa Skrzydlów 
(fot. A. Swięcki — czerwiec 1977 r.)

cała młodzież jest odchowywana aż do przekazania jej do PTWK. 
Poza końmi hodowlanymi znajdują się w Widzowie te, które 
po zakończeniu kariery wyścigowej nie zostały wcielone do sta
dniny; są one przygotowywane w tamtejszej sekcji jeździeckiej 
na własne potrzeby oraz na sprzedaż do klubów jeździeckich 
i na eksport.

W gospodarstwie Widzów jest zatrudniony stały trener pro
wadzący sekcję jeździecką, która ma do dyspozycji krytą uje
żdżalnię. Do sekcji wciela się również część młodych koni pół
krwi ze Skrzydłowa. Stadniną od 1968 r. kieruje bezpośrednio 
mgr inż. Jarosław Koch, który jest jednocześnie kierownikiem 
gospodarstwa Widzów.

W obydwóch gospodarstwach hodowane jest bydło. W Widzo
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wie utrzymuje się 70 krów, a cielęta po odpojeniu siarą prze
kazuje się do Skrzydłowa. W Skrzydlowie jest obora składają
ca się ze 100 krów i prowadzi się tam także odchów młodzieży 
z obu gospodarstw. Gospodarstwo Widzów otrzymuje na remont 
stada jałówki cielne ze Skrzydłowa, z reguły po widzowskich 
krowach. W obu gospodarstwach prowadzona jest inseminacja 
krów przez własnych inseminatorów.

Bydło w okresie letnim żywione jest przede wszystkim na 
pastwiskach, a tylko dokarmiane w oborach. Ponadto w Skrzy
dlowie opasa się buhajki, przede wszystkim wywarem z go
rzelni. Rozmiary tego opasu limitowane są liczbą stanowisk.

Bydło przez dość długi okres po wojnie było traktowane w 
Skrzydlowie jako tzw. inwentarz towarzyszący. Z bardzo dobrej 
obory skrzydlowskiej okresu międzywojennego uratowane zosta
ło zaledwie 14 krów. Niestety, brak dokumentacji hodowlanej 
z okresu pierwszych lat powojennych nie pozwala ustalić roli, 
jaką krowy te odegrały w tworzeniu obecnie istniejących rodzin 
w skrzydlowskiej oborze. Należy sądzić, że w wyniku częstych 
przerzutów młodzieży do innych jednostek udział tej grupy, jeśli 
był nawet, to bardzo niewielki.

Widzowska obora przepadła już w 1939 r. w czasie ewakuacji 
przed nacierającymi Niemcami. W czasie potyczki nad Pilicą 
stado rozpierzchło się i nigdy do Widzowa nie wróciło. Zgro
madzony po wojnie materiał hodowlany był w obu oborach ra
czej przypadkowy; częściowo pochodził z zakupów od rolników 
indywidualnych, częściowo z przerzutów z gospodarstw należących 
do SK Walewice, SK Michałów, PSO Bogusławice oraz okolicz
nych PGR. Do lat sześćdziesiątych zgromadzono krowy, których 
liczba i jakość (średnia wydajność powyżej 3 000 1) pozwalała 
na prowadzenie selekcji. W początkach lat sześćdziesiątych roz
poczęła się masowa walka z gruźlicą, która spowodowała likwi
dację wielu sztuk, szczególnie w Widzowie. Poza odchowem 
własnej zdrowej młodzieży stado było uzupełniane zakupem ja
łówek do Widzowa z POHZ Prusiewo, a do Skrzydłowa z POHZ 
Dębołęka, SK Walewice i POHZ Susz. Jałówki z Susza wyróż
niały się jako krowy szczególnie dużą użytkowością i stały się 
założycielkami trzech bardzo cennych rodzin.

Jak wynika z krótkiej historii obór, zwierzęta były nader zróż
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nicowane zarówno pod względem pochodzenia jak i jakości. 
Na drugą połowę lat sześćdziesiątych przypada znaczny wzrost 
pogłowia, co musiało zahamować pracę selekcyjną. Po osiągnię
ciu zaprojektowanej liczebności stada rozpoczęto planową dzia
łalność hodowlaną. Zaczyna systematycznie rosnąć wydajność 
mleka, a także, choć powoli, rośnie zawartość tłuszczu w mleku 
(tab. 5).

W latach 1964—1967 używane były do krycia dwa buhaje 
importowane z Holandii: Adelbert 105 0018 G i jego półbrat Ro
land 116 0016 G. Córki tych buhajów wcielone do stada przy
czyniły się wydatnie do wyraźnego wzrostu przeciętnej wydaj
ności obór, aczkolwiek przychówek po nich charakteryzował 
się słabszym kalibrem i późnym rozwojem. Buhaje te odegrały 
poważną rolę w konsolidacji stada i wzroście jego produkcyjnoś
ci. Trzeba stwierdzić, że żadne buhaje używane w widzowskich

Tabela 5
Wydajność (wg kontroli użytkowości) obór SK Skrzydlów 
w latach 1960-1976

Rok

Gosp. Skrzydlów Gosp. Widzów

przecię
tny stan 

krów

kg 
mleka

kg 
tłuszczu % tł.

przecię
tny stan 

krów
kg 

mleka
kg 

tłuszczu
% tł.

1960 64,2 3333 112,13 3,36 20,6 3047 106,73 3,50
1961 40,4 3544 121,78 3,44 46,1 3701 126,32 3,41
1962 48,7 3731 132,00 3,54 39,1 3933 148,20 3,77
1963 63,4 3549 123,15 3,47 36,6 4023 132,07 3,28
1964 69,9 3105 105,23 3,39 39,0 4061 135,22 3,33
1965 87,1 3739 129,71 3,47 brak danych, wymiana obory
1966 85,7 3702 124,23 3,36 37,0 3326 112,77 3,41
1967 82,5 3654 128,15 3,51 52,5 3328 117,70 3,53
1968 84,1 4070 148,71 3,65 53,6 3746 136,05 3,63
1969 92,5 4419 161,28 3,65 54,8 4059 155,54 3,83
1970 94,8 4706 173,50 3,70 61,7 4166 153,39 3,68
1971 96,8 4635 172,64 3,72 64,0 4273 161,64 3,78
1972 98,4 5021 189,08 3,77 66,3 4296 161,68 3,76
1973 94,6 4872 183,81 3,77 69,7 4626 177,19 3,83
1974 96,5 4801 180,90 3,77 65,8 4776 177,99 3,73
1975 94,8 4836 186,83 3,86 66,6 4093 156,67 3,83
1976 90,3 5084 202,77 3,99 71,0 4195 169,35 4,04
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oborach nie przyczyniły się tak widocznie do poprawy użyt
kowości bydła, jak wymienieni tu dwaj przedstawiciele linii 
Roterda’s Paul’a.

Warunki środowiskowe dla bydła, zwłaszcza w Skrzydlowie, 
trudno zaliczyć do najlepszych. Odległe pastwiska, konieczność 
przepędu w obu gospodarstwach do pastwisk po drogach bitych, 
ciasne i mało funkcjonalne pomieszczenia dla młodzieży, nie
przepuszczalny grunt na okólnikach, wszystko to ogranicza mo
żliwości produkcyjne w tym ważnym dziale gospodarczym, a 
szczególnie odbija się na wychowie młodzieży. Także ilość po
mieszczeń dla obecnie utrzymywanego pogłowia jest niewystar
czająca.

Produkcja mleka z 1 ha użytków rolnych w roku 1975/1976 
wynosiła 1082 1.

PERSPEKTYWY ROZWOJOWE STADNINY JAKO 
PRZEDSIĘBIORSTWA HODOWLANO-ROLNEGO

Ustalenie rozmiarów produkcji na najbliższe dziesięciolecie jest 
dość trudne z uwagi na brak możliwości ustalenia jakim areałem 
będzie przedsiębiorstwo dysponować w najbliższych latach. W 
roku bieżącym rozpoczęto na tym terenie przekazywanie zie
mi. Ogromne rozdrobnienie gospodarstw w tym rejonie dodat
kowo komplikuje proces przejmowania ziemi, gdyż proponowane 
do przejęcia działki mają często obszar kilku lub kilkunastu a- 
rów. Dlatego programowanie inwestycji nie ma trwałych pod
staw, choć potrzeby w tym zakresie są bardzo duże.

Po szczegółowych ustaleniach z urzędami gminnymi przyję
to, że obszar gospodarstw osiągnie łącznie ok. 1000 ha. Stan kla
czy hodowlanych zakłada się utrzymać na poziomie zbliżonym 
do obecnego, natomiast ogólny stan koni powinien wzrosnąć po
przez zwiększenie liczby odchowywanych źrebiąt. Dotychczas 
uzyskiwany procent odchowu (44°/o) należy uznać za niezado
walający i podjąć kompleksowe działania w celu poprawienia 
tego wskaźnika. Wiąże się to z bardziej specjalistyczną opieką 
lekarską nad rozrodem oraz badaniami nad elementami środowis
ka mającymi wpływ na płodność klaczy. Nieodzownym również 
jest zwiększenie liczby stanowisk dla koni, tak aby zakończenie 
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odsadu źrebiąt nie było uwarunkowane odejściem roczniaków 
PTWK Ważnym czynnikiem w całym zespole spraw związanych 
z tworzeniem optymalnych warunków dla hodowli kom jes 
podnoszenie poziomu kwalifikacji bezpośredniej obsługi - ka
dry masztalerskiej. Brak dopływu młodych ludzi z przygotowa
niem do tego zawodu jest wynikiem nienajlepszych warunków 
pracy i zarobków w stosunku do innych grup za^odowyC^’ 
¿ym uatrakcyjnieniem pracy dla młodych masztalerzy byłoby 
zapewnienie im odpowiednich mieszkań.

Działem, który będzie rozbudowywać sig 1-t hodowla by
dła Perspektywicznie zamierza się osiągnąć produk ję 
mleka 71 ha użytków rolnych oraz ”
sprzedaż 160 cielnych jałówek. Przewiduje się, ze obsada in 
wentarza (w koniach i bydle) dojdzie do 100 DJP na 100 ha. 
Przewidywaną strukturę zasiewów podaje tabela i.

W celu zrealizowania zamierzeń produkcyjnych Przedsiębior- 
stwó ma sprecyzowany 1 w szczegółach opracowany program 
inwestycyjny. Obejmuje on wszystkie działy produkcyjne, spra 
“7 mŁzianlowe 1 socjalne, 1,czule z uporzgdkowamem żaby 
tkowego pięknego parku w Skrzydlowie, położonego na skłonie 
do Warty Założenia uwzględniaj, szeroko zakrojone przedsię
wzięła w zakresie ochrony środowiska, jak budowę oczyszraa - 
„1 ścieków oraz zagospodarowanie i zazielenienie terenów^ Plan 
ten uwzględnia wzrastające potrzeby socjalne załóg w zakresie 
ochrony zdrowia, spraw kulturalno-rozrywkowych oraz takich 
placówek, jak przedszkola i stołówki.

Przewidywana struktura zasiewów i plony w gospodarstwach

SK Skrzydlów

Tabela 6

Wyszczególnienie Procent obszaru
Przewidywane plony 

t z 1 ha

45 3,9
Zboża 10 2,7
Oleiste on
Okopowe ZU

1 0 40
w tym: buraki 1Z

29
ziemniaki 0

25 50
Pastewne

18



HODOWLA KONI PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ

OKRES PRZED PIERWSZĄ WOJNĄ ŚWIATOWĄ (1886—1914)

Stadnina Widzów, która przeszła z Kruszyny, gdzie była u- 
trzymywana przez wiele lat, początkiem swym sięga 1886 r. Był 
to okres, kiedy najpoważniejszymi polskimi stadninami były: 
Ludwika Krasińskiego w Krasnem, wybitnego hodowcy Ludwi
ka Grabowskiego w Sernikach oraz Jana Reszke w Borownie. 
Stadnina Borowno, której konie odnosiły duże sukcesy na torach 
wyścigowych, nie zaważyła jednak na polskiej hodowli w tej mie
rze co dwie poprzednio wymienione. Takim potentatom hodowli 
niełatwo było dorównać nowo powstającej stadninie w Kruszy
nie, która miała skromne zaczątki i zrazu nie można było wnio
skować o wspaniałym jej rozwoju. Impuls do rozwoju hodowli 
w Kruszynie dały pierwsze u nas prowincjonalne wyścigi w 
Pławnie. Zachęciły one Lubomirskich do wzięcia w nich udziału.

Początki stadniny braci Lubomirskich Kruszyna-Widzów
We wspomnianym 1886 r. Stefan Lubomirski zapoczątkował 

rozwój przyszłej świetnej stadniny Kruszyna, a później Widzów 
sprowadzając z Austrii klacz Barfleur, urodzoną w Anglii w 
1881 r., córkę ogiera Strathconan. Wzięła ona udział w gonit
wach w Pławnie, a w roku 1886 w gonitwach dżentelmeńskich 
w Warszawie. W rok później została ona włączona do stad
niny. Prof. W. Pruski uważa, że Barfleur położyła kamień wę
gielny pod przyszłą stadninę Kruszyna-Widzów. Klacz ta uro
dziła w 1888 r. ogiera The Bantherer (po Faugh a Ballagh), któ
ry został sprzedany jako reproduktor.
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Fot. 3. Stanisław Lubomirski — współ
właściciel stajni wyścigowej i stadniny 
w Widzowie w okresie przed pierwszą 
wojną światową (ze zbiorów W. Pruskie
go)

Od 1892 r. konie z Kruszyny ukazywały się sporadycznie na 
wyścigach w Pławnie. W 1895 r. barwy Lubomirskich ukazują 
się po raz pierwszy na Torze Mokotowskim w Warszawie. S. A. 
Lubomirski wystawił tylko klacz półkrwi Dark Lantern oraz 
pełnej krwi Barfleur II, które wygrały 863 ruble. Na jesieni 
tegoż roku bracia Stefan, Władysław i Stanisław Lubomirscy 
zawiązali spółkę w celu prowadzenia stajni wyścigowej oiaz 
stadniny koni pełnej krwi. Przedsięwzięcie to zapoczątkowane 
zostało od razu z wielkim rozmachem i z dużymi nakładami, a
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Fot. 4. Władysław Lubomirski z Kruszy
ny — główny organizator stajni braci 
Lubomirskich (ze zbiorów W. Pruskiego)

wszelkie poczynania związane z organizowaniem stadniny cecho
wała szczególna staranność, co zapewniało jej niezbędne warun
ki do szybkiego i pomyślnego rozwoju. Na menażera zaangażo
wany został bardzo zdolny fachowiec, sekretarz Komisji Tech
nicznej Towarzystwa Wyścigów Konnych w Warszawie — Kazi
mierz Stolpe, któremu stadnina Widzów wiele zawdzięczała.

W 1896 r. stajnia wyścigowa Lubomirskich wykazała się już 
dość znaczną sumą wygranych, głównie przez konie nabyte za 
granicą. Na przykład klacz Weiter (córka og. Kisber-ócscse), 
austriackiego pochodzenia, ur. w 1893 r., zasiliła stajnię wyścigo
wą sumą 19 066 rub. i 11 670 kor.; wygrała m. in. nagrodę Wiel
ką Warszawską. Również dość pokaźną sumę — 11 571 rub. wy
grał nabyty z Krasnego ogier Scotch Boy (syn Rulera), ur. w 
1894 r., który przez pewien czas był reproduktorem w Kruszy
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nie. Konie hodowli własnej, w tym 3 półkrwi, wygrały 3 046 
rub.

W zimie 1895 r. zaczęto gromadzić podstawy przyszłej stad
niny — matki stadne. Stanisław Lubomirski oraz Kazimierz 
Stolpe udali się do Anglii i zwiedzili w towarzystwie Antoniego 
Mokronowskiego, zamieszkałego tam od przeszło dwudziestu lat, 
wiele stadnin. Zakupili oni w czasie objazdów i na przetargach 
grudniowych w Newmarket 4 klacze: First Flight (1889) źrebną 
z og. Salisbury, Fleur de Luce (1892) źrebną z og. Windgall, Her- 
minę (1888) źrebną z og. Kendal oraz Solące (1889). Klacze te do
skonałej krwi, pokryte renomowanymi ogierami, ożrebiły się 
szczęśliwie.

W końcu 1895 r. Władysław Lubomirski nabył w Austrii klacze 
Mémoire, Zazulę oraz wspomnianą Weiter. Na wiosnę 1896 r. 
nabyta została w Anglii klacz Mary Langden hodowli A. Mo
kronowskiego, a później: Allegra, Darnaway i Lucy Lockett, 
które pozostały w Anglii do pokrycia wartościowymi reprodu
ktorami, razem z dokupionymi później Galliarde i St. Osythe. 
Wreszcie w grudniu 1896 r. kupiona została na przetargu klacz 
High Tea. Jednocześnie Lubomirscy nabyli od A. Mokronow
skiego za poważną na owe czasy cenę 6000 funtów ogiera Car- 
lton, ur. w 1883 r., a więc już trzynastoletniego. Prócz tego Wła
dysław Lubomirski zakupił w Anglii dwie młode klacze: Impa
tient i Cross Patty, a następnie w 1897 r. nabył w Austrii rocz- 
niaczkę Tempête z linii Kincsem. Import tak cennej stawki 
klaczy, przeważnie doskonałego pochodzenia, po ogierach aktu
alnie cieszących się dużym powodzeniem, wymagał znacznych 
nakładów pieniężnych i stanowił mocną, solidną podstawę ioz- 
woju stadniny, która po latach zabłysnęła swymi wychowanka
mi także poza granicami Polski.

Jak umiejętnie i fachowo oraz z jaką wiedzą dokonywane by
ły zakupy przez Władysława i Stanisława Lubomirskich oraz 
Kazimierza Stolpe świadczą świetne wyniki hodowlane i wyś
cigowe osiągnięte przez przychówek części klaczy „założycielek 
stadniny, nabytych przeważnie w Anglii, a niekiedy w Austrii.

W pierwszym rzędzie opisane zostaną klacze, które najbai dziej 
zasłużyły na wymienienie ich wśród szczególnie cennych.

Klacz First Flight (Melton DL — Sélection po Hampton 
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(Gcp. Dcp.), ur. 1889 r., dała znakomitego, urodzonego w Widzo
wie reproduktora — ogiera Sac à Papier, jednego z dwóch — 
obok Rulera — najbardziej zasłużonych dla hodowli polskiej o- 
gierów. Kupno klaczy First Flight było więc nabytkiem bardzo 
szczęśliwym, mimo iż później nie można już jej było zażrebić.

Klacz Tempête (Dunure — Szende po Ruperra), ur. 1896 r. 
została zakupiona w Austrii jako roczniak. Najlepszy jej przy
chówek to ogiery Grom, Łom, Książe Pan i klacz Jasna Pani.

Klacz Impatient (King Monmouth — Patient po Specu
lum), ur. 1893 r., dała zwycięzcę w derby austriackim w Wied
niu — ogiera Intrygant.

Klacz Fleur de Luce (Springfield — Fleur de Marie po 
The Hermit), ur. 1895 r., dała og. Fluor, zwycięzcę Wszechrosyj- 
skiego derby i Produce.

Klacz St. Osy the (Isonomy Cm, Acp. 2XGcp. Dcp. — St. 
Helena po The Hermit), ur. 1889 r., dała po og. Melton (DL) 
ogiera Brzask, który zasłużył się jako bardzo dobry koń wyści
gowy i jako reproduktor. Córka jej — klacz Djamileh (po Flo- 
rizel II) dała konia właściwie derby klasy, jakim był Igor.

Klacz N a mo u n a (Friar’s Balsam — Welcome Gift po Cylin
der), ur. 1897 r. w Anglii, była odkupiona od hodowcy i wycho
wana w Widzowie. Dała derbistę Kartacza, który wygrał nagr. 
Cesarzowej w Petersburgu oraz Hekatę, dobrą klacz stadną.

Klacz Mary Langden (Carlton — Countess Langden po 
Kingcraft (D), ur. 1890 r. w Anglii, zasłużyła się nie tylko dając 
doskonałe konie wyścigowe, jak Lira i Ruń, lecz również jako 
założycielka linii żeńskiej, która zachowała się aż dotąd.

Kończąc na tym przegląd i ocenę najbardziej zasłużonych kla
czy, nabytych przez braci Lubomirskich, trudno pominąć nie
które klacze przez nich zakupione, mimo że nie wykazały się one 
potomstwem zwyciężającym w gonitwach rangi europejskiej. 
Chodzi tu o te, które okazały się pożyteczne dla naszej hodowli 
i dawały zwycięzców w gonitwach pozagrupowych, a nawet kla
sycznych.

Klacz N a n i n e (Fontainebleau — Postérité po Flying Dut
chman), ur. 1886 r. we Francji i odkupiona od K. Korsaka, da
ła trzy bardzo dobre ogiery: Erzerum (po słynnym og. Galtee 
More), który zdobył nagr. Produce w Warszawie i Moskwie, był 
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trzeci w derby, a później został użyty jako reproduktor czołowy 
w Widzowie; Grójec (po Brzask), który wygrał 2 cenne gonitwy: 
nagr. Osnownaja (Mos.) i Produce (Warsz.), oraz Bartek Zwy
cięzca (po Ruler), od źrebięcia chowany w Widzowie, który wy
grał gonitwy pozagrupowe: Produce (Pet.) oraz Middle Park Pla
tę (Warsz.).

Klacz M e m o i r e (Metcalf — Bonne Bouche), ur. 1894 r., na
byta w Anglii, dała doskonałego stayera og. Dahomey (po Car- 
lton); wygrał on w Moskwie dwie cenne gonitwy.

Klacz P a 11 e n (Morion — Clatterfeet), ur. 1896 r. w Anglii, 
dała klacze: Etnę (8 gonitw) i Grulę (12 gonitw) — obie włączo
ne później w skład stada matek, a także Krajczankę, która wy
grała nagrodę Rzeki Wisły oraz zdobyła nagr. Liry.

Klacz Allegra (Galopin — Feronia), ur. 1883 r., dała Cza- 
marę (po Ravensbury), której dwie córki — Ira i Jarnuta 
włączono do stada. Syn Czamary — og. Karmazyn stał na pun
kcie rozpłodowym w Widzowie z przeznaczeniem do krycia kla
czy półkrwi, także obcych. Syn Allegry — Dziryt (po Scotch 
Boy) wygrał kolejno 7 gonitw. Przyjmowano do niego klacze 
obce, przeważnie pełnej krwi, ale także i półkrwi.

Klacz W e i t e r (Kisber-ócscse — Wissenschaft), ur. 1893 r., 
kupiona w Austrii, wyrała 12 wyścigów, w tym Wielką Warsza
wską International. Do stada wzięta została jej córka Fipenowa 
(po Galtee Morę), która wygrała 7 pierwszych nagród, a także 
córka Fipenowej — klacz Legenda (po Brzask). Córki Weiter 
Era i Herod Baba — włączono do stadniny. Łan, syn Fipenowej, 
wygrał w kraju oraz w Wiedniu 5 wyścigów i był włączony do 
stada. Syn Weiter — Dermań wygrał 3 dobre nagrody i znacz
ną sumę 10 500 rub.

Klacz H e r m i n a (po Hampton), ur. 1888 r., dała po ogie
rze Kendal pięknego ogiera Szreniawitę, sprzedanego do sta
dniny koni półkrwi, a po ogierze Morion - klacz Aigrette. Ta 
ostatnia wygrała 8 gonitw, w tym nagr. Próbną w Petersburgu 
oraz Jesienny Oaks w Moskwie i dała w stadzie kilka pożytecz
nych koni wyścigowych (Karat, Lepszy, Jojne Firułkes).

Trzeba zauważyć, że nabywanie klaczy na przetargach w New- 
market zawsze stwarzało z jednej strony możliwość nadzwy
czajnych okazji, z drugiej jednak może sprawiać wielkie i gorz
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kie zawody. Tak też było i przy zakładaniu fundamentów pod 
wspaniałą stadninę Widzów. I tak Darnaway przez 4 lata ja- 
łowiła zanim w 1901 r. urodziła Elsinoe. Solące po urodzeniu'w 
1896 r. ogiera Prisme Solaire w ciągu następnych 5 lat bądź ja- 
łowila, bądź porzucała. Schwalbach w ciągu 5 lat nie dała żywe
go źrebięcia.

Stadnina w Kruszynie w 1897 r. składała się już z 15 matek 
pełnej krwi, dwóch półkrwi — Dark Lantern i Kruszyna — o- 
raz dwóch reproduktorów: angielskiego Carlton oraz własnego 
chowu Bantherer po The Bantherer.

Ponieważ w Kruszynie nie było ani pomieszczeń dla większej 
liczby koni, ani właściwych warunków niezbędnych do racjonal
nego wychowu, Lubomirscy nabyli w latach dziewięćdziesiątych 
ub. stulecia leżący nieopodal Kruszyny folwark Widzów (z dóbr 
Nieznanice). Bardzo szybko przebudowano i przystosowano do 
potrzeb stadniny gospodarski budynek. Jednocześnie wzniesiono 
drugą zupełnie nową stajnię, zaprojektowaną według ówczes
nych wymagań zdrowotnych i higienicznych. Boksy były obszer
ne, zapewniono w nich możliwie dużo światła i wentylację, u- 
rządzono ścieki i doprowadzenia wody do stajni. Pomyślano 
już wtedy — o tym, żeby konie nie były zamknięte w klatkach, 
lecz żeby mogły się wzajemnie widzieć. Zbudowano też mieszka-

Fot. 5. Stajnie i padok w Widzowie (ze zbiorów W. Pruskiego)
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nia dla pracowników. Jeżeli dodać, że od razu na wydrenowa
nych gruntach założone zostały sztuczne pastwiska (padoki), które 
podzielono na ogrodzone kwatery, to można śmiało stwierdzić, 
że w Widzowie urządzono wzorową, jak na owe czasy, fermę 
hodowlaną. Kierownictwo stadniny objął Florian Horwath.

W 1900 r. w Widzowie było 20 matek, które doborem krwi na
leżały do najlepszych w kraju. Później stan matek wahał się 
przeważnie w granicach 25—30 klaczy pełnej krwi i 2—13 ma
tek wysokiej półkrwi, biegających na wyścigach „półkrwi Ma
ksymalna liczba klaczy wynosiła w 1911 r. 47 sztuk, w 1910 r. 
43, a w 1912 r. — 40 klaczy.

Co do nazw źrebiąt rodzących się w stadninie ustalono, że 
wszystkie urodzone w jednym roczniku będą miały nadawane 
nazwy rozpoczynające się od tej samej litery, poczynając o 
A w 1897 r., zaś kolejność w rocznikach zachowana będzie we
dług alfabetu. Ta zasada utrzymywana została — w drugiej ko
lejce, aż do roku 1939.

Dla stajni wyścigowej utrzymane zostały barwy: kurtka i cza
pka czerwona, rękawy białe, drugie barwy: szarfa biała.

Odnośnie lat 1897—1900 nie można znaleźć danych dotyczą
cych produkcji hodowlanej w tym okresie. Dopiero poczynając 
od 1900 r. w książkach stadnych stadniny Kruszyna-Widzow za
mieszczano tablice odnośnie planów i wyników stanowienia, licz
by źrebiąt urodzonych, procentu żrebności klaczy itp.

Źrebięta z roczników 1897—1913

W rozpoczynającym dzieje zorganizowanej już stadniny rocz
niku 1897 urodziło się 8 źrebiąt pełnej krwi i 2 półkrwi.

Agraffe sprzedana Radziwiłłom, właścicielom dóbr staszow- 
skich, dobrze reprezentowała hodowlę w Rytwianach, wygrywa
jąc na wyścigach szereg gonitw z płotami i przeszkodami. Am- 
bassadeur nie biegał, przeznaczony został na stację rozpłodową 
w Widzowie dla okolicznych rolników.

’ Prof. dr W. Pruski: „Dzieje wyścigów i hodowli koni pełnej krwi 

w Polsce”.
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W 1897 r. stajnia wyścigowa Lubomirskich rozwinęła się i wy
grała poważną sumę 51 600 rub., lecz przeważnie końmi naby
tymi   urodzonymi w innych stadninach. Importowana z An
glii kl. Cross Patty zdobyła handicap im. Cesarzewicza. Stwo
rzyła później dużą i cenną rodzinę. Konie hodowli własnej: je
den pełnej krwi i dwa półkrwi wygrały tylko znikomą sumę. W 
tym czasie trenerem stajni był Guillam.

W 1898 r. (rocznik B) urodziło się: 2 ogiery i 6 klaczy pełnej 
krwi oraz 1 ogier półkrwi. Z tego prawie wszystko zostało sprze
dane. Byłbv to rocznik zupełnie bezwartościowy i stiacony, gdy 
by nie urodził się Brzask (Melton — St. Osythe); był to do
skonały koń wyścigowy derby klasy, później czołowy leprodu- 
ktor w Widzowie. Sukcesy wyścigowe Brzaska podparł jeszcze 
Bartek Zwycięzca (od kl. Nanine).

W 1899 r. (rocznik C) urodziły się 2 ogiery pełnej krwi, je
den półkrwi oraz 9 klaczy, z których jedna padła. Do hodowli 
zatrzymano tylko 2 klacze: Czupryna (Carlton — High Tea) 
i Czamara (Ravensbury — Allegra). Reszta została sprzedana, 
pomimo że były tam klacze od takich matek jak Impatient, Fle- 
ur de Luce i Nanine. Imię Cichej (córki Nanine) spotykamy po 
wielu latach w rodowodach klaczy Arrow 1926 i jej córki Golden 
Flash 1932. Być może, że w stadninie przyjęto na początku jej 
istnienia zasadę surowej selekcji klaczy, od których pi awdopo 
dobnie wymagano nie tylko dobrego pochodzenia. Ogiei półki wi 
Czorsztyn (Carlton — Dark Lantern) włączony został do hodowli 
koni półkrwi. Wygrał 12 wyścigów i był kilkakrotnie premiowa
ny na wystawach. ,

W 1900 r. stadnina dochowała się dobrej stawki 17 źrebiąt. 
Wyróżnił się w niej Dahomey (Carlton Memoiie), doskona 
ły stayer. Dżuma (Rulerj. Ji Djamileh (Florizel II) biegały 
dobrze i okazały się bardzo pożytecznymi matkami w hodowli. 
D z i r y t (Scotch Boy) wygrał 7 gonitw i 6799 rub.

Pierwszy plan stanowienia klaczy Stadnina ogłosiła w 1900 i. 
Plan ten związany był z urodzeniem się w 1901 r. źrebiąt z 
kolejnego rocznika nazywanego na literę E. Pierwszy plan, a 
także dalsze plany stanowienia publikowane były pi zez Stad
ninę w bardzo pięknie wydawanych rocznikach „Stadnina koni 
pełnej i półkrwi angielskiej Stefana Andrzeja, Władysława i Sta-
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Fot. 6. Klacz pełnej krwi Fipenowa (Galtee More-Weiter po Kisber-ócscse), 
ur. 1902 r. w Widzowie, cenna klacz stadna

nisława Lubomirskich w Kruszynie, folwark Widzów”. Roczni
ki te to bezcenne wydawnictwa, które można by nazwać „wła
sne księgi stadne Stadniny Widzów”. Pozostały one bez naśla
downictwa.

W 1901 r. oprócz korzystania z własnych reproduktorów wy
słano do stanówki 3 klacze do Rul&ra, a jedną nawet do Kenda- 
la; niestety źrebię z tej stanówki padło. Oprócz Erzeruma 
(od kl. Nanine) do stadniny włączono m. in. córkę Rulera — 
Elly Langden, Esterkę (od Tempête) i E r ę (od Weiter).

Plan stanowienia w 1901 r. był trochę chaotyczny i przewidy
wał pokrycia klaczy trzynastoma ogierami, m. in. uwzględniono 
reproduktory: Galtee More, Donovan, Martagón, Melton, Gu
errier. Po og. Galtee More od kl. Weiter urodziła się F i p e n o- 
w a, po Melton od Tempête — kl. F e r o n i a, po Galaor od High
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Tea _  og. F i r 1 e y. W tym roczniku znalazł się Fluor, ogier
wysokiej klasy.

Poza Fipenową i Feronią włączone zostały do stadniny klacze 
F u r d a (od Impatient) i Forminga (od St. Osythe), a więc 
od cennych „założycielek stadniny’ .

Rocznik 1903, choć nieliczny, był bardzo wartościowy. Znacz
ny odsetek źrebiąt z niego włączonych jako roczniaki do stajni 
wyścigowej świadczy o dobrym wychowie. Ozdobą rocznika był 
dużej klasy późniejszy derbista Grom. Pewną klasę reprezen
towały także: Gonta (od Cross Patty), Grójec (od Nanine), 
Grudusk (rodzony brat przyszłej sławy — Intryganta), który 
zdobył 5 nagród imiennych. Klacz Grula (Brzask Patten) im
ponowała odpornością i wytrzymałością: wygrała 11 gonitw i 11 
razy była drugą lub trzecią.

Także z rocznika 1904 duży odsetek źrebiąt włączono do staj
ni wyścigowej, ale nie było w nim konia klasy derby. Najle
pszym koniem wyścigowym był Humań (od Cross Patty). Uro
dzona i wychowana w Widzowie klacz Hattons Love (nabyta od 
J. Hattona) wygrała w Wiedniu i w Warszawie 15 pierwszych 
nagród i została włączona do stadniny razem z Herezją pół- 
siostrą Fluora i Herod Babą, córką Weiter. Półkrwi Hańcza 
potrafiła wygrać nagrodę Próbną w Petersburgu. Klacz H eka- 
t a zasłużyła się bardzo hodowli widzowskiej w okresie między
wojennym, co znajdzie swój wyraz w odpowiednim miejscu.

Z rocznika 1905 pochodzi Intrygant, który przeszedł do 
historii jako świetny zwycięzca w Austriackim Derby. Koniem 
bliskim klasy derby był także Igor (Sac a Papier Djamileh), 
był on drugi za świetną klaczą Gavotte zarówno w derby jak 
i w Produce w Warszawie. Wygrał jako dwulatek gonitwę Mid
dle Park Plate. Półkrwi Iran (Sac a Papier — Dark Lantern) 
zdobył poważną nagrodę im. L. Krasińskiego. Córka Carltona — 
Izbica zasłużyła się wielce hodowli polskiej, dając og. Mości 
Książe, konia europejskiej klasy.

W 1906 r. urodziły się dwie klacze z doskonałym pochodze
niem i z bardzo dobrą karierą wyścigową: Jasna Pani oraz 
J e r z y n a (od Mary Langden). Autor obserwował zwycięstwa 
tych dwóch cennych klaczy odniesione w jednym dniu. Jerzyna 
wygrała nagr. im. Krasińskiego, a Jasna Pani dystansową nagr. 
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Weiter. Wielkim zdrowiem, wytrzymałością i dzielnością odzna
czyła się Jaszczurka (Carlton — Dżuma po Ruler); wygra
ła ona 14 pierwszych nagród i zajęła 18 razy miejsca płatne. Ra
zem z nią włączono do stadniny klacze Jara (od Patten) i J a- 
muta (wnuczka Allegry), córki ogiera Dunure, który był sy
nem St. Simona, a ojcem Tempête.

Rocznik 1907 był bardzo wartościowy pod względem jakości. 
Najbardziej zasłużyły się w hodowli widzowskiej Książe Pan 
oraz K a r t a c z. Dobrze biegały Kpiarz (od Weiter) i Kor
sarz rodzony brat Jerzyny. Krajczanka (od Patten) wy
grała Oaks; biegała szczęśliwie. Trzy ogiery z tego rocznika wy
różniły się poprawną i mocną budową; Karmazyn wrócił do 
Widzowa jako reproduktor do hodowli półkrwi, a Kor da i Ko- 
roniarza zakupiła Delegacja Hodowlana do podobnych celów.

Najlepszym i zasłużonym w roczniku 1908 koniem była Lira, 
klacz bliska klasy europejskiej. Poza nią włączona została do 
stadniny Legenda, ze względu na dobre pochodzenie 
(Brzask — Fipenowa od Weiter). Ogier Lepszy (Brzask — 
Aigrette) wygrał w Wiedniu kilka pierwszych nagród na sumę 
17 200 kor. Półkrwi Lanckorona (od Dark Lantern) zdobyła w 
Warszawie i Petersburgu 9 pierwszych nagród, w tym Wielki 
Hep. Intryganta, a Lampart (po Sac à Papier) zajął w Pro- 
duce dwulatków drugie miejsce za Florealem, wyprzedzając 
Lirę.

W roczniku 1909 urodził się Łom, znakomity syn Tempête, 
jeden z ogierów najwyższej klasy wyhodowanych w Widzowie. 
Łan (Sac à Papier — Fipenowa po Galtee More) wygrał 3 go
nitwy na torach austro-węgierskich, 2 — w Warszawie, w tym 
nagrodę Janowską, a w czternastym roczniku widzowskiej „księ
gi” figurował jako reproduktor czołowy. Dość dobrze biegał 
Łotr (od kl. Weiter).

Urodzony w 1910 r. Mości Książe był obok Łoma i Li
ry najlepszym koniem wyścigowym jakiego stadnina Widzów wy
hodowała w ciągu długich lat swej działalności. Mości Książe god
nie reprezentował hodowlę polską, odnosząc triumfy na torach 
wyścigowych Niemiec i Austro-Węgier, po jakie nie próbowała 
sięgać żadna stadnina polska prócz Widzowa. Z tegoż rocznika
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Marszałek zdobył w Warszawie nagr. Janowską, Madej 
był drugi w nagr. Rulera i czwarty w derby.

Rocznik 1911 nie był bogaty. Utkwiło mi w pamięci, że wśród 
źrebiąt panowała kulawka. W 1913 r. w gonitwach dla dwu
latków tylko ogier Numer (Sac a Papier — Rosalinda) wygrał 
nieco poważniejszą kwotę 6 920 rub. Poza tym 4 dwulatki wy
grały tylko sumy nie przekraczające 2 000 rub.

Z całej 14-konnej stawki roczniaków z rocznika 1911 tylko 
Nasza Pani, rodzona siostra Księcia Pana i Jasnej Pani, 
włączona została do stadniny i przetrzymała szczęśliwie wojny 
1914—1920. Dwanaście koni, łącznie z Numerem, zostało roz- 
sprzedanych.

Wszystko to wskazywało na zmierzch stajni wyścigowej Lubo
mirskich w Warszawie. Pomimo iż stajnia ta w sezonie 1913 
wygrała 18 845 rub., a konie hodowli Widzowa z górą 46 000 rub., 
jednak były to sumy niewielkie w porównaniu z sumami 162 210 
koron i 115 800 marek, które przyniosły konie swymi zwycię
stwami w Wiedniu, Baden Baden, Hamburgu i w Budapeszcie. 
Toteż stajnia wyścigowa Lubomirskich zaczęła coraz baidziej 
ciążyć do Wiednia.

Liczna i zdrowa stawka roczniaków z rocznika 1912 przekaza
na została do stajni wyścigowej, lecz wyścigów dla dwulatków 
w 1914 r. już nie było. Część koni z tej stawki poszła do Wied
nia. W tej grupie znalazł się Oszczep, który po wojnie po
wrócił do stadniny macierzystej. O r s z a, córka Tempete, zosta
ła sprzedana do Niemiec.

Podobnie jak w 1912 r. stawka przychówku urodzonego w 
1913 r. była liczna i zdrowa; 100% źrebiąt zostało przekazane ja
ko roczniaki do stajni wyścigowej. Po wojnie odnalezione zostały 
z tego rocznika tylko 4 konie: Proporzec (Fluoi ross
Patty), Prawda (Fils du Vent — Tempête), która dała w o- 
kresie międzywojennym dwie dobre klacze, Pilica (Sac à Pa 
pier — Jara) oraz stracona dla hodowli i po prostu zmarnowa
na — świetnego pochodzenia Purpura (Ciceio (D) Jasna
x ani/.

Stawka z rocznika 1914 znowu była zdrowa, dobrze wychowa
na i liczna. Z tego rocznika 7 czy 8 koni ocalonych przez Wie
deń znalazło się po wojnie w kraju; m. in. bardzo cenna Ruń,
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a także Rózga, Rybitwa, Rydzyna, Reduta, Roli 
PoliH.

W latach 1901—1913 użytych zostało w Widzowie w hodowli 
75 klaczy pełnej krwi i 14 klaczy półkrwi. Od 1896 do 1914 r. 
włącznie urodziło się w Stadninie Kruszyna-Widzów (później 
Widzów) 336 źrebiąt, w tym 158 ogierków i 178 klaczek (tab. 

7- 8’ 9> 10)‘ . a • • u ™Spośród ogierków: sprzedano po przeszkoleniu wierzchowym 
64, do hodowli 20, włączono do stadniny 7, sprzedano Zarządowi 
Stadnin Państwowych i Delegacji Hodowców 6, sprzedano za 
granicę (użytkowanie wierzchowe) 4, padło 34 i zaginęło 23; ra
zem 158.

Spośród 178 klaczy: sprzedano do różnych celów 63, sprze
dano do hodowli 27, włączono do stadniny 23, padło 39 i zagi
nęło 26. Z tego odnaleziono i powróciło 4. Zwraca uwagę znacz
na liczba padnięć ogierów i klaczy; stanowi to 21°/o. Z rocz
nika E padło 6 klaczy, z rocznika K — 5. Musiały to byc skut
ki jakichś epidemii.

Najbardziej zasłużone konie w hodowli i na wyścigach

Klacz T emp e t e (Dunure — Szende po Ruperra), gn., ur. 
1896 r„ została zakupiona w Austrii jako roczniak. Prawnuczka 
fenomenalnej i niezapomnianej w historii konia pełnej krwi 
klaczy Kincsem, a do tego wnuczka także niezapomnianego o- 
giera St. Simona, wygrała na wyścigach na 5 startów dwie pier
wsze, dwie drugie i jedną trzecią nagrodę. Użyta w hodowli sta
ła się jedną z najznakomitszych matek pełnej krwi. Dala na
stępujące potomstwo:
1901 - gn. kl. Esterka (po Faugh a Ballagh s. Fontenay); wy

grała 2X I nagrodę; dała kl. Jemiołę;
1902 __ gn. kl. Feronia (po Melton s. Master Kildare), wygra

ła 2X I nagrodę; dała og. Kahuta (5700 rub.);
1903 — gn. og. Grom (po Carlton);
ig04 — gn. kl. Hania (po Brzask); padła;
1905 _  gn. kl. Izbica (po Carlton); matka og. Mości Książe,
1906 — kaszt, kl. Jasna Pani (po Sac a Papier);
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Tabela 7
Wyniki produkcyjno-hodowlane Stadniny Kruszyna-Widzów 
w latach 1900—1914

Rok pokry
cia klaczy, 

liczba i rok 
urodzenia 

źrebiąt

Znak rocz
nika i licz
ba urodzo

nych 
źrebiąt

Procent 
źrebności

Znak 
rocznika 
i liczba 

roczniaków

Procent 
roczniaków 
oddanych 
do stajni 

wyścigowej 
w stosunku 
do liczby 

klaczy 
pokrytych

Poza rocz
niakami 

własnej ho
dowli włą
czono do 

stajni wyś
cigowej 40 

roczniaków 
obcych wła
ścicieli od 
klaczy sta
nowionych 
w Widzo

wie

1900/1901 E 68
E 46

28 19 13
1901/1902 F

63
F 50 4

30 19 15
1902/1903 G 61

G 54 4
26 16 14

1903/1904 H 52
H 44 3

27 14 12
1904/1905 I

62
I 54 6

24 15 13
1905/1906 J 68

J 64 5
31 21 20

1906/1907 K 70
K 62 4

37 25 23
1907/1908 L 60

L 56 4
34 20 19

1908/1909 Ł 64
Ł

51 _
31 20 16

1909/1910 M 50
M 44 8

36 18 16
1910/1911 N 45

N
35 2

40 18 13
1911/1912 O 51

O 46
47 24 22

1912/1913 P
50 20 50 —T

40 20
1913/1914 R

70 ■
32 22

1914
30
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Tabela 8

Źrebięta urodzone w Widzowie po reproduktorach przewidzianych 
w rocznych planach stanowienia klaczy

Rocznik Liczba 
źrebiąt

W tym po poszczególnych ogierach

1901 19 Carlton 6, Faugh a Ballagh 6, Ruler 3, Scotch
Boy 2

1902 19 Carlton 5, Scotch Boy 3, Galtee More 2, Ga- 
laor 2, Melton 1, Martagon 1, Guerrier 1, Graf 
Janowski 1, Granit 1, Kozina 1, Wołożyn 1

1903 16 Brzask 8, Carlton 4, Dunure 2, Sac à Papier 1,
St. Serf 1

1904 14 Carlton 5, Brzask 4, Sac à Papier 3, Florizel II 1,
Scotch Boy 1

1905 15 Carlton 7, Sac à Papier 4, Brzask 3, Buisson
Ardent 1

1906 21 Brzask 6, Sac à Papier 5, Dunure 3, Carlton 2, 
Ganache 1, Kozma 2, Chambery 1, Scotch Boy 1,
Adieu 1

1907 25 Erzerum 9, Sac à Papier 7, Brzask 7, Batory 1,
Palmiste 1

1908 20 Sac à Papier 9, Erzerum 5, Brzask 3, Fluor 2, 
Fordan 1

1 Q09 20 Sac à Papier 9, Erzerum 5, Brzask 3, Fluor 2,

1910
1911

18 Matchbox 1, Gouvernant 1, Fordon 1
18 Sac à Papier 13, Fluor 3, Brzask 1, Dunure 1

Sac à Papier 13, Fluor 2, Brzask 1, Fordon 2

1912 24 Sac à Papier 12, Fils du Vent 5, Fluor 2, Go
uvernant 1, Raeburn 1, Brzask 2, Cicero 1

1913 20 Sac à Papier 8, Fils du Vent 6, Fluor 4, Cice
ro 1, Brzask 1

1914 22 Sac à Papier 9, Kartacz 6, Fils du Vent 4,
Fluor 2, Kottingbrunn 1

ig07 — gn. og. Książe Pan (po Sac à Papier);
1908 — nie stanowiona;
1909 _  gn. og. Łom (po Gouvernant s. Flying Fox),
1910 — jałowiła; .
1911 — kl. Nasza Pani (po Sac à Papier); wzięta do stadniny,

dała Waćpannę (po Egarée);
1912 — kl. Orsza (po Gouvernant); sprzedana do Niemiec;
1918 — kl. Winnica (po Kottingbrunn); sprzedana do Niemiec.
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Tabela 9

Liczba roczniaków ze stadniny Widzów włączonych do stajni wyścigowej 
w latach 1900—1914

3*

Rok pokry
cia klaczy, 

liczba i rok 
urodzenia 

źrebiąt

Znak rocz
nika i licz
ba urodzo

nych 
źrebiąt

Procent 
żrebności

Znak 
rocznika 
i liczba 

roczniaków

Procent 
roczniaków 
oddanych 
do stajni 

wyścigowej 
w stosunku 
do liczby 

klaczy 
pokrytych

Włączono 
do stajni 
wyścig, 

następujące 
liczby rocz
niaków ob
cych wła
ścicieli od 
klaczy sta
nowionych 

w Widzowie

1900/1901 E E 4628 19 68 13
1901/1902 F

63
F

50 4
30 19 15

1902/1903 G
61

G 54 4
26 16 14

1903/1904 H
52

H
44 3

27 14 12
1904/1905 I

62
I

54 6
24 15 13

1905/1906 J
68

J
20 64 5

31 21
1906/1907 K

70
K 62 4

37 25 23
1907/1908

34
L
20 60

L
19 56 4

1908/1909
31

Ł
20 64

Ł
16 51 -

1909/1910 M
50

M
44 8

36 18 16
1910/1911 N

45
N 35 2

40 18 13
1911/1912 O O 4647 24 51 22
1912/1913 P 20 5020 50 —

40
1913/1914 R

7032 22
1914

30
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Tabela 10

Zestawienie wygranych przez stajnię wyścigową braci Lubomirskich 
w okresie od 1896 do 1914 r.

Rok
Wygrane

rubli koron marek funtów

1896 44 570 4 000
1897 51 599 4 975
1898 26 856 —
1899 63 882 —
1900 84 5 3 —
1901 64 735 —
1902 33 290 —
1903 69 328 —
1904 97 643 —
1905 85 766
1906 87 923 —
1907 63 067 —
1908 45 414 120 770
1909 53 235 20 080
1910 102 510 92 020 60 000
1911 26 179 155 110 5 200 320
1912 27 892 139 350 1 600
1913 18 845 162 905 115 800
1914 2 256 76 170

Łączna 1049 523 rub. 775 380 kor. 182 600 mk 320 fun.

Klacz O r s z a, rodzona siostra Łoma, została sprzedana do Nie
miec. Urodziła tam klacz W i n n i c ę po og. Kottingbrunn. Klacz 
ta, wnuczka Tempête, zasługuje na trochę dłuższą wzmiankę. W 
okresie 1923—1940 dała w stadninie Burg Röttgen 15 sztuk po
tomstwa, z którego najbardziej wyróżnił się Wahnfried (po ang. 
Flamboyant); z 7 gonitw wygranych przez tego ogiera — naj
ważniejszymi były: Pr. der Dreijährigen, Fürstenberg Rennen, 
Grosser Preis von Baden (tak jak Książe Pan i Mości Książe) 
oraz Deutscher St. Leger.

Z ogierem Eastern dała Winnica dwa bardzo szybkie konie: 
Winkelried, oceniany jako „Klassenflieger”, wygrał 19 gonitw, 
a jego rodzona siostra Wokcus też wygrywała wartościowe próby
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Fot. 7. Klacz pełnej krwi Tempête (Dunure — Szende po Ruperra), gn., 
ur. 1896 r. w Austrii; dała w Widzowie 11 źrebiąt, a wśród nich 3 wy
bitne ogiery i szereg wartościowych klaczy

dla flyerów. Dobrze biegały jeszcze dwie córki Winnicy: Win- 
frida, rodzona siostra Wahnfrieda oraz kl. Waffenart po Alchi- 
mist. W latach 1948 i 1950 Wahnfried zajmował pierwsze miej
sce na liście reproduktorów w Niemczech Zachodnich, a przy
chówek jego w tym okresie wygrał 165 wyścigów płaskich na 
sumę 465 400 marek.

Ogier Grom (Carlton — Tempête po Dunure), gn., ur. 1903 r., 
jako dwulatek biegał 2 razy, raz był drugi, wygrał nagrodę Te
sta Bianki i raz był bez miejsca. Jako trzylatek reprezentował 
wysoką klasę. Nagrodę Siedlecką, pierwszy start w 1903 r., wy
grał łatwo od Saphira (nagr. Kielecka), z którym spotkał się 
później w derby. Derby rozegrane 27 maja 1906 r. miałem moż
ność obserwować osobiście. Faworytami były tam konie w czer
wono-białych barwach stada Widzów. Bardzo pięknym koniem 
był Grójec, zwycięzca w Produce im. L. Grabowskiego, pod sta
łym dżokejem stajni, sympatycznym J. Hoarem. Moją uwagę
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przykuwał w nie mniejszej mierze Grom, którego dosiadał Pa
rnell. Niestety nie dowiedzieliśmy się, który z widzowskich o- 
gierów jest lepszym koniem wyścigowym. Z miejsca poprowadził 
Grom, a najbliżej trzymały się Cascade i Saphir. Po przejecha
niu 1 wiorsty Grójec zostaje raptownie zatrzymany, a Hoar zsia
da. Grom prowadzi dalej. Na prostej Cascade (nagr. Galtee More, 
nagr. Krasne) na próżno usiłuje zbliżyć się do niego i Grom wy
grywa łatwo. Nie ulegało wątpliwości, że wygrał bardzo dobry 
koń. Nie widziałem go już więcej. Koń ten potwierdził swą kla
sę. wygrywając Produce w Moskwie. W derby był wyraźnie bez 
formy, zajął trzecie miejsce, potem niestety padł. Grom, jeśli 
nie był lepszy, to w każdym razie nie był gorszy od ogiera 
Książe Pan, swego półbrata, który wygrał Grosser Preis von 
Baden.

Klacz Jasna Pani (Sac à Papier — Tempête), ur. 1906, ja
ko dwulatka (1908) wygrała jedną gonitwę w Wiedniu i raz 
była druga, po czym odesłano ją do Warszawy. Tu jako trzyla
tka w 1909 r. wygrała nagrodę Produce (im. L. Grabowskiego), 
w derby była bez miejsca. W Petersburgu zdobywa także nagro
dę Produce z poważną sumą ok. 10 000 rub., a w Moskwie — 
też cenną nagrodę Triochgorną, odpowiednik nagr. Oaks. Na to
rach austro-węgierskich biegała bez powodzenia. W 1910 r. ja
ko czteroletnia wygrała w Wiedniu November Hep., a w War
szawie była nie pobita w trzech poważnych wyścigach: im. J. 
Zamoyskiego (dyst. 2 1/2 w.), gdzie pobiła o 1/2 długości Gavot
te, derbistkę 1908 r., dalej nagrodę Cesarską (dyst. 3 w.) oraz 
nagrodę Weiter (dyst. 4 w.), łatwo. A więc była zdolną, dosko
nałą stayerką i zaliczyć ją trzeba, obok Liry i Jerzyny, do czo
łowych klaczy hodowli stadniny Widzów.

Ogier Książe Pan (Sac à Papier — Tempête po Dunure), 
gn., ur. 1907 r., zasłużył się bardzo wygrywając w Niemczech 
w 1910 r. wielką międzynarodową nagrodę Grosser Preis v. Ba
den. W tym samym roku wygrał w Wiedniu Preis v. Neubau 
i sumę 11 680 kor. W 1911 r. jest pierwszy w Preis v. Merken- 
stein, a suma wygranych wynosi 7 920 kor. W 1912 r., jako pię
cioletni Książe Pan wygrywa 3 wyścigi: Südbahn Hep., Amaram 
thus R i Preis v. Simmering z sumą ogólną 20 950 kor. Ra
zem wygrał w Austrii sumę 40 550 kor. Odesłany do Warszawy
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Fot. 8. Jasna Pani (Sac à Papier — Tempête po Dunure), ur. 1906 r. w 
Widzowie, jedna z najlepszych klaczy pełnej krwi hodowli braci Lubo
mirskich (ze zbiorów W. Pruskiego)

był drugi w nagr. Cesarskiej. Na wystawie w Kijowie zdobywa 
drugą nagrodę na konkursie dla ogierów pełnej krwi i zostaje 
sprzedany do hodowli.

Ogier Łom (Gouvernant —- Tempête po Dunure), gn., ur. 
1909 r., już jako źrebak, a zwłaszcza jako roczniak, był świet
nie rozwinięty o poprawnej, harmonijnej budowie i wyraźnie 
górował nad rówieśnikami. Toteż zwracał na siebie uwagę; 
czuło się w nim klasę. Kiedy w czasie jednej z moich prak
tyk w Widzowie oprowadzałem po stadninie konną wycieczkę 
hodowców koni, która zawitała z Sekurska, Łoma musiałem wy
prowadzać dwukrotnie. Oglądając go przed odejściem do stajni 
wyścigowej, nie sądziłem, aby mógł on odnosić sukcesy jako 
dwulatek ze względu na jego potęgę i kaliber. Jednak w lecie 
1911 r. został wysłany do Anglii — był drugi w Exeter St. i wy
grał Soltykoff St. w Newmarket. Było to w ogóle drugie zwy
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cięstwo konia polskiego w Anglii \ a więc wielkie wydarzenie 
wyróżniające Łoma hodowli Lubomirskich w Widzowie, jako 
wyjątkowego reprezentanta hodowli polskiej.

Jednak Łom trenowany w Anglii, był w 1912 r. bez miejsca 
w nagrodzie „2000 gwinei” i w ogóle jako trzylatek w pier
wszej części sezonu zawodził. W derby austriackim był też bez 
miejsca. Lepszą dopiero formę pokazał, zajmując trzecie miej
sce w derby niemieckim, był to już zadatek na klasę. Wygrywa 
też Preis v. Wittmansdorf. Jako czteroletni Łom pokazuje swe 
istotne możliwości. W tym wieku wygrał cenną nagrodę Jubi
läums Preis (60 000 mk.), bijąc bardzo dobre konie niemieckie. 
Poza tym wygrywa w Austrii 6 pierwszych nagród zwycięża
jąc w: Eröffnungsrennen (3000 kor.), Göder Hep. (5000 kor.), 
Wald-Preis (5000 kor.), Cambuscan Rennen (10 000 kor.), Wasse
rturm Rennen (10 000 kor.) i Visegräder Preis (10 000 kor.). Su
ma wygranych wynosiła 47 805 kor.

W 1914 r. zdobywa jeszcze trzy pierwsze nagrody: Szechenyi 
Preis (nagroda w dukatach), Taurus Hep. (10 000 kor.) oraz Preis 
von Gänserndorf (5000 kor.). Suma wygranych wynosiła 21 570 
kor.

Ogółem w swej karierze Łom wygrał w Anglii 320 funtów, w 
Niemczech Jubiläums Preis z nagrodą 60 000 mk., w Austrii 10 
gonitw z sumą wygranych 76 255 kor. Wygrał więc dwanaście 
wyścigów, czyli o dwa więcej niż Mości Książe.

W 1923 r. Łom został nabyty przez Niemiecki Zarząd Stad
nin Państwowych i przeznaczony na ogiera czołowego w Al- 
tefeld. Do sprzedaży tak obiecującego reproduktora zmusiły 
Lubomirskich bardzo ciężkie warunki powojenne kiedy próbowa
no podnieść z ruin hodowlę polską.

Ogier Sac ä Papier (Salisbury — First Flight po Melton), 
gn., ur. 1896 r., Lubomirscy organizujący i powołujący do życia 
stadninę Kruszyna-Widzów nabyli klacz First Flight bardzo do
brego pochodzenia. Była to córka klasowego ogiera Melton 
(D. L.) z matki po ogierze Hampton (Gcp. Dcp.); rodowód tej 
klaczy wykazuje inbred na ogiery Stockwell (2, L) i Newmin-

1 Pierwsze zwycięstwo odniósł og. Perkun, hodowli stadniny Krasne, 
wygrywając The Flying Hep. w Newmarket w 1885 r.
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Fot. 9. Znakomity reproduktor hodowli braci Lubomirskich — ogier Sac 
a Papier (Salisbury — First Flight), ur. 1896 r. w Widzowie (ze zbiorów 
W. Pruskiego)

* •'" -W? * V •

ster (L) dwukrotnie oraz na Touchstonie czterokrotnie. W 1896 r. 
First Flight urodziła w Widzowie po ogierze Salisbury (syn 
Camballo) gniadego ogiera, który otrzymał nazwę Sac a Papier. 
Okazał się on później doskonałym i dla hodowli polskiej wiel
ce zasłużonym reproduktorem. First Flight już się nie zaźre- 
biła przez sześć lat, a w końcu była kryta ogierem półkrwi.

Sac a Papier jako 2- 3- i 4-letni wygrał w Petersburgu trzy 
gonitwy: nagrodę Matadora i nagrodę Nawoja oraz odniósł naj
większy w swej karierze triumf zdobywając nagrodę Cesarzowej, 
którą w jedenaście lat później wygrał jego syn Kartacz. W War
szawie był pierwszy w nagrodzie Tritona, a drugi w Derby, pobi
ty przez Pickwicka.

Były to pierwsze wyścigi koni (i pierwsze derby) jakie oglą
dałem mając siedem lat. W mojej dziecięcej pamięci zachował 
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się tylko obraz dwóch koni, które przy końcu wyścigu wyprze
dziły wszystkie inne. Dopiero później poznałem ich nazwy.

Jako koń czteroletni Sac a Papier zawodził. W Warszawie i Pe
tersburgu był tylko trzy razy drugi i trzy razy trzeci. Wobec 
tego przestano go uważać za pierwszorzędnego wyścigowca. Bra
cia Lubomirscy zniechęcili się i nawet zgłosili Sac a Papier na 
sprzedaż w sekcji końskiej, działającej podówczas przy Cen
tralnym Towarzystwie Rolniczym, ponieważ ogier ten miał wy
raźne kwalifikacje do hodowli półkrwi. Jednak transakcja nie 
doszła do skutku z powodu ceny, jak się później okazało na 
szczęście dla właścicieli, a także przede wszystkim dla polskiej 
hodowli koni pełnej krwi. Sac a Papier zajął boks reproduktora 
czołowego w Widzowie; w 1902 r. pobierano za stanówkę opła
tę 50 rubli od klaczy pełnej krwi i 10 rubli od półkrwi — skro
mnie na początek.

Sądząc z fotografii Sac a Papier był koniem pięknym, raso
wym, szlachetnym, poprawnej budowy. Redaktor Stanisław Wo- 
towski tak go opisał: „Był średniej miary, na ogół proporcjo
nalnej budowy, o dość wydłużonym korpusie, z lekka zapadłym 
grzbietem za samym kłębem, o wyniosłej szyi, wyrazistej gło
wie i w tym było coś orientalnego. Spód był odpowiedni do 
korpusu, głębokość wyraźna, nogi dobrze postawione jak czę
sto bywa u koni nie nadto wybujałych”. Typ Meltona, przekazany 
przez matkę, przebijał w nim i nadawał mu szlachetność. Jako 
wyścigowca można określić Sac a Papier jako drugiej klasy, na
tomiast reproduktorem okazał się najwyższej klasy.

Plan stanówki w sezonie 1902 r. przewidywał pod Sac a Pa
pier trzy klacze. W 1903 r. pięć klaczy, w 1904 r. siedem klaczy, 
w 1908 r. dwanaście klaczy za opłatą 300 rub., zaś w 1909 r. — 
po zwycięstwie Intryganta w Wiedniu — już dwadzieścia kla
czy, a oplata za stanówkę wynosiła 750 rub. Stanówka w 1911 r. 
kosztowała 2000 rub., zaś w następnych latach w Napajedli, do
kąd był wydzierżawiony, 5000 koron.

Pierwszym dość udanym produktem był Grudusk od kl. Im
patient, matki Intryganta (nagroda A. Wotowskiego i 12 578 
rub.). Następnie wyróżnił się Igor od Djamileh (półsiostry Brza- 
ska), który wygrał Middle Park Plate i — co ważniejsze — był 
drugi w Produce i w Derby (za klaczą Gavotte). Wielki był 
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triumf Intryganta, kiedy w olśniewającym stylu zdobył Derby 
austriackie, bijąc Horyzonta II. Rozpoczął on serię wielkich zwy
cięstw koni po Sac à Papier: Jasna Pani, Książe Pan, Kartacz, 
Lira, Mości Książe; każdemu z tych koni poświęcam strony w 
rozdziale „Zasłużone”. Z koni półkrwi po Sac à Papier wyró
żnił się Iran, zdobywając nagrodę im. L. Krasińskiego.

Z reproduktorów po Sac à Papier wyróżniły się przede wszy
stkim Mości Książe i Oszczep. Mości Książe dał derbistkę Falę 
III, która w 1927 r. wygrała także nagrody Rulera i Produce, 
a ponadto dał klacz Ile de France (nagrody Produce, Wiosenna, 
Liry), Driadę (nagr. Jubileuszowa), Huka (nagr. im. Lubomir
skich, Wielka Łódzka), Elmę II (nagr. Rulera), Palatyna i Fi
garo. Sukcesy ogiera Mości Książe, jako ojca klasowych koni 
wyścigowych i reproduktora, będą opisane w rozdziale „Zasłu
żone”. Oszczep także dał szereg dobrych koni, jak Egmont (su
kcesy w latach 1926, 1927 i 1929), Eskorta II (nagr. Produce 
1927), wyborna dwulatka Cymbarka, Egarée, Seminora. Suma 
wygranych potomstwa Oszczepa od 1924 r., kiedy to wprowadzo
no nagrody w złotych, wyniosła ok. 1 100 000 zł.

Sac à Papier wyróżnił się przede wszystkim jako ojciec ogie
rów, lecz dawał także klacze wysokiej klasy, jak Lira czy Jasna 
Pani. Jednakże córki jego jako matki stadne szczególnie się nie 
wyróżniły, aczkolwiek wpływ np. Liry sięgnął daleko. Co prawda 
wiele córek „Saka” zaginęło prawie bez śladu w czasie pier
wszej wojny światowej, lecz te, które ocalały dużych korzyści 
hodowli nie przyniosły. W tomie z 1914 r. stadninowej księgi 
stadnej wydawanej przez Widzów znajdujemy tylko cztery cór
ki Sac à Papier, a mianowicie: Herezję, Jasną Panią, jej rodzo
ną siostrę Naszą Panią oraz Lirę. Narew, rodzona siostra ogiera 
Mości Książe, startując w 1914 r. trzy razy tyleż wyścigów wy
grała. Tym klaczom Sac à Papier zawdzięczał głównie swe po
wodzenie jako reproduktor. Wśród klaczy sprzedanych do ho
dowli figurowały córki Sac à Papier bardzo cennego pochodze
nia, jak np. Jemioła z linii Tempête, Limba — wnuczka St. O- 
sythe (matki Brzaska), Lubowla od Impatient — matki Intry
ganta, i szereg innych. Niestety brak jest jakichkolwiek danych 
od nabywców o dalszych losach takich klaczy, jak np. 
Rydzyna (córka Jęrzyny), czy Rybitwa (od Tempête).
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Prof. dr W. Pruski podaj e, że potomstwo Sac a Papier wy
grało od 1916 r. włącznie na torach Królestwa Polskiego i Rosji 
ogółem 514 375 rubli. Na torach austro-węgierskich potomstwo 
Sac a Papier w latach 1909—1914 wygrało łącznie 485 980 ko
ron odnosząc 64 zwycięstwa; w poszczególnych latach: 1909 — 
20 080 kor. (3 zwycięstwa), 1910 — 47 660 kor. (10 zw.), 1911 - 
130 370 kor. (19 zw.), 1912 — 125 320 kor. (13 zw.), 1913 — 
108 350 kor. (9 zw.) i 1914 — 54 200 kor. (10 zw.).

W Austrii potomstwo Sac a Papier nie wyróżniło się. Sta
nowiąc w stadninie w Napajedla nie krył on klaczy tej klasy 
i tego pochodzenia, co klacze nabyte przez Lubomirskich.

Sac a Papier należał, obok Rulera, do najwybitniejszych re
produktorów jakich mieliśmy w Polsce przed pierwszą wojną 
światową. Pozostawił wiele doskonałych koni. Nie mógł on jed
nak dorównać Rulerowi w całokształcie działalności stadnej. W 
szczególności zaś ustępował mu jako ojciec klaczy-matek, któ
rych potomstwo odznaczało się wysokimi wygranymi na wyści
gach. Matki po Sac a Papier nie zaznaczyły się tak głęboko w ho
dowli i dlatego wpływ Rulera na naszą hodowlę był szerszy.

Natomiast Sac a Papier przewyższa znacznie Rulera tym, że 
dzięki inicjatywie Lubomirskich mógł się wykazać znakomitym 
potomstwem, które odnosiło poważne sukcesy w spotkaniach 
międzynarodowych na torach środkowoeuropejskich. Takich zwy
cięzców jak Mości Książe, Lira, Łom i Intrygant nie dał żaden 
inny polski reproduktor. Sukcesy wyścigowe potomstwa ogiera 
Sac a Papier odniesione na torach daleko poza Rosją podnosiły 
rangę polskiej hodowli, o której do tej pory nikt na szerokim 
świecie nie słyszał.

Kiedy urodził się Sac a Papier — Ruler zdążył już cztery ra- 
za zająć pierwsze miejsce na wykazie koni, które stały na czele 
wygranych w całym Imperium Rosyjskim. Toteż trudno jest od
powiadać obiektywnie na pytanie, który z tych ogierów był 
lepszy? Najsłuszniej byłoby chyba stwierdzić, że każdy z tych 
dwóch najwybitniejszych reproduktorów polskich wykonał swą 
rolę jednakowo dobrze, zasługując się w hodowli koni pełnej 
krwi w Polsce. Przykład Liry najlepiej takie postawienie spra
wy potwierdza; ojciec Liry — Sac a Papier zapewnił jej klasę 
wyścigową, zaś ojciec matki — Ruler zapewnił istnienie tej li
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nii żeńskiej tak głęboko, że przetrwała ona aż do czasów obec
nych.

Na hodowlę w okresie międzywojennym wywarł Sac à Pa
pier dość znaczny wpływ przez swoich synów: Mości Książe i 
Oszczep.

Ogier Mości Książe (Sac à Papier — Izbica — rodzona 
siostra derbisty Groma — po Carlton i Tempête, prawnuczki 
niezapomnianej Kincsem), kaszt., ur. 1910, był nie tylko naj
lepszym koniem wyścigowym wyhodowanym w Widzowie, ale 
i najznakomitszym reprezentantem polskiej hodowli za granicą 
dzięki wielu głośnym zwycięstwom. Mości Książe był ogierem 
rosłym, kościstym, nieco wysokonożnym. Biegał w barwach Lu
bomirskich na torach zagranicznych w Austrii, na Węgrzech i w 
Niemczech, próbował też szczęścia we Francji. Dodać tu wypa
da, że Mości Książe nie był dzieckiem szczęścia, w dwóch wy
padkach prześladował go złośliwy pech, pozbawiając niezawod-

Fot. 10. Ogier Mości Książe (Sac a Papier — Izbica po Carlton), kaszt., 
ur. 1910 r. w Widzowie, najlepszy koń wyścigowy hodowli widzowskiej 
(ze zbiorów W. Pruskiego)
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nych — zdawało się — zwycięstw. Jako dwulatek w 1912 r. 
biegał w Wiedniu 5 razy, wygrał dwa wyścigi o charakterze 
jakby przygotowawczym, bijąc w Nil Desperandum Rennen rze
telnie dobrą klacz Szepito, po czym zdobył poważną nagrodę 
Graf Hugo Henckel (20 000 kor., 1500 m.), gdzie w pobitym po
lu znalazły się m. in. klacz Mausi i ogier Blondel, które pozmej 
pokazały swą klasę. W Austria Preis był bez miejsca, lecz z koni 
dwuletnich biegał najbliżej grupy czołowej koni starszych, wsrod 
których była Eva (pobita w Oaksie przez Lirę) i z bardziej zna
nych Blondel oraz Miesi.

W wieku trzech lat Mości Książe wyraźnie nie miai szczę
ścia. W Kisber Rennen był drugi, w klasycznym Trial St. trze
ci, w Königs Pr. — na za krótkim dla siebie dystansie — prze
grał do szybkiego Mokana. Następnie stanął do derby austriac
kiego gdzie startował jako faworyt. Do jazdy na nim zakontrak
towany został doskonały dżokej Dan Mäher. Jednakże jego wi
nić trzeba za to, że Mości Książe nie zdobył derby, lecz był 
drugi Mäher nie znał Mości Księcia i nie znał jego przeciwni
ków; w rozgrywce popełnił błąd. Prowadząc wyścig do połowy 
głównych trybun sądził widocznie, że ma wyścig wygrany — 

spoczął na laurach” i zaniedbał obowiązku „wyjechania konia 
mocno do końca. Tymczasem polem, niespodziewanie, błyska
wicznym finiszem doszedł Csardas i wydarł Mości Księciu zwy
cięstwo, zanim Mäher zdołał na nowo ustawić swego ogiera juz 
wybitego z tempa i pobudzić go do większego wysiłku. Oto pier
wszy pech. . ,

W Derby niemieckim w Hamburgu — Mości Książe tez był 
drugi, pobity przez ogiera Turmfalke, konia gorszego o jedną al
bo i dwie klasy. Władysław Lubomirski musiał się czuć bardzo 
odpowiedzialny za swoje słowa, skoro winszując R. Hamelowi 
zwycięstwa jego konia powiedział: „co można poradzić przeciwko 
aptece” Ten ciężki zarzut przebrzmią! bez echa, chociaż był 
słuszny Oto drugi pech. Te dwa niepowodzenia nie z jego winy, 
lecz z winy ludzi pozbawiły świetnego ogiera dwóch derby.

Następnie Mości Książe wygrał w świetnym stylu Grosser 
Preis von Baden (80 000 mk.) bijąc niemieckiego Cyklona, do
brego francuskiego ogiera Martial III i pięć innych koni. O zwy
cięstwie tym dowiedziałem się w Kijowie, gdzie przebywałem 
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przez tydzień na niezwykle ciekawej wystawie koni. Tam też 
spotkałem ogiera Książe Pan, również widzowskiego zwycięzcę 
w Grosser Preis von Baden sprzed trzech lat (również syna Sac 
à Papier), który otrzymał drugą nagrodę w konkursie dla ogie
rów pełnej krwi i został sprzedany na reproduktora.

Po powrocie do Wiednia Mości Książe był drugi w Jubiläums 
Preis, za derbistą Kokoro i wkrótce potem zdobył w wielkim 
stylu St. Leger w Budapeszcie. Zaraz potem wysłany do Pary
ża i w Prix du Conseil Municipal w polu 17 koni był szósty; wy
grał Nimbus, a znakomity Bruleur, później cenny reproduktor, 
był bez miejsca. Lecz na tym nie koniec wyścigowej tułaczki. 
Po powrocie z Budapesztu zdobywa Jockey Club Preis z dużą 
nagrodą 24 000 kor.

Ciężki sezon 1913 r. i liczne podróże nie pozostały bez wpły
wu na formę Mości Książe. W jego trzecim sezonie wyścigowym 
jako czterolatek, na 9 wyścigów, w których uczestniczył wy
grał tylko jeden — Wasserturm Rennen i sumę 17 970 kor. Wia
domo było, że Mości Książe miał awersję do wagonów kolejo
wych, toteż ciągłe podróże musialy go męczyć i wpływać ujem
nie na jego samopoczucie.

Jako pięcioletni koń nie sięgał już po triumfy w poważniej
szych wyścigach; biegał w skromniejszych kompaniach, ale pod 
ciężką wagą i na średnich dystansach. Wygrał trzy gonitwy: Ma- 
gloder Preis, Visegrâder Preis i Wienerwald Preis; w sumie wy
grał 22 000 kor.

Ogółem w ciągu czterech sezonów wyścigowych Mości Książe 
wygrał 10 gonitw, a suma wygranych wynosiła 180 970 kor. i 
75 800 mk.

Do pięknej karty w historii wyścigów i hodowli polskiej włą
czyć należy przede wszystkim świetne zwycięstwa Mości Ksią
że w międzynarodowej klasy gonitwie Grosser Preis von Baden, 
St. Leger w Budapeszcie i Jockey Club Preis w Wiedniu oraz 
dwa drugie miejsca w derby, gdzie przegrał pechowo do koni 
gorszych od siebie.

W latach 1920—1923 przychówek po ogierze Mości Książe wy
grał 1 393 000 marek. Przeliczenie tej sumy na złote jest nie
możliwe, ponieważ w tym okresie marka traciła wartość na
bywczą po prostu z tygodnia na tydzień.
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W latach 1924—1935 przychówek po tym zasłużonym ogierze 
wygrał następujące sumy (w złotych): 1924 —■ 14 670, 1925 — 
70 330, 1926 — 98 440, 1927 — 166 250, 1928 — 100 250, 1929 — 
196 460, 1930 — 216 353, 1931 — 103 630, 1932 — 114 530,
1933 — 67 030, 1934 — 29 660 i w 1935 — 26 180; łącznie 
1 203 783 zł.

W latach 1926—1933 na skromnym materiale klaczy, w odbu
dowującej się ze zniszczeń wojennych Polsce dał: Falę III (Ru- 
lera, derby, Oaks), Ile de France (nagrody Kruszyny, Wiosenna, 
Liry, Janowska), Widzowiankę (Produce 3 1.), Driadę, Witezia, 
który zasłużył się w hodowli, Palatyna, Figaro, który wygrał 
17 gonitw (nagrody Łazienkowską, Leszna i in.). Ostatnim jego 
dobrym potomkiem był ur. w 1935 r. ogier Kazbek; wygrał on 
21 820 zł, w tym dwie nagrody po 5 000 zł i trzy inne. Mości 
Książe w tym czasie miał 25 lat.

Klacz Lira (Sac a Papier — Elly Langden po Ruler), gn.,

Fot. 11. Klacz Lira (Sac a Papier — Elly Langden po Ruler), gn., ur. 
1908 r. w Widzowie; wybitna klacz wyścigowa na torach polskich i za
granicznych
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ur. 1908 r., jako dwulatka nie rozpoczęła kariery wyścigowej w 
Wiedniu, tak jak inne konie braci Lubomirskich, lecz została 
wysłana na tory rosyjskie. W Petersburgu zdobyła z serii głów
nych: Próbną, Produce i Rzeki Newy, a w Moskwie — z takiej 
samej serii — Produce i Middle Park Plate. Był to początek ka
riery niezwykły, który pozwalał sądzić, że Lira jest koniem wiel
kiej klasy, zwłaszcza że zwycięstwa te były odniesione z łatwoś
cią i od dobrych koni. Po tych sukcesach stajnia wysłała Lirę 
do Warszawy, aby po drodze do Wiednia, „w przelocie” wy
grać — jak mniemano ■— kolejno szóstą gonitwę. Tu nastąpił 
zawód, gdyż w nagr. Produce Lira zajęła tylko trzecie miejsce, 
nie tylko za lepszym od niej — jak się później okazało — Flo- 
realem, ale i za Lampartem, co już wskazywało na to, że Lira 
daleka jest od dobrej formy. Na tę kompletną porażkę niewąt
pliwy wpływ miała zmiana dżokeja. We wszystkich gonitwach 
dla dwulatków, które wygrała Lira w Moskwie i Petersburgu, 
dosiadał Liry doskonały dżokej Gili, a w Produce w Warsza
wie — dżokej dużo słabszej klasy i nie znający konia. Trzeba 
też podkreślić, że Lira wyraźnie reagowała na zmianę jeźdźca. 
Po tej deprymującej porażce zostaje wysłana do Wiednia. W 
Austria Preis, mimo przegranej do bardzo dobrego Danilo II, Li
ra zaimponowała stylem i pokazała klasę. O cztery długości za 
Lirą był derbista niemiecki Orient.

Sezon 1911 nie rozpoczął się dla trzyletniej Liry obiecująco, 
przegrała ona trzy wyścigi i warto tylko wspomnieć, że była 
czwarta w Oaksie węgierskim, który wygrała Eva przed Veroną 
i White Clover — czołowej klasy. Wreszcie Lira zasygnalizowała 
dobrą formę wygrywając Mai Rennen, a w ślad za tym odnio
sła swój największy triumf — zdobyła Österreichischer Stuten
preis (30 000 kor.). Wygrała tę nagrodę łatwo, bijąc o dwie dłu
gości klacz Eva, zwyciężczynię węgierskiego Oaksu. Lira nie 
miała zapisu do austriackiego derby, czego należało bardzo żało
wać, bo w polu nie było bardzo dobrych koni, a zwycięzca Dea
ler nie reprezentował dużej klasy. Decyzja wysłania Liry do 
Warszawy była za późna, toteż nie mogła wziąć udziału w der
by warszawskim. Wysłano ją przeto z Wiednia wprost do Mos
kwy. Tam przegrała nagr. Produce. W nagr. derby Wszechro- 
syjskie spotkała się z Florealem, zwycięzcą w derby warszaw- 
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skim. Przegrała do niego, gdyż Floreal był zdecydowanie lep
szym koniem. Następnie Lira wygrała nagr. Triochgorną (rosyj
ski Oaks) łatwo — „sama jedna”, który to sukces osłodził jej 
powrót do Austrii z nieudanej wyprawy.

W Wiedniu, w nagr. September Stuten Rennen, została zupeł
nie pobita. W następnej gonitwie Herbst Stutenpreis była już 
druga i zamknęła sezon dwoma cennymi wygranymi. Znaczące 
jest zwłaszcza zwycięstwo w Oktober Stuten Rennen (20 000 
kor.), którą wygrała łatwo, bijąc najlepsze austriackie klacze: 
White Clover, Eva i pięć innych, co potwierdza, że była to klacz 
znakomita. Wreszcie w Buccaneer Rennen (20 000 kor., 3200 m.) 
pobiła dwa tak dobre konie, jak Chilperic i Vivid. Był to ostat
ni wyścig Liry jako trzylatki.

Niezrozumiałe było pozostawienie czteroletniej Liry w trenin
gu, a nie odesłanie jej do stadniny. Była to „młocka”, chyba 
tylko w celu powiększenia sumy wygranych koron. W efekcie 
wygrała tylko Cambuscan Rennen, a ponadto wypadła tylko 
nieźle, zajmując trzecie miejsce w Jubiläums Preis, Oktober Stu
ten Rennen i w hamburskim Jubiläums Preis. Na podstawie 
zwycięstw w austriackim Oaks oraz Oktober Stuten Rennen, 
gdzie pobiła najlepsze tamtejsze klacze, a także w Buccaneer 
Rennen i Mai Rennen, Lira musiała być uznana za klacz wyso
kiej klasy, jeśli nie najlepszą, to na pewno jedną z najlepszych. 
Nic też dziwnego, że zyskała sławę i rozgłos większy niż klacz 
równie dobrej i wysokiej klasy, jak np. Madame Ferrari (hod. 
Stadniny Serniki), które jednak nie były „opromienione nim
bem zwycięstwa” w poważnych gonitwach międzynarodowych 
na środkowoeuropejskich torach wyścigowych. Lirę trzeba więc 
postawić w rzędzie najznakomitszych klaczy hodowli polskiej. 
Tak wysoką klasę, tak wielkie zdolności wyścigowe, trzeba o- 
czywiście przypisać temu, że urodziła się ona z połączenia krwi 
dwóch najznakomitszych reproduktorów Rulera i Sac ä Papier, 
których rodowody ozdabiają imiona cennych angielskich ogie
rów tej klasy co Melton, znakomity stayer Isonomy oraz szybki 
Camballo.

Świetne zwycięstwa Liry przesłaniają jednak pewne „cienie”. 
Przede wszystkim można zauważyć, że dla Liry w wieku po
wyżej dwóch lat wybierano gonitwy przeznaczone przeważnie 
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dla samych klaczy, np. nagroda Oaks, Oktober Stuten Rennen, 
dwukrotnie Herbst Stuten Rennen. Dlatego też trudno było po
równać ją z ogierami. Na torach rosyjskich (derby, Produce, na
groda Cesarzowej) jej spotkania wypadły na korzyść ogierów, 
którym — jak mówił trener Zasępa — nie umiała „zajrzeć w 
oczy”. Głębokim cieniem są charakterystyczne dla Liry pewne 
cechy świadczące o słabości jej organizmu lub nawet psujące jej 
karierę wyścigową. Uderza u niej dość częsta, gwałtowna zmia
na formy, kiedy to po okresie sukcesów następował okres pora
żek. Jest to charakterystyczne dla jej całej kariery wyścigowej. 
Stałe przejazdy kolejami, często długie i męczące podróże (Wie
deń — Moskwa), zmiana klimatu, otoczenia, warunków bytu, 
łatwe popadanie w niedyspozycje, łącznie ze stanami nieuni
knionymi związanymi z jej płcią, ostre reagowanie na zmianę 
jeźdźca w wyścigu (nagroda Produce w Warszawie), wszystko to 
musiało mieć ujemny wpływ na jej samopoczucie i na psychi
kę.

W związku z tym ciekawą rzecz opowiadał mi trener Zasępa, 
gdy rozmawialiśmy o Lirze: „Kiedy jest chłodno, Lira pokazuje 
swą wielką klasę, jeśli jest upał, skwar — to warta jest tyle 
co ścierka na płocie”.

Ogółem Lira wygrała 11 gonitw w tym jedną z nagr. 30 000 
kor., dwie po 20 000 kor., dwie po 10 000 kor. oraz trzy gonitwy 
na torach rosyjskich wartości 6 000 rub., 5 800 rub. i 5 000 rub. 
Poza tym wygrała trzy przedmioty wartości 900 rub. Ogólna 
suma nagród: 28 067 rub., 104 360 koron i 1 500 marek niem.

Pomimo wyczerpującej kariery (30 wyścigów) Lira zażrebiła 
się w 1913 r. od razu, tj. w pierwszym roku po zejściu z toru, 
i w 1914 r. urodziła córkę Ruń (po Fils du Vent), która odnala
zła się po wojnie.

Ogier Intrygant (Sac à Papier — Impatient), gn„ ur. 
1905 r. Matka jego nabyta w Anglii w 1893 r„ ma trzykrotny in- 
bred na og. Voltigeur (D.L., Dcp.), który w rodowodzie ojca 
reprezentowany jest przez swoją rodzoną siostrę Volley. W ro
dowodzie Intryganta og. Newminster (L) powtarza się trzykrot
nie.

Intrygant jako dwulatek miał karierę doskonałą, pod wzglę
dem formalnym podobną jak w trzy lata później Lira. W Pe- 
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tersburgu wygrał nagrodę Próbną i Produce, w Moskwie — na
grodę Produce i Middle Park Plate, w Warszawie nagr. Kru
szyny. Sława z jaką przyszedł odstraszyła konkurentów w nagr. 
Borowna i Intrygant obiegł szranki walkowerem, uzupełniając 
sumę wygranych do 20 570 rub.

W styczniu 1908 r. w towarzystwie Hattons Love i Iry wysła
ny został do Oberweiden pod Wiedniem, gdzie trening powie
rzono H. Reevesowi. Debiut trzyletniego Intryganta nie był obie
cujący; po walce z miernym Flapdoodle, Intrygant pobił go 
z trudem w Lobau Rennen i reputacja jego po triumfach jako 
dwulatka spadła bardzo, a prasa, zwłaszcza niemiecka, zbagate
lizowała go jako kandydata na derby. Lubomirscy nie stracili 
jednak wiary w tego konia i zakontraktowali dla niego dosko
nałego dżokeja francuskiego G. Sterna. Derby rozegrane zostało 
7 czerwca w 10 dni po nieefektownym zwycięstwie w Lobau 
Rennen, ale właśnie ta gonitwa musiała widocznie doszlifować 
formę Intryganta. Pogoda była dżdżysta, a tor rozmiękły, do 
startu wyszło 10 koni. Najgroźniejszym przeciwnikiem był dużej 
klasy niemiecki Horizont II pod dżokejem O’Connor i austriackie 
Kottingbrunn i Matschacker. Po udanym starcie i przejściu 
ok. 100 m prowadzenie obejmuje Intrygant i odsądzą się o trzy 
długości od reszty; ciągnie ostrym tempem dalej, a wśród kon
kurentów zachodzą pewne przetasowania. Dopiero przy zakręcie 
Horizont II wyprzedziwszy dwa konie, zaczął poprawiać swoją 
pozycję i wydawało się, że może sięgnąć Intryganta. W tym 
momencie O’Connor wziął się za bat, ale wystarczyło, że Stern 
oddał tylko trochę wodze galopującemu ciągle ostrym tempem 
Intrygantowi, aby ten od razu odskoczył o kilka długości. Jed
nocześnie Horizont II widocznie zaczął słabnąć, a silny Intrygant 
nie zwolnił tempa i stanął u mety pierwszy o cztery długości 
przed niemieckim crackiem. Konie austriackie były skończone, 
a Kottingbrunn (przyszły przeciwnik ogiera Książe Pan) kończył 
trzeci o dziesięć długości za Intrygantem.

Było to świetne zwycięstwo i wielki triumf Lubomirskich. 
Wszyscy byli wprost oczarowani stylem w jakim syn Sac a Pa- 
piera wygrał Derby austriackie. Wszak Intrygant pobił z łat
wością najlepszego konia niemieckiego. Horizont II był ko
niem, który przedtem i potem wygrywał takie nagrody jak
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Fot. 12. Ogier Intrygant (Sac a Papier — Impatient po King Monmouth), 
gn., ur. 1905 r. w Widzowie, wygrał m. in. Derby austriackie (ze zbiorów 
W. Pruskiego)

Fot. 13. Klacz Impatient (King Monmouth — Patient po Speculum), ur. 
1893 r. w Anglii; zakupiona do Widzowa w 1896 r.; matka ogiera In
trygant



Deutsches St. Leger, Grosser Preis von Berlin, Jubiläums Pr., 
Grosser Hansa Pr., Renard R., jako dwulatek Henckel R., wyścig, 
który później wygrał także widzowski Mości Książe.

Triumf Intryganta w derby był niestety końcem tak obie
cującej zdawałoby się kariery. Został wysłany do Moskwy, aby 
stanąć do derby. Na skutek zatratowania piętki uformował się 
u niego wrzód i trzeba było przerwać robotę, udział w derby 
był wykluczony. Po wyleczeniu wyprawiono go do Petersburga 
w celu wzięcia udziału w nagr. Cesarzowej. W tej nagrodzie (od
powiednik St. Leger) miał spotkać się z najlepszą rosyjską 
klaczą owych czasów Rakietą oraz łazarewowskim Galopem. Hux
table, dżokej Intryganta, poprowadził gonitwę tempem zabój
czym. Przed ostatnim zakrętem zrównały się z nim Rakieta i Ga
lop. Po tak znacznym wysiłku prowadzenia, Intrygantowi zaczęło 
brakować oddechu; pobudzony batem bronił się uporczywie. W 
tym czasie Rakieta wyszła pierwsza na prostą przed Intrygan
tem, Korieszok — w batach — też wyprzedził Intryganta, a na 
ostatnich metrach złapał go jeszcze dobry stayer Burżuj, z któ
rym podzielił trzecią nagrodę. Ogier Galop, który miał za za
danie zdusić Intryganta, zadusił się sam i na skutek tego przy
szedł ostatni. Nastąpiła ogólna konsternacja i wrzawa — komen
tarze, krytyki, uwagi i domysły .

W połowie sierpnia Intrygant powrócił do Wiednia i star
tował w St. Leger w Budapeszcie, lecz po wyjściu na prostą 
mocno zakulał. Było to poważne nadwyrężenie ścięgna i więcej 
w tym sezonie nie biegał. Koni klasowych w takich wypadkach 
nie eksploatuje się więcej. Intryganta nie wycofano jednak do 
stada, lecz leczono go. Następnie biegał jako czterolatek bez po
wodzenia i wygrał znikomą sumę 3000 kor. Tym nierozważ
nym posunięciem stajnia dopuściła do zdeklasowania dobrego 
konia i zdeprecjonowania jego kariery.

Charakterystyczną cechą Intryganta była siła i wytrzyma
łość. Szybki był jako dwulatek, co przypisać trzeba wczesnemu 
raczej rozwojowi, bo z natury był to stayer, ale jak się okazało 
w Petersburgu — z niezbyt wytrzymałym sercem.

Intrygant wygrał ogółem równowartość 62 704 rub., w czym 
wliczono 105 960 kor. Był to koń, sądząc z opisów i fotografii, 
wyjątkowo pięknej budowy. Wyróżniał się doskonałą harmonią 
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kształtów i zrównoważeniem poszczególnych partii ciała. Tak 
jak jego ojciec średniego wzrostu, miał jednak lepszą górną li
nię. Za dobrą cenę 25 000 rub. nabył go Zarząd Rosyjskich Stad 
Państwowych z przeznaczeniem do Derkula. W hodowli nie po
zostawił jednak nic wybitnego.

Można dyskutować na temat zwichniętej kariery po zwycię
stwie w derby wiedeńskim. Jeśli przyczyna tego leżała w tym, 
że nie wykazał się później dostatecznie wysoką klasą, to win
ni są co najmniej w tej samej mierze ludzie. Wiele się na to 
złożyło i tak Nagrodę Cesarzowej (St. Leger) w Petersburgu prze
grał wskutek błędnej taktyki dżokeja. Zbyt forsowna kariera 
w wjeku dwóch lat była przyczyną, że koń ten skończył się 
właściwie w połowie swego drugiego sezonu wyścigowego. 
Wreszcie kompromitujące wyścigi w wieku lat czterech zaciem
niły do reszty jego karierę i były tylko plamami na pięknej 
karcie. Leczenie ścięgna koniowi klasowemu jest bezcelowe, a 
może być względnie udane tylko w stosunku do takiego, od któ
rego po kuracji nie będzie się wymagać poprzedniej szybkości 
(znam tylko jeden wyjątek — og. Łeb w łeb).

Rehabilitując przynajmniej częściowo Intryganta uważam, że 
jego zwycięstwo w derby, odniesione we wspaniałym stylu, zwy
cięstwo konia o kapitalnej budowie i wielkim sercu nie może po
zostać niedocenione i powinno znaleźć się na kartach opisujących 
konie zasłużone dla polskiej hodowli.

Jeśli sięgnąć do porównań, to ogiera Mości Książe trzeba u- 
znać za konia lepszego i wyższej klasy, podobnie jak w daw
niejszych latach lepszy, jak na swoje czasy był Sirdar. Co do 
Liry, to wykazała ona równie wysoką klasę wygrywając au
striacki Oaks, jak Intrygant zdobywając austriackie Derby. Ale 
klasa najlepszych zresztą klaczy przez nią pobitych nie dorów
nywała jednak klasie takich ogierów jak niemiecki champion 
Horizont II lub austriacki Matschaker, oba pokonane przez In
tryganta.

Ogier K a r t a c z (Sac a Papier — Namouna), gn., ur. w 
1907 r. w Widzowie i tam wychowany, był formalnie hodowli 
W. Tyszkiewicza. Został on odkupiony przez Lubomirskich jako 
źrebak i okazało się, że jest to koń klasowy, który jeszcze zwię
kszył wartość rocznika, w którym prym trzymał Książe Pan. Ja

55



ko dwulatek Kartacz biegał cztery razy w Warszawie i Peter
sburgu. Wygrał trzy pierwsze nagrody, w tym Middle Park Pla
te w Warszawie, a raz był trzeci. W Wiedniu i Budapeszcie ja
ko trzylatek biegał sześć razy i wygrał Preis von Erdberg oraz 
trzy trzecie nagrody na sumę 3980 kor.; biegał również pięć ra
zy w Warszawie, w Moskwie i Petersburgu. W Warszawie wy
grał łatwo Derby. Niósł wówczas siedem funtów nadwagi za 
trening zagraniczny (trener A. Zasępa), prowadził wyścig od star
tu do celownika i wygrał łatwo o 3 dł. pod dżokejem Beaume.

Dzień derby 1910 r. był pamiętny dla Widzowa, ponieważ o- 
prócz Kartacza w dniu tym wygrały jeszcze trzy konie widzow
skie. Finansowo jeszcze poważniejszy sukces odniósł Kartacz 
zdobywając cenną nagrodę Cesarzowej, w której powtórzył su
kces swego ojca Sac ä Papier. Łącznie z trzema drugimi nagro
dami wygrał sumę 28 245 rub. Jako czterolatek w Wiedniu wy
grał Kincsem Hep. i Preis von Baden, a razem z trzema dru
gimi nagrodami sumę 17 170 kor. Jako pięciolatek biegał tylko w 
Wiedniu i Budapeszcie. Powtórzył swe zwycięstwa w Kincsem 
Hep., a ukoronował swą pracowitą karierę, zwyciężając w cen
nej i dużego znaczenia gonitwie Preis des Ackerbau Minister
iums (2500 m, 30 tys. kor.). Był też cztery razy drugi, a raz 
trzeci. Ogółem wygrał 12 wyścigów z sumą nagród 61 840 rub. 
W pierwszym roku w stadninie stanowił klacze pełnej krwi po 
50 rub., półkrwi po 25 rub. Dał m. in. kl. Bombę, matkę ka
pitalnego ogiera Fausta. W przeciwieństwie do flegmatycznego 
Fils de Vent, był to ogier pobudliwy i płochliwy.

Ogier Brzask (Melton — St. Osythe po Isonomy), br. kaszt., 
ur. w 1898 r. w Kruszynie. Był to koń rosły i kościsty. Jako 
dwuletni w 1900 r. w Petersburgu biegał 9 razy; wygrał jedną 
z najważniejszych nagród — Rzeki Newy (10 225 rub.) oraz 
nagr. Bajraktara. W Moskwie wygrał Osnownoj Priz (5132 rub.). 
W Warszawie zdobył Produce (2862 rub.) i był drugi w nagr. 
Borowna. Jako trzyletni zdobył Produce (2630 rub.) i był drugi 
w Derby. Wysłany do Moskwy wygrał Produce (10 485 rub.). 
Tam uszkodził sobie ścięgno i zakończył karierę z ogólną su
mą wygranych 36 832 rub., w tym dwie nagrody wartości po
wyżej 10 000 rub. We wszystkich gonitwach (z wyjątkiem ostat-
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Fot. 14. Ogier Brzask (Melton —- St. Osytłie po Iśonomy), br. kaszt., ur. 
1898 r. w Kruszynie, doskonały na torach wyścigowych, ojciec cennego 
przychówka

fot. 15. Klacz Jerzyna (Brzask — Elly Langden), gn., ur. 1906 r., naj
lepszy przychówek po og. Brzask; w głębi na fotografii w jasnym ka
peluszu stoi zasłużony trener A. Zasępi



niej) dosiadał Brzaska dżokej Lukę, który jak widać z zachowa
nych fotografii nie hołdował amerykańskiemu dosiadowi.

Brzask był jedynym widzowskim ogierem, który zdobył trzy 
nagrody Produce. Na 8 startów był on sześć razy pierwszy 
i dwa razy drugi. W Produce w Moskwie dosiadał go zdolny 
dżokej murzyn Hamilton. Kariera jego wskazuje, że bardziej 
odpowiadały mu dystanse krótsze — przegrał nagr. Borowna na 
dystansie 1600 m i derby na dyst. 2400 m. Był to ogier niewąt
pliwie klasowy.

Brzask użyty został do hodowli w 1909 r.; opłata za stanów
kę wynosiła 300 rub. Najlepszym jego przychówkiem była Je- 
rzyna, starsza o dwa lata półsiostra Liry. Jerzyna biegała sła
bo jako trzylatka; zajęła tylko trzy miejsca płatne, natomiast 
wyróżniła się jako dwulatek wygrywając dwie nagrody Produce 
w Petersburgu i w Warszawie. Szczególnie duże sukcesy osią
gnęła jako czterolatka; zdobyła m. in. October Stuten Rennen w 
Wiedniu, gonitwę, którą Lira wygrała w następnym roku jako 
trzylatka. Natomiast w Warszawie i Petersburgu Jerzyna wy
grała jako czterolatka siedem pierwszych nagród, w tym nagr. 
im. L. Krasińskiego. Ogólna suma nagród Jerzyny wyniosła 
27 068 rub.

Syn Brzaska — piękny ogier Grójec — wygrał Produce w 
Warszawie; w następnym swym wyścigu — derby 1906, gdzie 
biegał razem z Gromem, był zatrzymany w połowie dystansu 
z powodu uszkodzenia ścięgna i na tym skończyła się jego obie
cująca, lecz krótka kariera wyścigowa.

Ogier Fluor (Carlton — Fleur de Luce po Springfield), gnia- 
dy, ur. 1902 r. Biegał on w Warszawie, Moskwie i Petersburgu 
11 razy i był 6 razy — I, 4 razy — II, 1 raz — III. Największym 
triumfem Fluora było zdobycie Wszechrosyjskiego Derby w Mos
kwie; pobił wówczas og. Galtee Boy, za którym był drugi w 
derby warszawskim. Z nagród powyżej 10 000 rub. Fluor wy
grał także Produce w Petersburgu. Poza tym wygrał trzy pier
wsze nagrody w Warszawie oraz jedną w Moskwie.

Z potomstwa Fluora najlepsze były: z koni pełnej krwi og. 
Marszałek (nagr. Janowska), a z koni półkrwi kl. Lanckorona, 
która wygrała 9 wyścigów.

Ogier Carlton (Pell Meli — Bonny Spec po Speculum), ur.
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Fot. 16. Ogier Fluor (Carlton — Fleur de Luce po Springfield), gn., ur.
1902 r. w Widzowie, wygrał Derby w Moskwie

1883 r. w Anglii, jako 13-letni został nabyty przez Stanisława 
Lubomirskiego i Kazimierza Stolpe za sporą na owe czasy su
mę 6 000 rub. Ogier ten wygrał osiem wyścigów, dwa razy zdo
był nagrody walkowerem. Jako dwulatek wygrał dwa Nursery, 
jako trzylatek był raz trzeci (dwa starty). Najlepiej biegał ja
ko czterolatek wygrywając sześć wyścigów. Najważniejszymi 
jego zwycięstwami były: Manchester Cup Hep. (2000 funtów), 
Chester Cup (700 f.), Goodwood St. (535 f.), Doncaster Cup (300 
f.). Kariera Carltona na pewno wyglądałaby dużo efektowniej 
gdyby nie to, że pochodził on z tego samego rocznika co feno
menalny Ormonde oraz inne znakomitości, z którymi nie mógł 
rywalizować.

Carlton wywodził się z kościstego rodu Melbourne, a sam był 
rosły, silnej i poprawnej, harmonijnej budowy. W rodowodzie 
jego zwraca uwagę trzykrotnie powtórzone imię Voltigeura o- 
raz imiona koni, które zwyciężały w gonitwach na długich dy
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stansach. W Kruszynie-Widzowie nie dał niestety tego, czego się 
po nim spodziewano, tj. większej liczby koni wysokiej klasy, 
jednakże trudno powiedzieć, żeby kompletnie zawiódł pokłada
ne w nim nadzieje. Synowie Carltona — Grom i Fluor były koń
mi dużej klasy. Dahomey wygrał nagr. Specjalną i Cesarską. 
Humań był najlepszym ogierem w roczniku 1904 r, wygrał 9 
gonitw, w tym wartościowe nagrody: Jubileuszową, Weiter, W. 
Handicap, był drugi w nagr. Cesarskiej (za znakomitą Rakie
tą). Bardzo dobrze biegał wysokiej półkrwi og. Czorsztyn: zdo
był 11 pierwszych nagród, a oprócz tego otrzymał w Warszawie 
premię od Głównego Zarządu Stadnin Państwowych, a w Char
kowie wielki srebrny medal za eksterier.

Córki Carltona odznaczały się — pisze prof. W. Pruski — na 
ogół dużą odpornością i miały wytrzymałe kończyny, a to prze
cież jest wielką zaletą koni selekcjonowanych na wyścigach, 
jak np. Hekata albo Jaszczurka (14 zwyc.). Dobrze zasłużyła 
się hodowli Hekata, zdobyła 12 pierwszych nagród oraz dała 
bardzo dobrego konia, jakim był Boruta; wygrał on nagr. im. 
Prezydenta Rzeczypospolitej, a w następnym roku był drugi w 
tej gonitwie, zdobył także nagrodę im. A. Wotowskiego. Później 
Hekata dała z ogierem Mości Książe dobrego, jak się później 
okazało, reproduktora — og. Witeź. Carlton dał też cenną Iz
bicę, matkę og. Mości Książe — konia europejskiej klasy.

Potomstwo Carltona wygrało w Królestwie i w Rosji 407 247 
rub. Na liście reproduktorów zajął trzecie miejsce w latach 
1905 (Fluor) i 1906 (Grom); poza tym bywał na dalekich miej
scach. Padł w 1906 r. Patrząc na jego karierę łatwo stwierdzić, 
że był doskonałym, ale jednostronnym stayerem, koniem „jed
nego tempa”; brakło mu szybkości i przyspieszenia. Brakło mu 
klasy. Oto wszystko.

Klacz Cross Patty (Bend’Or — Patroness po Pellegrino), 
gn., ur. 1894 r. w Anglii w st. Captain Five, biegała w Warsza
wie, Moskwie i Petersburgu. Wygrała 6 gonitw, w tym Hep. 
im. Cesarzewicza.

Cross Patty jest matką og. Oszczep, ur. w 1912 r. w Widzo
wie (po Sac a Papier). Oszczep biegał dobrze w Wiedniu, wy
grywając 130 680 kor. Odzyskany po I wojnie światowej przez 
Lubomirskich wydatnie przyczynił się do odbudowania stadniny
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Fot. 17. Klacz Cross Patty (Bend’Or — Patroness po Pellegrino), gn., ur. 
1894 r. w Anglii; dała m. in. ogiera Oszczep, ojca dobrze biegającego 
przychówka w okresie międzywojennym

w Widzowie i Kruszynie. Jakość uzyskanego po nim przychów
ka stanowi dowód, że był to cenny i pożądany reproduktor. W 
okresie 1924—1933 potomstwo Oszczepa w ciągu 10 lat wygrało 
na wyścigach łączną sumę nagród 811 445 zł. Oszczep dał sze
reg rzetelnych dobrych koni jak Eskorta II, Cymbarka, Boruta 
i Egmont, pochodzących z widzowskich matek, oraz kilka od 
matek innych stadnin.

Cross Patty dała też z Carltonem bardzo dobrego ogiera Hu
mań. Syn Cross Patty — og. Gonta wygrał w Petersburgu nagr. 
Woroncowską.

* * *

W wykazie, który podawał najwyższe wygrane poszczególnych 
stajni w całym ówczesnym Imperium Rosyjskim — stajnia Lu
bomirskich zajmowała drugie miejsce w latach od 1904 do 1907 
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oraz w 1910 r., czyli pięciokrotnie, za przodującą stajnią wyści
gową Łazarewów; w 1910 r. suma wygranych osiągnęła 97 746 
rub.; była to suma najwyższa w okresie powodzenia (1896—1914) 
stajni wyścigowej Lubomirskich.

Co do statystyki wygranych tylko na torze w Warszawie, to 
stajnia Lubomirskich stała dwukrotnie na pierwszym miejscu: 
w 1906 r. z łączną sumą wygranych 41 649 rub.; najwięcej 
(13 337 rub.) wygrał og. Grom, oraz w 1910 r. łączną sumą wy
granych 35 788 rub.; najwięcej (7095 rub.) wygrał og. Kartacz.

Hodowla koni półkrwi
Dział hodowli koni półkrwi był pod względem techniczno-hodo- 

wlanym prowadzony tak samo jak zasadniczy dział pełnej krwi, 
również co się tyczy treningu i prób koni półkrwi na wyścigach.

Założycielkami tego działu były dwie klacze: Azyadé i Dark 
Lantern.

Klacz Azyadé, ur. 1894 r., jest córką og. The Bantherer xx 
(syna protoplastki kruszyńskiej Barfleur) i bardzo w hodowli 
polskiej zasłużonej klaczy Kruszyna (po Sorgho xx). Linia żeń
ska Kruszyny pochodzi w czwartym pokoleniu od klaczy arab
skiej Dżema, córki og. Mahomet. Azyadé, pierwsza córka Kru
szyny, była więc klaczą wysokiej półkrwi (30/32 krwi angiel
skiej). Warto dodać, że druga córka Kruszyny — Chaminade za
służyła się dobrze hodowli A. Wielopolskiego w Chrobrzu, za
równo sama jak przez swą córkę Nedjide.

Klacz Dark Lantern, ur. 1890 r., jest córką og. Sorgho 
xx (ojca matki klaczy Azyadé) i klaczy Duchesse, która była 
wnuczką znakomitego ogiera Stockwell. Babka klaczy Dark Lan
tern — kl. L’Amour — była córką angloaraba — ogiera Roland, 
który był synem og. Snyders xx i czystej krwi klaczy arab
skiej Jaspis. Prababka Dark Lantern — Lucie, była córką o- 
giera Rediculus oo z angloarabskiej klaczy Gazelle nie ustalonego 
pochodzenia. Linia żeńska Dark Lantern opiera się na arabskiej 
klaczy Forina. Tak więc Dark Lantern ma 26/32 krwi angiel
skiej; na pozostałe 6/32 składają się: 1 ogier niewiadomego po
chodzenia oraz 5 koni krwi arabskiej i angloarabskiej o niezna
nym ściśle stosunku prądów krwi.
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Te dwie klacze założycielki były niezwykle płodne, odznacza
ły się też wielkim zdrowiem. Azyade w okresie swej 16-letniej 
kariery stadnej dała 14 źrebiąt i była 2 razy jałowa, w tym raz 
jako pierwiastka. Kariera stadna Dark Lantern skończyła się 
właściwie w 1909 r.

W okresie 1900—1909, tj. przez 10 lat, Azyade i Dark Lan
tern dały 19 źrebiąt. Toteż liczba klaczy powoli wzrastała; w 1906 r. 
było ich 4, w 1908 już 7, a w 1911 r. 13; były to klacze: Azyade 
i jej cztery córki — Drawa, Grabczyna, Hańcza i Izba, córka 
Drawy Junaczka (Drawa w ciągu 10 lat dała 9 zdrowych źrebiąt) 
Duchesse II i jej córka Irma, Grabowa (od Dark Lantern), Gra
bówka z linii Dark Lantern, Izdebna (córka wysokiej półkrwi 
og. Carlton), Julka (córka Brzaska, 7/8 krwi ang.). W 1914 r. po
kryto już tylko 6 klaczy półkrwi.

Z koni półkrwi próbowanych na wyścigach najbardziej wyró
żnił się ogier Iran (Sac a Papier — Dark Lantern), trzeci w Der
by (za Gavotte i Igorem), wygrał nagr. im. L. Krasińskiego 
(wyprzedzając konia ze stajni Lubomirskich — Maharadżę) o- 
raz inne 3 gonitwy, w tym dwie imienne — Radomską i Sied
lecką. Klacz Hańcza (Carlton — Azyade) jako dwulatka wy
grała nagr. Próbną w Petersburgu i 2 gonitwy w Warszawie. 
Ogier Czorsztyn (Carlton — Dark Lantern), półbrat Irana, wy
grał 11 wyścigów i był 12 razy z miejscem; wygrał 12 686 rub., 
otrzymał premii 250 rub. od Głównego Zarządu Stadnin Pań
stwowych na wystawie w Warszawie i wielki srebrny medal 
w Charkowie. Klacz Lanckorona (Fluor — Dark Lantern) wy
grała 9 pierwszych i 12 drugich nagród, a Izba (Carlton — Azy
ade) wygrała 7 pierwszych i 7 drugich nagród.

Wykaz wyścigów klasycznych i innych ważniejszych wy
granych przez stajnię wyścigową braci Lubomirskich

Kok 1896

Warszawa: — Wielka Warszawska — 15 700 rub., d. 3 w., 3 
1. kl. Weiter zagr. (Kisber-öcscse — Wissen
schaft), dz. Carlyle.
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— Middle Park Plate — 4000 rub., d. 1 w. 66 
s., 2 1. og. Scotch Boy (Ruler — Scotilia), hod. 
L. Krasińskiego, dż. Sharpe, w 1'21" (5 koni).

— Borowna — 2000 rub., d. 1 1/2 w., 2 1. og. 
Scotch Boy, dż. Bundy, w 1'46" (5 koni).

Petersburg: — Rzeki Newy — 5600 rub., d. 1 w. 66 s., 2 1. 
og. Scotch Boy, dż. Sharpe, w 1'17" (3 konie).

Rok 1897

Warszawa: — Oaks — 2300 rub., d. 1 1/2 w., 3 1. kl. Bły
skawica (Braconnier — Statuette), hod. J. hr. 
Potockiego, dż. Sharpe, w 1'47" (5 klaczy).

— Middle Park Plate — 6000 rub., d. 1 w. 66 s.,
2 1. kl. Countess Victoir (Le Nord — Baro- 
nessa), hod. A. Nieroda, dż. Bulford II, w 
1'20" (6 koni).

— Handicap im. Cesarzewicza — 5000 rub., d.
3 w. 211 s., 3 1. kl. Cross Patty (Bend’Or — 
Patroness), dż. Bulford II, w 4'22" (7 koni).

Petersburg: — Próbna —- 2200 rub., d. 1 w., 2 1. og. Raid 
Le Nord — Kutiurma), st. A. Nieroda, dż. 
Madden, w 1'10" (10 koni).

Rok 1899

Petersburg: — Im. Cesarzowej — 20 000 rub., d. 2 w. 376 s.
4 st., 3 1. og. Sac a Papier (Salisbury — First 
Flight), hod. wł., dż. Madden, w 3'22 1/4" 
(9 koni).

— Próbna — 2200 rub., d. 1 w., 2 1. kl. Aigret
te (Morion — Herminia), dż. Madden, w 1'10" 
(8 klaczy).

Rok 1900

Warszawa: — Middle Park Plate — 7000 rub., d. 1 w. 66 
s., 2 1. og. Bartek Zwycięzca (Ruler — Nani-
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ne), st. K. Korsaka, dż. Luke, w 1'20" (5 ko
ni).

— Produce — 2000 rub., d. 1 w., 2 1. og. Brzask 
(Melton — St. Osythe), st. wł., dż. Luke, w 
1'17" (4 konie).

Petersburg: — Próbna — 2200 rub., d. 1 w., 2 1. og. Bartek 
Zwycięzca, dż. Luke, w 1'8 1/2" (7 koni).

— Rzeki Newy — 10 000 rub., d. 1 w. 66 s., 2 1. 
og. Brzask, dż. Luke, w 1'17 1/2" (5 koni).

— Produce — 5000 rub., d. 1 w. 66 s., 2 1. og. 
Bartek Zwycięzca, dż. Saunders, w 1'21 1/2" 
(3 konie).

Moskwa: — Osnownoj — 5000 rub.M d. 1 w., 2 1. og. 
Brzask, dż. Luke, w 1'9 1/2" (13 koni).

Rok 1901

Warszawa: — Produce — 3000 rub., d. 2 w., 3 1. og. Brzask, 
dż. Luke, w 2'27" (6 koni).

Moskwa: — Produce — 6000 rub., d. 1 1/2 w., 3 1. og. 
Brzask, dż. Hamilton, w 1'43 3/4" (8 koni).

Rok 1904

Warszawa: — Produce 3200 rub., d. 2 w., 3 1. og. Erzerum 
(Galtee More — Nanine), st. wł. dż. Hoar, w 
2'23" (4 konie).

Moskwa: •— Specjalna 5000 rub., d. 3 w., 4 1. og. Daho
mey (Carlton — Memoire), st. wł., dż. Hoar, 
w 3'48" (3 konie).

— Cesarska — 11 000 rub., d. 4 w., 4 1. og. Da
homey, dż. Hoar, w 5'2" (4 konie).

— Produce — 6000 rub., d. 1 1/2 w., 3 1. og.
Erzerum, dż. Hoar, w 1'44 1/2 (5 koni).

Rok 1905

Petersburg: — Produce — 10 000 rub., d. 2 w., 3 1. og. Fiu-
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or (Carlton — Fleur de Luce), st. wł., dż. Ho
ar, w 2'27 1/2" (3 konie).

Moskwa: — Wszechrosyjskie Derby — 30 000 rub., d. 2 
w. 144 s., 3 1. og. Fluor., dż. Hoar, w 2'38" 
(9 koni).

— Osnownoj — 4000 rub., d. 1 w., 2 1. og. Gró
jec (Brzask — Nanine), st. wł., dż. Hoar, w 
1'7" (10 koni).

Rok 1906

Warszawa: — Produce — 3200 rub., d. w., 3 1. og. Grójec, 
dż. Hoar, w 2'26" (2 konie).

— Warszawskie Derby — 15 000 rub., d. 2 w., 
144 s., 3 1. og. Grom (Carlton — Tempête), 
st. wł., dż. Parnell, w 2'41" (4 konie).

Petersburg: — Próbna — 1700 rub., d. 1 w.,\ 2 1. kl. Hańcza 
(Carlton — Azyadé), st. wł., półkrwi, dż. Ho
ar, w 1'77" (4 klacze).

— Woroncowska — 6000 rub., d. 2 w. 144 s., 3 
1. og. Gonta (Dunure —( Cross Patty), st. wł., 
dż. Hoar, w 2'51 3/4" (5 koni).

Moskwa: — Produce — 6000 rub., d. 1 1/2 w., 3 1. og. 
Grom, dż. Hoar, w 1'40 1/2" (5 koni).

Rok 1907

Warszawa: — Middle Park Plate — 2000 rub., 1 w. 66 s., 
2 1. og. Igor (Sac à Papier — Djamileh), st. 
wł., dż. Huxtable, w 1'16" (3 konie).

_  Produce — 2300 rub., d. 1 w., 2 1. og. In
trygant (Sac à Papier — Impatient), st. wł., 
dż. Huxtable, w 1'8" (2 konie).

— Borowna — 1500 rub., d. 1 1/2 w., 2 1. og. 
Intrygant, dż. Huxtable, w 1'47" (1 koń).

Petersburg: — Próbna — 1700 rub., d. 1 w., 2 1. og. Intry
gant, dż. Huxtable, w 1'6 1/2" (3 konie).
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— Produce — 5000 rub., d. 1 w. 66 s., 2 1. og.
Intrygant, dż. Huxtable, w 1'8 1/4 (3 konie).

Moskwa: — Produce — 7000 rub., d. 1 w., 2 1. og. Intry
gant, dż. Huxtable, w 1'15 1/2" (9 koni).

— Middle Park Plate — 10 000 rub., d. 1 w. 66 
s., 2 1. og. Intrygant, dż. Huxtable, w 1'15 
1/2" (9 koni).

Kok 1908

Wiedeń: — Österreichisches Derby — 100 000 kor., d. 
2400 m, 3 1. og. Intrygant, dż. Stern, w 2'51" 
(9 koni).

Warszawa: — Produce — 2300 rub., d. 1 w., 2 1. kl. Jerzyna 
(Brzask — Elly Langden), st. wł., dż. Gan
non, w 1'7" (4 konie).

— Im. Ludwika Krasińskiego — 5000 rub., 
d. 2 w.K 3 1. og. Iran (Sac à Papier — Dark 
Lantern), półkrwi, st. wł., dż. Gannon, w 2'33 
(5 koni).

Petersburg: — Produce 5000 rub., d. 1 w. 66 s., 2 1. kl. Je
rzyna, dż. Richard, w 1'14 3/4" (4 konie).

Rok 1909

Warszawa: — Produce — 3200 rub., d. 2 w., 3 1. kl. Jasna 
Pani (Sac à Papier — Tempête) st. wł., dż. 
Gannon, w 2'20" (6 koni).

— Middle Park Plate — 3000 rub., d. 1 w. 66 
s., 2 1. og. Kartacz (Sac à Papier — Namo- 
una), st. W. Tyszkiewicza, dż. Gill, w 1 15 
(0 koni).

— Oaks — 2500 rub., d. 2 w., 3 1. kl. Nitocris 
(Sirdar — M-me Ferrari), st. L. Grossego, dż. 
Gannon, w 2'19" (4 konie).

Petersburg: — Produce — 10 000 rub., d. 2 w., 3 1. kl. Jas
na Pani, dż. Hoar, w 2'21 3/4 (6 koni).

Moskwa: — Triochgorna — 6000 rub., d. 21. w. 144 s., 3 1.
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kl. Jasna Pani, dż. Winkfield, w 2'42 1/2’' 
(8 klaczy).

Rok 1910

Baden-Baden: — Grosser Preis von Baden — 80 000 mk, d. 
2400 m. 3 1. og. Książe Pan (Sac à Papier — 
Tempête), st. wł., dż. Winkfield (5 koni).

Wiedeń: — October Stuten Rennen — 30 000 kor., d. 
2400 m, 4 1. klacz Jerzyna (Brzask — Elly 
Langden), dż. Winkfield, w 2'43 8/10" (4 kla
cze).

Warszawa: — Warszawskie Derby — 7500 rub., d. 2 w. 144 
s., 3 1. og. Kartacz, dż. Beaumé, w 2'35" (4 ko
nie).

— Oaks — 2500 rub., d, 2 w., 3 1. kl. Krajczan- 
ka (Brzask — Patten), st. wł., dż. Hoar, w 
2'19" (2 klacze).

— Cesarska — 3000 rub., d. 3 w., 4 1. kl. Jasna 
Pani, dż. Beaumé, w 3'41" (5 koni).

— Im. hr. Ludwika Krasińskiego — 4000 rub., 
d. 2 w., 4 1. kl. Jerzyna, dż. Hoar, w 2'22" 
(5 koni).

— Weiter — 2500 rub., d. 4 w., 4 1. kl. Jasna Pani 
(Sac à Papier — Tempête), st. wł., dż. Hoar, 
w 4'58" (4 konie).

Petersburg: — Im. Cesarzowej — 25 000 rub., d. 2 w. 376 s. 
4 st, 3 1. og. Kartacz, dż. Gili, w 3'12" (5 ko
ni).

— Próbna — 2000 rub., d. 1 w., 2 1. kl. Lira 
(Sac à Papier — Elly Langden), st. wł., dż. 
Gili, w 1'7 1/2" (3 klacze).

— Produce — 3000 rub., d. 1 w. 66 s., 2 1. kl. 
Lira, dż. Gili, w 1'15 1/2" (3 konie).

— Rzeki Newy — 8000 rub., d. 1 w. 66 s., 2 1. 
kl. Lira, dż. Gili, w 1'15 1/4" (7 koni).
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Moskwa: — Produce — 3500 rub., d. 1 w., 2 1. kl. Lira, 
dż. Gili, w 1'8 1/4" (6 koni).

— Middle Park Plate — 8500 rub., d. 1 w. 66 
s., 2 1. kl. Lira, dż. Gill, w 1'16" (5 koni).

Rok 1911

Wiedeń: — Mai Rennen — 12 000 kor., d. 1600 m, 3 1. 
kl. Lira, dż. Winkfield, w 1' 48, 6" (4 konie).

— Österreichischer Stutenpreis — 35 000 kor., d. 
2400 m, 3 1. kl. Lira, dż. Winkfield, w 2'382" 
(10 klaczy).

— Oktober Stuten Rennen — 33 000 kor., d. 
2400 m, 3 1. kl. Lira, dż Winkfield, w 2'38a" 
(9 klaczy).

— Buccaneer Rennen — 24 000 kor., d. 3200 m, 
3 1. kl. Lira, dż. Winkfield, w 3'34!" (8 ko
ni).

Moskwa: — Triochgorna — 8000 rub., d. 2 w. 144 s., 3 1.
kl. Lira, dż. Winkfield, w 2'35 1/2" (7 koni).

Newmarket: — Soltykoff Stakes 320 Ł, d. 5 fur. 140 yds., 2 
1. og. Łom (Gouvernant — Tempête), st. wł., 
dż. W. Saxby (16 koni).

Rok 1912

Budapeszt: — Preis des Ackerbau Ministeriums — 30 000 
kor., d. 2500 m, 5 1. og. Kartacz, dż. Wink
field, w 2'47 3/4" (6 koni).

— Graf Hugo Henckel Memorial — 20 000 kor., 
d. 1600 m, 2 1. og. Mości Książe (Sac à Pa
pier — Izbica), st. wł., dż. Winkfield, w 1'458" 
(10 koni).

Wiedeń: — Cambuscan Rennen — 10 000 kor., d. 2400 
m, 4 1. kl. Lira, dż. Winkfield, w 2'482" (4 
konie).

Moskwa: — Triochgorna — 15 000 rub., d. 2 w. 144 s., 3
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1. kl. Coupe d’or (John O’Gaunt — Vahren),

Warszawa:
zagr., dż. Winkfield, 2'39 3/4" (12 klaczy).

— Nagr. Janowska — 4000 rub., d. 2 w. 378 s., 
Łan (Sac ä Papier — Fipenowa), st. wł., dż.
Winkfield, w 3'17" (4 konie).

Rok 1913

Budapeszt: — St. Leger — 75 000 kor., d. 2800 m, 3 1. og. 
Mości Książe, dż. G. Janek, w 3'10 2/4" (7 
koni).

— Jockey Club Preis — 24 000 kor., d. 2800 m, 
Mości Książe, dż. G. Janek, w 3'08 2/4" (7 
koni).

Wiedeń: — Cambuscan Rennen — 12 000 kor., d. 2400 m, 
4 1. og. Łom, dż. Sas, w 2'39 3/10" (5 koni).

— Wasserturm Rennen 12 000 kor., d. 2800 m, 
4 1. og. Łom, dż. G. Janek, w 3'20 2/10" (4 
konie).

Budapeszt: — Visegräder Preis — 12 000 kor., d. 1800 m,
4 1. og. Łom, dż. G. Janek, w 2'04 1/4" (3 
konie).

Baden-Baden: — Grosser Preis von Baden — 80 000 mk., d. 
2400 m, 3 1. og. Mościł Książe, dż. M. Gulyas 
(7 koni).

Hamburg: — Jubiläums Preis — 50 000 mk., d. 2100 m, 
4 1. og. Łom, dż. G. Janek (7 koni).

Warszawa: — Nagroda Janowska —> 4000 rub., d. 2 w. 378 
s., 3 1. og. Marszałek (Fluor — Cross Patty), 
dż. Czernuszenko, w 3'19 1/2" (6 koni).

Podsumowanie działalności stadniny w okresie przed I woj
ną światową

Stworzenie tak wspaniałej stadniny w Widzowie to świadec
two wielkiego zamiłowania do hodowli braci Lubomirskich, świa
domości celu, jaki im przyświecał, oraz dużej wiedzy fachowej 
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popartej znajomością najlepszych wzorców zagranicznych, zwła
szcza angielskich. To też w historii naszej hodowli pełnej krwi 
angielskiej stadnina Widzów odegrała wybitną rolę i stworzy
ła własną, nacechowaną indywidualizmem erę. Lubomirskich 
znamionowała duża śmiałość posunięć w hodowli i wyścigach 
oraz wielki rozmach. Nikt poza nimi nie odważył się na próbo
wanie wartości swych koni na torach Baden Baden, Wiednia, 
Hamburga i Budapesztu. Ich konie odnosiły tam wielkie sukcesy, 
a Lom wygrał nawet jeden wyścig w Newmarket w Anglii. O 
dążeniu do stałego postępu w hodowli świadczyło niejednokrot
ne wysyłanie klaczy widzowskich do krycia ogierami angiel
skimi, przeważnie wysokiej klasy, jak np. Donovan, Melton, 
Kendal, Cicero, Gouvernant, a także austriackimi, np. Matchbox 
czy Raeburn. Wysyłano też klacze do ogierów w innych krajach, 
jeśli to było potrzebne do zrealizowania dociekliwie obmyśla
nych połączeń. Niektóre klacze zakupione w Anglii pozostawia
ne tam były do powtórzenia stanówek w następnym sezonie ko
pulacyjnym (np. Allegra, St. Osythe). Kryto też klacze czołowy
mi ogierami stacjonowanymi w kraju i w Rosji, jak np. Ruler, 
wielkiej klasy Galtee More, Chambery, Palmiste, Bravo le San- 
cy, Louviers, Batory, Brzask (gdy stał w Janowie) lub Buisson 
Ardent.

W wyniku takich odważnych i starannie obmyślanych posu
nięć Widzów wychował ogiera Sac à Papier, który obok Rulera 
i Przedświta uważany być musi za największej klasy repro
duktora wszystkich czasów w Polsce.

Stadnina ugruntowała też kilka rodzin żeńskich, o których 
wspomniano w innym miejscu. Najdłużej przetrwała linia, któ
rej właściwą założycielką była Mary Langden (1890), a imię 
Runi, jej prawnuczki, spotykamy w rodowodach klaczy współ
czesnych, jak np. Intrata 1958 lub Ile de France 1965 oraz Iran- 
da (D 1976).

Krew koni hodowli Lubomirskich rozeszła się szeroko po kra
ju, zarówno przez klacze nabywane chętnie przez hodowców, 
jak i przez ogiery: Sac à Papier, Brzask, Fluor, później Mości 
Książe i nie wyzyskany a cenny Witeź oraz Oszczep; były one 
użyte głównie w hodowli pełnej krwi. Nie umniejsza ich war
tości to, że wpływ ogierów hodowli stadniny Krasne był pod 
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tym względem większy, np. ogiery Aschabad, Mortimer, Hun- 
garian czy Smike, nie wykorzystany, bo niedoceniony Cullo- 
den, a także synowie Rulera (No Rule, Pickwick, Atilla, High- 
lander).

Z widzowskich ogierów w hodowli pełnej i półkrwi były uży
te: Erzerum (czołowy w Widzowie), Dziryt, później Książe Pan, 
Rewera — brat ogiera Mości Książe, Proporzec i Łan. Specjal
nie do hodowli półkrwi z przeznaczeniem dla bliższej i dalszej 
okolicy Widzowa oraz Skrzydłowa utrzymywane były Ambassa- 
deur, Karmazyn oraz doskonały półkrwi Czorsztyn. Także do 
hodowli koni półkrwi Główny Zarząd Stadnin Państwowych za
kupił następujące ogiery hodowli Widzowa: Humań (Carlton), 
Grodzisk (Brzask), półkrwi Iran (Sac a Papier), Hajduk (Carl
ton). Dużą sumę uzyskał Widzów za sprzedanego temuż Zarzą
dowi Stadnin „wiedeńskiego” bohatera — ogiera Intrygant, o 
kapitalnym eksterierze, który został przydzielony do stadniny 
Derkul i był użyty do hodowli koni pełnej i półkrwi. Kilka o- 
gierów kupiła w Widzowie Delegacja do Spraw Hodowli Koni, 
działająca przez pewien czas przy Towarzystwie Wyścigów Kon
nych; były to: Kord (Erzerum), Mocarz (Sac a Papier) i Daho- 
mey (Carlton) — wybitny stayer. Hodowcy prywatni nabyli spo
ro ogierów ze stadniny, a wśród nich: Grudusk, Gonta, Firley, 
Fordon, Koroniarz, Juhas, Prisme Solaire, Dziryt, Gniewosz i in
ne.

Także za granicę sprzedano bardzo dobre ogiery, m. in.: Kor
sarz (brat Jerzyny), bliski czołowej grupy Igor, Lepszy, Lirnik, 
Kańczug, a przede wszystkim, ze szkodą dla naszej hodowli, o- 
gier Łom.

Do sukcesów stadniny Kruszyna-Widzów przyczyniło się rów
nież to, że kierownictwo oprócz śmiałych posunięć praktycznych, 
hodowlanych, sportowych, wyścigowych i organizacyjnych od
znaczało się także gruntowną wiedzą opartą na długoletnich i sta
łych badaniach rodowodów i studiowaniu aktualnej literatury 
fachowej. Dobremu prowadzeniu hodowli sprzyjało także odwie
dzanie doskonale prowadzonych stadnin angielskich i innych. 
Stale rozważane były żywotne zagadnienia z dziedziny hodowli 
i wyścigów. W Kruszynie była też bogata biblioteka hipologicz- 
na, w której obok zbiorów ksiąg stadnych i kalendarzy wyścigo
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wych było też wiele czasopism, rycin, fotografii, albumów i por
tretów koni k

Bracia Lubomirscy od 1897 do 1914 r. wydawali co rok ksią
żki zatytułowane „Stadnina koni pełnej i półkrwi angielskiej Ste
fana Andrzeja, Władysława i Stanisława Lubomirskich w Kru
szynie (folwark Widzów)”. W tych ozdobnie wydawanych rocz
nikach, które były jakby własnymi widzowskimi książkami stad
nymi, zamieszczane były informacje o aktualnym składzie stad
niny, o planach stanówek klaczy oraz ich kariera wyścigowa. 
Zawierały one także informacje dotyczące sum corocznie wygry
wanych na wyścigach przez konie widzowskie, nagród honoro
wych, liczby źrebiąt odsądzonych i przydzielanych corocznie do 
stajni wyścigowej, także roczniaków, a również przeznaczenia 
lub losów koni urodzonych w stadninie.

W 1898 r. Lubomirscy wydali własnym nakładem angielskie 
dzieło Bruce Lowe’a „Hodowla koni wyścigowych podług syste
mu liczbowego” przełożone przez Władysława Lubomirskiego.

* * *
Długotrwałe moje kontakty ze Stadniną Widzów i jej stajnia

mi wyścigowymi nie pozwalają mi pominąć pewnych usterek, 
jakie trafiają się i w najwspanialszych dziełach, a więc i w świe
tnej pracy stadniny Kruszyna-Widzów. Wyliczenia dokonane na 
podstawie „książeczek stadnych” Widzowa ujawniają w niektó
rych latach niski procent zaźrebień klaczy i nieraz znaczny pro
cent poronień oraz padnięć źrebiąt spowodowanych jakimiś cho
robami czy epidemiami.

Druga sprawa to omyłka czy błędy w użytkowaniu koni zwła
szcza wysokiej klasy przez stajnię wyścigową. Przyczyną tego, 
jak sądzę, było za dalekie zaangażowanie się w grę na wyścigach 
głównego menażera Władysława Lubomirskiego. Spowodowało 
to najprawdopodobniej, że niekiedy zbyt silnie eksploatowano 
konie, narażając ich zdrowie i formę. Tak było np. ze zbyt in
tensywnie eksploatowaną Lirą w wieku 2 lat (np. wyścig „po 
drodze” w Warszawie) i najzupełniej zbędne przedłużenie jej

1 Część tych zbiorów udało się inż. W. Pruskiemu nabyć w 1928 r. 
dla Departamentu Chowu Koni w Ministerstwie Rolnictwa. 
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kariery wyścigowej do czwartego roku życia. Tak samo błędem 
było eksploatowanie ogiera Mości Książe w wieku lat 5, kiedy 
już w wieku 4 lat widać było, że miał on dość wyścigów po 
bardzo męczącej karierze jako trzylatek.

Rok 1914 oznacza koniec dwudziestoletniej pracy Stefana, Wła
dysława i Stanisława Lubomirskich, wspieranej przez Kazimie
rza Stolpe. W wiosennym sezonie 1914 r. tylko Narew, rodzona 
siostra ogiera Mości Książe, biegała w barwach Władysława Lu
bomirskiego i wygrała 3 wyścigi. Inne konie hodowli Lubomir
skich: Marszałek, Mocarz, Mitra, Niezłomny, Namiętna i Lumi
narz — trenowane były w publicznych stajniach treningowych, 
biegały w różnych barwach i wygrały 12 wyścigów. Marszałek 
(Fluor — Patty) wygrał nagr. Suwalską i był drugi w nagrodach 
Cesarzowej (za znakomitym Demosthenem) i Weiter. Przychówek 
po Sac à Papier wygrał najwyższą sumę 11 942 rub.

Po wybuchu wojny stadnina widzowska została wyprowadzo
na na tor wyścigowy w Warszawie, następnie odeszła do Starej 
Wsi, a w 1915 r. została ewakuowana do Dubrownej, później zaś 
do stad Biełowodskich. Z całej tej stadniny odzyskano po latach 
zaledwie kilkanaście koni przywiezionych przez J. Kocińskiego.

Niewielka część koni Lubomirskich została wywieziona do Au
strii, skąd po kilkunastu latach wróciły do kraju. Były tam m. 
in. cenne reproduktory Mości Książe i Oszczep. Poza tym z rocz
nika 1913 ocalały. Prawda (córka Tempête), Praga (córka Fipe- 
nowej), Pilica, Pożoga i ogier Proporzec. Z rocznika 1914 od
nalazły się: Ruń (córka Liry), Rydzyna (córka Jerzyny), Re
duta (córka Cross Patty), Rybitwa (córka Tempête), a także Ro
la i Rózga. Z rocznika 1915 wróciła Sucha, z rocznika 1916 — 
ogiery Tytan i Teorban, z rocznika 1917 — kl. Uciecha i og. 
Ulmen, a rocznika 1918 — ogier Witeź, kl. Widzowianka i Wać- 
panna.

Ludzie Widzowa w okresie przed pierwszą wojną świato
wą

Kazimierz Stolpe. Ten wybitny działacz na polu hodowli ko
ni i wyścigów urodził się w 1867 r. Pracując w Moskwie ujaw
nił wielkie zamiłowanie do hodowli i wyścigów. Współpracował
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Fot. 18. Kazimierz Stolpe, kierownik staj
ni wyścigowej Lubomirskich, wydający 
instrukcje dżokejowi Hamiltonowi — a- 
kwarela Lenca, wykonana ok. 1903 r.

tam z fachową prasą. W 1894 r. prezes Towarzystwa Wyścigów 
Konnych w Warszawie zaangażował go na stanowisko sekretarza 
komisji technicznej. Kazimierz Stolpe wyróżnił się na tym sta
nowisku jako zdolny fachowiec, który dążył wytrwale do roz
budowy wyścigów i umocnienia finansów Towarzystwa. Udo
skonalił programy, a także system administracyjny i postawił 
Tor Warszawski na stopie europejskiej.

Poza skuteczną działalnością na polu hodowli elitarnej, Stol
pe poświęcał też wiele pracy sprawom hodowli użytkowej w te
renie, oddając krajowi poważne usługi w tej dziedzinie. Tej 
stronie działalności Stolpe poświęcił prof. dr W. Pruski miejsce 
w swym świetnym dziele „Dzieje wyścigów i hodowli koni peł
nej krwi w Polsce”.1

1 PWRiL, Warszawa 1970.
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Nas tutaj specjalnie interesuje rola Kazimierza Stolpe, jaką 
odegrał w hodowli koni pełnej krwi w stadninie braci Lubomir
skich Kruszyna-Widzów. Już w 1895 r. ci zamiłowani hodowcy 
postanowili założyć poważną stadninę. Na menażera zaangażowa
li K. Stolpego i to posunięcie, jak się okazało, było bardzo szczę
śliwe. Przede wszystkim stał się on nieodłącznym towarzyszem 
i doradcą Lubomirskich przy dokonywaniu podstawowych zaku
pów materiału hodowlanego w Anglii. Nabierał przy tym coraz 
szerszego doświadczenia, pogłębiał swą wiedzę teoretyczną i stał 
się wkrótce nieocenionym współpracownikiem i pomocnikiem 
Lubomirskich przy ich wielkiej pracy, jaką było organizowanie 
dużej stadniny. Jednocześnie szybko został uznany za jednego z 
najpoważniejszych znawców koni pełnej krwi i wyścigów w tam
tej dobie. Jeśli jakiś koń Lubomirskich — Brzask, Dahomey, 
Erzerum, Fluor, Grom czy Grójec — miał robić galop, to Stolpe 
o 5 rano już był na środku toru mokotowskiego ze stoperem w 
ręku, z trenerem i dżokejem. Po „robocie” koni następowała 
inspekcja w stajni, a potem praca w biurze. W posiadanych prze
ze mnie książkach stadnych wydawanych corocznie przez Wi
dzów zachowały się skreślone ręką Stolpego — czasem mało czy
telne — uwagi, przekreślenia, dopiski, opisy koni, zmiany w 
stanówkach, eliminacje itp. W 1913 r. słuchałem wykładów Stol
pego z hodowli koni na Kursach Przemysłowo-Rolniczych prof. 
J. Mikułowskiego-Pomorskiego. Najlepsze wykłady o ruchu ko
nia, jakie słyszałem w życiu, były wygłaszane właśnie przez nie
go.

Z Kazimierzem Stolpe zetknąłem się osobiście dopiero w 
1919 r., kiedy pracował jako Naczelnik Wydziału Hodowli Koni 
w Min. Rolnictwa, odbudowując hodowlę doszczętnie zniszczoną 
przez wojnę. W latach 1920—1922 byłem wraz z nim delegowa
ny do Anglii i Francji, kiedy z inicjatywy Min. Rolnictwa i To
warzystwa Zachęty do Hodowli Koni został zainicjowany za
kup ogierów, klaczy, roczniaków i źrebiąt pełnej krwi.

Wśród dziesiątków koni, jakie nabyliśmy w Anglii, udało się 
nam też kupić dla Widzowa źrebiczkę Apsarę (później wygrała 
nagr. Liry), ogiera Zbaraż, doskonałego wyścigowca (nagrody 
Rulera, St. Leger, Prezydenta RP, im. Zamoyskiego i in.), nie
stety wcześnie padłego i ogiera Zaporożca, zaś we Francji klacz 
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Desmirę (Wielka Warszawska). Nabyliśmy także dla różnych na
bywców prywatnych, a przede wszystkim dla Zarządu Stadnin 
Państwowych, kilka ogierów, wśród których znajdował się King’s 
Idler, eksterieru już dziś prawie niespotykanego, a także klacz 
Valailles i Lanolinę. Od 1924 r. Stolpe zostaje stracony dla Wi- 
dzowa i Kruszyny, obejmując stanowisko komisarza do spraw 
rewindykacji koni z Niemiec i restytucji. W pracy tej pomaga
łem mu aż do jego śmierci w 1927 r.

Stanisław Cwalina. Po ustąpieniu Floriana Horwatha kierow
nikiem Stadniny Widzów mianowany został w 1906 r. Stanisław 
Cwalina. Sprawował on administrację, dużo pracował w biurze 
oraz przygotowywał wydawane corocznie książki stadne. Waż
niejsze i zasadnicze sprawy hodowlane konsultował z menażerem 
Kazimierzem Stolpe. Na praktykach w sezonie kopulacyjnym, 
które odbywałem wiatach 1910, 1911, i 1913 otrzymywałem od S. 
Cwaliny wskazówki i uwagi, polecenia na dany dzień mej prak
tyki. Ostatni raz widziałem go w Widzowie w 1913 r., później 
już nie spotkałem go więcej.

Andrzej Kociński. Był to bardzo ceniony koniuszy. On to 
wyznaczał konie do objeżdżania, dyżury przy klaczach, które 
miały się źrebić, czasem nawet nocne — pamiętam taki dyżur 
przy klaczy Praga; było to bardzo pouczające i ciekawe. Potra
fił też przekazać wiele wiedzy o stadninie. Pełnił funkcję ko
niuszego przez wiele lat.

Trenerzy i dżokeje w latach 1902—1914.

Trenerzy Dżokeje

1902 Arnull
1903 Coble, pomoc. Davis

i A. Zasępa
1904 Coble, pomoc. Davis

i A. Zasępa
1905 Coble, pomoc. Davis

i A. Zasępa
1906 Coble, pom. A. Zasępa
1907 Coble, pom. A. Zasępa

Hamilton, Ratcliffe, A. Zasępa

Hamilton, Zasępa

Hoar

Hoar
Hoar
Gannon
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1908 Zasępa, pom. J. Drabczyk
1909 Zasępa, pom. J. Drabczyk
1910 Zasępa, częściowo

Drabczyk
1911 Drabczyk

1912 A. Zasępa
1913 A. Zasępa
1914

Huxtable
Walsh

Beaume
Richard (tren. zagr. — A. Za- 

SQpa, Winkfield)
Winkfield
G. Janek, M. Gulyas
Winkfield, Jelfimow

Charakteryzując dżokejów pomijam tu tych, którzy w stajni 
Lubomirskich byli z różnych względów tylko „przelotnymi pta
kami ’ i czasem nawet nie dosłużyli sezonu wyścigowego. Wy
mieniam tych, którzy pracowali w stajni dłużej, bądź też tych, 
którzy zdobyli poważne czy też klasyczne nagrody.

Dżokej Madden w latach 1898 i 1899 wygrał nagrodę Ce
sarzowej na Sac a Papier w Petersburgu. Dżokej Luke w la
tach 1900 i 1901 wygrał 6 poważnych wyścigów na Brzasku, 
był drugi w derby. Hołdował staremu, angielskiemu systemowi 
jazdy. Po nim przyjęty został murzyn Hamilton, który roz
począł karierę w stajni Widzów zwycięstwem na Brzasku w 
nagr. Produce w Moskwie. Był to bardzo dobry jeździec, któ- 
ly dosiadem amerykańskim naśladował Sloana. Hamilton wy
grał szereg cennych wyścigów, jak Rulera i Aschabada. Po se
zonie 1903 r. uległ ciężkiemu wypadkowi i przestał jeździć. Je- 
sienią 1903 r. zakontraktowany został dżokej Hoar, któremu 
poświęcam osobną wzmiankę na końcu tego rozdziału. W 1907 r. 
jeździł dżokej Huxtable, który wygrał na dwuletnim Intrygan
cie wszystkie sześć gonitw, w których brał on udział, a także 
Middle Park Plate na Igorze. Dżokej Gannon dosiadał koni 
Lubomirskich w 1908 r. (2 1. Produce na Jerzynie oraz nagr 
im. Krasińskiego na 3 1. półkrwi Iranie), a w 1909 r. zdobył Pro
duce na Jasnej Pani oraz Oaks na Nitocris. Bardzo dobry dżokej 
Gili zdobył Middle Park Plate na Kartaczu w 1909 r., w 1910 r. 
pilotował Lirę w jej pięciu zwycięskich gonitwach w Petersburgu 
i Moskwie, a na Kartaczu wygrał cenną gonitwą Cesarzowej. Na 
rok 1910 zaangażowano dżokeja Beaume, który wygrał m. in. 
Derby na Kartaczu i nagrodę Cesarską na Jasnej Pani.
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Najlepsze konie w 1910 r. trenował przebywający w Wied
niu trener Z a s ę p a, dotyczyło to jednak przygotowania na der
by warszawskie Kartacza i może jeszcze dwóch, trzech innych 
koni w Warszawie. Jednocześnie wiele koni Lubomirskich tre
nował dotychczasowy pomocnik Zasępy — Józef Drabczyk. 
J. Drabczyk, urodzony w Kruszynie, dał się poznać przez 
sumienną pracę jako futermajster i starszy stajenny. Byłem 
świadkiem zwycięstw koni przygotowanych wyłącznie przez nie
go; były to: Jasnej Pani w nagrodzie Weiter i Jerzyny w nagro
dzie im. L. Krasińskiego. W 1911 r. Drabczyk obejmuje już ofi
cjalnie stanowisko trenera warszawskiego oddziału stajni Lubo
mirskich, w której dżokejem na ten rok był Richard. Stajnia 
wygrała w tymże roku 16 100 zł. Jednak „główne siły Lubo
mirskich były już w tym czasie w Wiedniu.

W latach 1910—1912 wszystkie największe i większe nagrody 
zawdzięcza Widzów dobrze rozumiejącej się w pracy parze: 
trener Antoni Zasępa i dżokej James Winkfield. Jednakże In
tryganta trenował Amerykanin Reeves. Zasępa został samodziel
nym trenerem w 1908 r. i odtąd miał do pomocy Drabczyka. 
Zasępa był bardzo zdolny, doskonale znał powierzone sobie ko
nie i jak mało kto potrafił doskonale przygotować je na przewi
dziany planem wyścig.

Dżokej Winkfield był nie tylko znakomitym taktykiem 
i technikiem, lecz miał także rzadki talent: on zawsze wiedział 
co naprawdę „w koniu siedzi”, co on sobą przedstawia. W latach 
1910—1912 para Zasępa — Winkfield wygrała: Grosser Preis 
w Baden, Austriacki Oaks, dwukrotnie Oktober Stuten Rennen, 
Rosyjski Oaks, Buccaneer Rennen, Preis des Ackerbau Minister- 
iums, Henckel Memorial. Nagrody te wygrali końmi: Lira (5 
wyść.), Książe Pan, Jerzyna, Kartacz i Mości Książe.

W 1911 r. Stadnina Kruszyna-Widzów, która od 1896 do 1911 r. 
włącznie była w posiadaniu Stefana Andrzeja, Władysława i Sta
nisława Lubomirskich, przeszła w posiadanie Władysława Lu
bomirskiego. W 1912 r. konie w tradycyjnych widzowskich bar
wach biegały w stajni Władysława Lubomirskiego, a stajnia wy
grała 9509 zł.

W 1913 r. pracował w stajni W. Lubomirskiego doskonały dżo
kej węgierski Geza Janek. On dosiadał ogiera Mości Ksią
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że w St. Leger i Jockey Club Preis w Budapeszcie, Łoma w 
Jubilaums Preis w Hamburgu, w Wasserturm Rennen w Wied
niu, Visegrader Preis w Budapeszcie. Grosser Preis w Baden 
zdobył na og. Mości Książe dobrej klasy dżokej M. G u 1 y a s.

W 1914 r. biegała w barwach Lubomirskich tylko Narew. Wy
grał na niej chłopak stajenny J e ł f i m o w 3 wyścigi na 3 star
ty. Inne konie widzowskiej hodowli biegały w barwach „Stajnia 
Ruda” i „Spółka Warszawska” pod dżokejem Winkfieldem. Nie 
można ustalić kto trenował konie St. Widzów w latach 1912— 
1914.

Osobna wzmianka należy się wspomianemu Hoarowi. W latach 
1904, 1905 i 1906, w czasie nienagannej trzyletniej służby, wy
grał dla Widzowa 11 poważnych wyścigów, łącznie z Wszechro- 
syjskim derby w 1905 r., pięknymi zwycięstwami ogierów Erze- 
rum, Dahomey, Grójec oraz Grom (w Moskwie). W 1907 r. „pod
kupił” go Łazarew, lecz Hoar nie pracował u niego długo. Co 
prawda wygrał Derby na ogierze Uzda, lecz w następnych la
tach więcej nie jeździł w tej potężnej stajni. Natomiast ciążył 
zawsze do stajni Lubomirskich i przy każdej okazji przyjmował 
w <niej jazdy. Już np. w 1909 r. wynajęto Hoara do jazdy w 
petersburskiej nagr. Produce, którą wygrał. W 1910 r. byłem 
świadkiem jego zwycięstw w Warszawie w nagr. im. L. Kra
sińskiego i Weiter. W 1913 r., tj. w 10 lat po podpisaniu kon
traktu po raz pierwszy z Widzowem, wygrał jeszcze kilka go
nitw na Marszałku i zajął dobre miejsce płatne w nagrodzie Ce
sarskiej (Książe Pan) i Rulera (Madej). Rzadki to wypadek, aby 
koneksje stajni z dżokejem trwały tak długo — dobrze to świad
czyło o kontrahentach. O ile mi wiadomo w 1914 r. Hoar prze
rzucił się do kariery „najezdnika” w biegach kłusackich. Ogó
łem zapisał na swym koncie 15 dużych wyścigów wygranych na 
koniach Lubomirskich.

Stadnina i stajnia Skrzydlów

Historia Skrzydłowa związana jest nieodłącznie z nazwiskiem 
braci Reszke. Obaj — Jan i Edward — byli znanymi i cenio
nymi śpiewakami, ale równocześnie nabrali zamiłowania i pasji
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Fot. 19. Światowej sławy tenor Jan 
Reszke (ur. 1850), hodowca koni 
pełnej krwi utrzymywanych naj
pierw w Borownie, a później (od 
1901 r.) w Skrzydlowie; konie ze 
stajni wyścigowej braci Reszke od
nosiły w końcu XIX i na początku 
XX w. duże sukcesy na torach pol
skich i zagranicznych

Fot. 20. Ceniony śpiewak (bas) Ed
ward Reszke, brat Jana, z którym 
prowadził stajnię wyścigową na 
przełomie XIX i XX w.

do jazdy konnej, bywając w Pławnie, świetnie prowadzonym 
i niezapomnianym ośrodku prawdziwego sportu jeździeckiego, 
gdzie zrodził się niejeden talent hodowlany i wyścigowy.

Ponieważ Reszkowie, przebywali przeważnie za granicą, roz
poczęli więc hodowlę w 1883 r. w znakomicie prowadzonym go
spodarstwie swego szwagra Adama Michalskiego w Borownie. 
Najpierw sprowadzono z Francji 6 źrebnych klaczy pełnej krwi, 
a później w 1888 r. jeszcze 4, a także kilka ogierów, zresztą 
raczej średniej klasy.

Klacze z Borowna były rozsyłane do krycia czołowymi ogiera
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mi w Kisber, Napajedla i Graditz, wysłano je także do Rosji 
do ogiera Galtee More, w kraju do Rulera, Quo Vadis, Palmi- 
ste i in. Hodowla w Borownie była pod względem technicznym 
prowadzona doskonale. Toteż w ostatnim dziesięcioleciu XIX 
stulecia konie hodowli Jana Reszke wygrały szereg poważnych 
wyścigów: w 1896 r. Wrogard, a w 1897 r. Claude Frollo zdo
był Derby w Warszawie, Kundry — nagrody Cesarskie w War
szawie i Petersburgu oraz Jubileuszową i Rulera w Warszawie. 
Bastille wygrała w Moskwie Oaks (Triochgornyj) oraz Middle 
Park PI. Wrogard był też pierwszy w nagrodzie Rulera w War
szawie.

Stajnia wyścigowa Reszków wygrała też duże wyścigi końmi 
nabytymi. W 1899 r. w barwach Jana Reszke, wygrał Derby w 
Warszawie Pickwick hodowli Krasińskiej, podobnie jak og. Ma
tador hodowli Kronenberga, wygrał derby Wszechrosyjskie w 
Moskwie.

W 1901 r. stadnina Jana Reszke przeniesiona została z Bo- 
rowna do majątku Skrzydlów. Reszke poczynił tam odpowiednie 
nakłady: zbudowano stajnię, założono pastwiska i okólniki oraz 
inne urządzenia niezbędne do racjonalnego prowadzenia stad
niny koni pełnej krwi. Rok 1901 był bardzo szczęśliwy dla Jana 
Reszke, ponieważ ogier jego hodowli Le Sorcier (po Sorcerer) 
nie tylko zdobył Derby w Warszawie i Moskwie, ale też wy
grał sumę 65 235 rub. W latach 1896 i 1897 i w pierwszych 
latach bieżącego stulecia stajnia Jana Reszke zajmowała przo
dujące miejsce; w 1901 r. i 1902 r. wygrała znaczne sumy i sta
ła w Warszawie na czele listy wygranych. Jednak po śmierci 
Jana Reszke, począwszy od wojny japońskiej, poziom hodowli 
i stajni skrzydlowskiej począł się szybko obniżać, a po 1906 r. 
wygrane spadły do 4000—5000 rubli rocznie. Znaczna część koni 
została sprzedana. Małe nagrody wygrywały konie po własnym 
reproduktorze Patriarchę. Premie hodowlane przeważnie napły
wały za konie skrzydlowskie sprzedane i wygrywające w staj
niach rosyjskich. Wreszcie w 1911 r. stajnia wyścigowa została 
zlikwidowana.

Prof, dr W. Pruski w swej znakomitej książce „Dzieje wy
ścigów i hodowli koni pełnej krwi” pisze: „Ogółem w ciągu 26 
lat swego istnienia, tzn. od 1885 r. do 1911 r., stajnia Jana Resz
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ke wygrała 1 000 826 rubli, a przychówek stadniny w Borownie 
i Skrzydlowie zdobył od 1866 r. do 1914 r. — 1 405 511 rubli”. 
Najświetniejszy okres stajni przypadł na koniec XIX i początek 
XX w., kiedy stała ona na drugim miejscu w kraju, zaraz za 
stajnią L. Grabowskiego. Stajnia Jana Reszkego, początkowo 
amatorsko-sportowa, przeobraziła się w stajnię hodowlaną, a po 
1900 r. była zaliczana do czołowych. Pełne życie stajni oraz 
większość zdobytych nagród łączy się właściwie z okresem 
1890—1903. Powodzenie swoje zawdzięczała ta stajnia przede 
wszystkim żywej inicjatywie i poważnym środkom pieniężnym 
łożonym przez Jana Reszke zarówno na hodowlę, jak i na sprę
żyste prowadzenie stajni wyścigowej, dysponującej doskonały
mi trenerami zagranicznymi oraz dżokejami.

OKRES MIĘDZYWOJENNY

Próby odbudowy hodowli w Widzowie od wznowienia 
wyścigów w 1919 r. do 1926 r.

Po odzyskaniu niepodległości we wszystkich dziedzinach za
częto podejmować usiłowania odbudowy zniszczonego po wojnie 
kraju. Trzej bracia Lubomirscy postanowili też podjąć próbę od
budowy swojej hodowli z resztek koni ocalonych po klęskach 
wojennych.

Dnia 19 maja 1919 r. Józef Kociński (brat Andrzeja, b. koniu
szego Stadniny w Widzowie) przywiózł z Rosji odnalezione tam 
konie hodowli widzowskiej: Orest, Pan Tadeusz, Pilica, Pożoga, 
Pogrom, Proporzec, Prawda, Tarczyn, Teorban i Tytan. Powró
ciły też z Wiednia ewakuowane w 1914 r. przed wybuchem woj
ny 3 klacze i 3 ogiery urodzone w Widzowie. W tej małej grupie 
najcenniejsza była Ruń — córka Liry oraz Rydzyna córka 
Jerzyny, półsiostry Liry. Konie te wzięły udział w pierwszym 
w odrodzonej Polsce sezonie wyścigów jesienią 1919 r. na to- 
rze mokotowskim. Najcenniejszą gonitwę dla Widzowa zdobyła 
Ruń. Odzyskano też kilka koni z rocznika 1918, m. in. cennego 
Witezia oraz klacz Widzowiankę, urodzone w Austrii. W 1919 r. 
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pokryta została w Widzowie tylko jedna klacz Roli Poli II i z 
tej stanówki w 1920 r. urodził się ogierek Arkan.

Reproduktorem w sezonie 1920 był ogier Oszczep rewindyko
wany z Wiednia. Stadnina, mając przed wojną dobre doświad
czenie z ogierem Dunure, synem St. Simona, posłała kilka klaczy 
do pokrycia ogierem Postumus ostatnim synem St. Simona. Sta
nówka ta nie dała na ogół pozytywnych wyników poza Bagher- 
rą — (córką Postumusa i Runi) — która później wygrała 13 go
nitw.

W sezonie wyścigowym 1920 konie hodowli Widzów wygrały 
29 gonitw, w tym Raróg wygrał 5, Tarczyn — półbrat Mości 
Księcia — 4, a Tytan sumę 100 tys. zł.

W 1921 r. (rocznik B) nie udało się ustalić liczby źrebiąt 
urodzonych. Stanowiły wówczas, oprócz Oszczepa, ogiery: Pro
porzec oraz importowany z Anglii ogier dobrego pochodzenia 
Newminster II (po John O’Gaunt), był on szlachetny, lecz ze 
słabą karierą wyścigową. Widzowianka zdobyła w tymże roku 
nagrodę klasyczną Produce, co uwidocznione jest na liście zwy
cięstw. Tarczyn wygrał 6 gonitw, a Witeź (Mości Książe — He- 
kata), który okazał się cennym reproduktorem, 5 gonitw. W o- 
góle konie wyhodowane w Widzowie wygrały w barwach Lubo
mirskich i w barwach obcych — 21 wyścigów.

W 1922 r. (rocznik C) urodziło się 13 źrebiąt. Losy niektó
rych z nich pozostały nieznane. Najlepsze pochodzenie miały: 
Cymbarka (Oszczep — Prawda po Fils du Vent i sławnej Tem- 
pete) oraz Cięciwa, wnuczka Jerzyny. Oprócz ogierów Oszczep 
i Newminster II stanowił też początkujący reproduktor Te- 
orban, znakomitego pochodzenia (po Fils du Vent i Lira), ur. 
w 1916 r. W tym roku wspomniany już Arkan wygrał jako dwu
latek dwie gonitwy. Dwuletnia Apsara zakupiona jako źrebię 
w Anglii, okazała się później nabytkiem dość szczęśliwym. Wi- 
dzowiankę odesłano z toru mokotowskiego, a Tarczyn został 
sprzedany.

W 1923 r. Widzów przeżywa kryzys. Odbyła się tam licytacja 
koni, która oznaczała właściwie początek końca świetnej spółki 
braci Lubomirskich. Nastąpił jakby wstępny podział materiału 
hodowlanego między dotychczasowych współwłaścicieli i człon
ków ich rodzin. Sprzedaż z przetargu kilku klaczy o bardzo 
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cennym pochodzeniu innym hodowcom wskazywała na to, że 
nie ma widoków na utrzymanie stadniny w dawnych rękach. 
Sytuacja materialna zmusiła do sprzedaży cennego ogiera Łoma, 
co oznaczało bardzo dużą stratę dla hodowli widzowskiej. Za
rząd Widzowa spoczywał w 1923 r. w rękach inż. Stefana Pio
trowskiego, ojca Marka — później bardzo cenionego i zasłużo
nego inspektora stadnin państwowych oraz naczelnika Wydzia
łu Hodowli Koni w ZHZZ. Próby odbudowy tej hodowli ze ską
pych resztek ocalałych po wojnie zbiegły się z bardzo ciężkimi 
warunkami ekonomicznymi kraju, a zwłaszcza z katastrofalną 
inflacją, co doprowadziło do kolosalnych strat i właściwie uni
cestwiło efekty wieloletniej pracy hodowlanej.

Rocznik 1923 (rocznik D) był właściwie mało obiecujący. Po
chodził od ogierów Newminster II oraz Teorban. Z dwulatków 
przybyłych na tor z Widzowa najlepiej biegała Brenta (Osz
czep — Sucha); wygrała ona 3 wyścigi i sumę, która świadczy 
o stopniu inflacji — 25 min marek. Świetnego pochodzenia Ba
rataria (Oszczep — Prawda po Fils du Vent i Tempête) była dwa 
razy pierwsza.

Nagrody i premie (łącznie) uzyskane w latach 1919—1923 
przez konie widzowskie wyniosły (wg programów dziennych): 
1919 _ 69 150 marek, 1920 — 355 840, 1921 — 1 110 250, 1922 — 
1 212 560 i 1923 — 3 179 800 mk. W Sprawozdaniach z Wyści
gów w Warszawie z 1923 r. nie ogłoszono sum wyrównujących 
skutki inflacji dla właścicieli stajen i hodowców, a tylko ogło
szono sumy rzeczywiste, przypadające na każdego konia po do
liczeniu dodatku wyrównawczego.

Te rzeczywiste sumy nagród dla koni widzowskich, które wy
grały co najmniej 10 min mk., przedstawiały się jak następuje: 
Brenta 25,1 min marek, Barataria 17,2 min, Brzeszczot 12,2 min, 
Boruta 11,5 min i Apsara 10,7 min marek.

W 1924 r. była bardzo mała stawka źrebiąt (rocznik E). Wy
różniały się 3 sztuki po Oszczepie. Wzięty na próbę ogier fran
cuski As des As nie dał w tej stawce nic ciekawego.

W tym sezonie na torze spośród pięciu dwulatków z rocznika 
1922 tylko 3 biegały w barwach Lubomirskich. Najlepszą oka
zała się Cymbarka (połączenie krwi dwóch zasłużonych ma
tron — Tempête i Cross Patty). Zdobyła ona nagrody Sernicką, 
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Widzowa i Borowna oraz zajęła pierwsze miejsce na liście dwu
latków sezonu 1924 r. Trzylatki widzowskie wygrały 11 gonitw, 
w tym Brenta — 4, a Boruta (Oszczep — Hekata po Carlton) — 
3. Wygrane w sezonie wiosennym przewidziane były w markach, 
a następnie, po wprowadzeniu złotych zostały przeliczone na no
wą walutę. Konie hodowli stadniny Widzów zdobyły w 1924 r. 
28 pierwszych nagród w gonitwach płaskich, a w gonitwach z 
przeszkodami jedną. Suma nagród wynosiła 25 978 zł.

W roczniku 1925 (F) urodziła się Fergana, która w później
szych latach okazała się klaczą wybitną, oraz wcale niezła Fa- 
biola. Ogółem konie hodowli stadniny Widzów wygrały w tym
że roku 18 gonitw płaskich i sumę 30 381 zł (z tego 23 760 zł 
stajnia H. Lubomirskiego). Dane o przychówku z tego roku są 
prawie nieuchwytne. Wiadomo jednak, że urodziło się kilka źre
biąt po Oszczepie. Na wyścigach dobrze reprezentował Widzów 
ogier Boruta, który był 5 razy pierwszy. Czeczuga, córka Pili
cy, była druga w nagr. Liry za klaczą tej klasy co Dunkierka.

W przełomowym dla Widzowa 1926 r. urodziło się zaledwie 
kilka źrebiąt (rocznik G) i to bez wartości wyścigowej. Natomiast 
trzylatki bardzo się poprawiły i rozwinęły; wygrały one 11 go
nitw, w tym Dunajec, pierwszy przychówek po Teorbanie _
4 gonitwy. Dwulatki (rocznik E) były znacznie lepsze od dwu
latków z rocznika D. Ogier Egmont (Oszczep — Roli Poli II) ho
dowli T. Lubomirskiego pod dżokejem Fomienko z honorem 
zamknął nieudane próby odbudowy hodowli w Widzowie dwoma 
zwycięstwami; wygrał on nagr. Próbną im. St. Wotowskiego 
(5000 zł) i Kruszyny — Produce (8000 zł). W tymże roku Boruta 
(Oszczep Hekata), hod. T. Lubomirskiego, wygrał pod dż. 
Fomienko nagrodę dla 4-latków im. A. Wotowskiego (5000 zł).

Tak więc w okresie 1921-1926 klasyczne nagrody wygrały na
stępujące konie: w 1921 r. Produce im. L. Grabowskiego _
klacz Widzowianka (Mości Książe — Giercza), hod. H. Lubomir
skiego, a w 1923 r. nagr. Liry — kl. Apsara, nabyta w Anglii 
(hodowca C. Prior) jako źrebię, a wychowana w Widzowie, bi- 
jąc Rutę.

Pozagrupowe nagrody wygrał: w 1925 r. nagr. Prezydenta 
R.P. — 4 1. Boruta (Oszczep — Hekata), hod. T. Lubomirskiego, 
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a w 1926 r. nagr. im. A. Wotowskiego — tenże 5 1. og. Boru
ta.

Gonitwy dla 2 1. koni wygrały: w 1924 r. nagrody Semicką, 
Widzowa i Borowna — zdobyła Cymbarka (Oszczep —- Prawda), 
hod. T. Lubomirskiego, w 1926 r. nagrody Próbną im. S. Woto
wskiego i Kruszyny (Produce) wygrał Egmont (Oszczep — Roli 
Poli II), hod. T. Lubomirskiego.

Z 9 zwycięzców gonitw — 7 było po og. Oszczep (Sac à Pa
pier — Cross Patty). Zasłużył się on Stadninie w okresie cię
żkiego ekonomicznego przesilenia, kiedy to wysiłki braci Lubo
mirskich zaczęły zawodzić.

Hodowla koni pełnej krwi w Kruszynie od 1927 r. od ma
tek pochodzących z Widzowa

Rok 1926 był przełomowym w dziejach Stadniny Widzów. Po 
25 latach ten doskonały warsztat hodowlany został sprzedany 
(bez stadniny) i przestał być własnością rodziny Lubomirskich. 
W 1931 r. nowy właściciel wydzierżawił Widzów znanemu hodo
wcy koni Henrykowi Woźniakowskiemu. Dzięki temu w obiekcie 
tym nadal prowadzona była hodowla koni pełnej krwi. Nato
miast stado Lubomirskich, w liczbie 16 klaczy, zostało rozdzie
lone między członków tej rodziny (p. P.K.S., tom III), w wy
niku czego wytworzyły się jakby dwie grupy materiału hodo
wlanego czysto widzowskiego. Jedna obejmowała konie stano
wiące własność tych członków rodziny Lubomirskich, którzy 
przeprowadzili swoje konie do Kruszyny. Druga, będąca jakby 
filią Kruszyny, została stworzona przez Natalię Lubomirską, któ
ra jeszcze przed 1926 r. nabyła na „rodzinnej” licytacji klacz 
Nasza Pani (Sac à Papier — Tempête), a po wyjściu za mąż za 
Konstantego Zamoyskiego zabrała ona z Kruszyny kilka klaczy. 
Wśród nich była Ruń, Reduta, Waćpanna, Cymbarka (ukończy
ła karierę wyścigową w 1926 r.), oraz Fabiola i Egarée po za
kończeniu kariery wyścigowej. Wszystkie te klacze zostały w 
latach 1928—1929 włączone do stadniny w Natalinie.

W Kruszynie, gdzie wzięła początek słynna później stadnina 
Widzów, rozpoczęto w 1926 r. wysiłki, aby ratować skąpe resz
tki tej hodowli. Niestety jednak tam rozpoczął się powolny jej 
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mi?’ mim° chwilowych bardzo pięknych zrywów i wzlotów 
W III tomie Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angiel
skiej odnalazłem kilkanaście klaczy ze Stadniny w Kruszynie 
wśród których wyróżniły się; Prawda, Fergana, Barataria, Bre- 
nta i Czarnobrewa oraz importowane Desmira i Apsara. Znalazł 
się tez w tym tomie przychówek z różnych lat po ogierach Osz
czep, Witez, Ballyheron i Parsival. Właścicielami, a więc for
malnie hodowcami w pojęciu księgi stadnej, byli członkowie ro
dziny Lubomirskich. Techniczny zaś nadzór nad hodowlą w Kru
szynie sprawował Stefan Lubomirski. Trudne jest dokładne u- 
staleme kto był właścicielem koni znajdujących się w Kruszy
nie bowiem po śmierci Hieronima Lubomirskiego klacze zmie
niały nieraz formalnych posiadaczy, a zgłoszenia do księgi stad
ne] me zawsze pokrywały się z danymi w Wiadomościach Wyści
gowych.

W 1927 r. na wyścigach uczestniczyły następujące konie kru- 
szynskie urodzone w Widzowie w latach 1924 i 1925; klacz Es
korta II (ur. 1924 r. po Oszczep i Bourgogne) zdobyła klasyczną 
nagr. Produce im. L. Grabowskiego i była druga w nagr. Liry. 
Egmont (ur. 1924 r. po Oszczep i Roli Poli II) wygrał cenne go
nitwy (p. wykaz zwycięzców str. 94). W statystyce dwulatków 
które wygrały sumy powyżej 6000 zł znalazły się Fabiola (Osz
czep Rózga) i Fergana (Witeź — Bourgogne). Przeciętna wy
grana przychówku po reproduktorach widzowskich wynosiła: 
Oszczep — 6110 zł (trzecie miejsce), Mości Książe 5946 zł (czwar
te miejsce).

Natomiast w 1928 r. uczestniczyły w wyścigach już tylko nie
liczne konie urodzone w Widzowie. I tak Fergana (1925) po
wtórzyła sukces swej półsiostry Eskorty II, wygrywając Produce 
im. L. Grabowskiego. Poza tym zdobyła jeszcze dwie cenne na
grody. Reproduktor Witeź, syn og. Mości Książe, podkreślił swą 
wartość nie tylko dając Ferganę, lecz ponadto tym, że w sezonie 
wyścigowym 1928 5 sztuk jego potomstwa (od klaczy: Nasza 
Pani, Prawda i Rola) wygrało przeciętnie po 18 455 zł. Jest to 
przeciętna, której nie osiągnął ani razu przychówek po Mości 
Książe czy Oszczepie.

Wiadomości Wyścigowe w 1928 r. nie wykazują udziału ani 
jednego dwulatka widzowskiego z rocznika 1926. W rocznikach 
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1927, 1928 i 1929 nie było wyróżniających się na torze koni tej 
hodowli. Przyczyny trzeba szukać w tym, że w sezonach 1927 
i 1928 użyto w Kruszynie jako ogiera czołowego Ballyherona, 
którym pokryto większość klaczy. Okazało się, że był to błąd 
hodowlany. Ballyheron bowiem, dobrej budowy, zdrowy i bar
dzo wytrzymały derbista irlandzki, okazał się doskonałym, lecz 
niestety jednostronnym stayerem. Był to „koń o jednym biegu” 
jak określają Anglicy, bez zdolności przyspieszania. Nie potrafił 
rozwinąć szybkości na żadnym odcinku trasy, a przede wszys
tkim na finiszu.

W 1929 r. zwycięstwa w 4 wielkich wyścigach przyniosła sta
dninie Widzów przede wszystkim znów 4-letnia Fergana. W koń
cu tego sezonu okazało się, że wygrała ona w swej karierze 
169 653 zł. Przeszła do historii jako najlepszy koń wyhodowany 
w Widzowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Rów
nież Egmont w tym roku zdobył po raz drugi nagr. im. K. Sosn- 
kowskiego i wygrał łącznie 8 gonitw; miał on w swej karierze 
zwycięstwa w 4 gonitwach pozagrupowych i wygrał poważną 
sumę 83 870 zł. Był to koń, który dobrze zasłużył się stajni wy
ścigowej. Przychówek po Mości Książe i Oszczep wygrał prze
ciętnie poniżej 10 000 zł (górował Illuminator). Wobec tego, że 
liczba dobrych, wypróbowanych klaczy włączanych do hodowli 
w Kruszynie była minimalna (Eskorta II, Fergana, Fabiola), o- 
gólny poziom stadniny stale się obniżał, co uwidoczniło się w 
niskich przeciętnych wygranych przychówka po widzowskich re
produktorach. Najwyższą przeciętną — ok. 20 000 zł wykazałby 
Witeź, gdyby nie to, że biegało po nim tylko 4 konie. Nie było 
dobrych też dwulatków zasługujących na wzmiankę, co w la
tach 1931—1933 odbiło się niekorzystnie na wygranych koni 
kruszyńskich.

Rok 1930 był dla Kruszyna niepomyślny; zdarzały się wypadki 
ronienia klaczy i padnięcia źrebiąt. W 1931 r. stadnina miała kil
ka dobrych źrebiąt, lecz żaden z tego rocznika nie wygrał go
nitwy pozagrupowej. Najlepszy był Loridan, który zajmował pła
tne miejsce w poważnych gonitwach. Z rocznika 1932 dobrą 
karierę miały Łokietek i Ławnik po og. Biivesz. W 1933 r. u- 
rodziła się Motruna; był to ostatni koń hodowli Stadniny Kru
szyna, który wygrał nagrodę klasyczną i nagrody pozagrupowe. 
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Pochodzeniem wyróżniła się kl. Massacre (Bafur — Ruń). Był to 
ostatni rocznik (źrebięta) po og. Biivesz.

W latach 1932—1933 biegały konie z rocznika 1930: Korund 
(Palii — Czarnobrewa) wygrał 5 wyścigów, a synowie og. Vil
lars. Kinkadżu 6 i Kuternoga (od Ruń) wygrały 14 wyścigów. 
Pokazały się na torze dobre dwulatki z rocznika 1931: Loridan 
(ur. w Kruszynie), Laszka, Lir i Loup Garou (ur. w Natalinie), 
które wygrały 9 gonitw, w tym nagrodę St. Wołowskiego (Lir).

W 1934 r. dobrze wypadł na torze Loridan (Biivesz — Apsa- 
ra); wygrał on jako dwulatek w sezonie 1933 trzy gonitwy. 1 
choć w sezonie 1934 nie wygrał żadnej gonitwy, jednak zali
czyć go trzeba do czołowej grupy trzylatków, ponieważ w der
by był trzeci za Matem, w nagr. Jubileuszowej — drugi za Ja
worem, wyprzedzając Mata, a w nagr. Fils du Vent — drugi za 
swym półbratem Lirem. Również w tym sezonie sukcesy przy
chówku klaczy Runi (Fils du Vent — Lira) wykazały jej war
tość hodowlaną, zaprzepaszczoną później przez wojnę. Jej syn 
Kuternoga wygrał w swej karierze 14 gonitw. Jego półbrat Lir, 
w sezonie 1934 wygrał dwie gonitwy po 10 000 zł, był drugi w 
St. Leger ze derbistą Matem, a w karierze swej wygrał 68 830 
zł. Toteż żałować trzeba, że Ruń — po tym jak dała Icy Wind, 
której linia przedłużyła się aż do czasów obecnych (Intrada, Ile 
de France, Iranda) nie pozostawiła jeszcze jednego przedłużenia 
linii przez Massacre.

Dwulatki kruszyńskie z rocznika 1932 prezentowały się do
brze — Ławnik wygrał nagrodę Sernicką.

W 1935 r. odznaczyły się na torze 2 trzylatki kruszyńskie: 
Ławnik — wygrał 5 pierwszych nagród, w tym 2 pozagrupowe, 
Łokietek — 2 pierwsze nagrody, w tym jedną pozagrupową. Ten 
ostatni miał zadatki klasy, co potwierdził zajęciem trzeciego 
miejsca w Derby i w Produce. Wspomniany już Loridan wygrał 
2 gonitwy z nagrodami wart. 3 tys. zł. Klacz Laszka, wyhodowa
na w Natalinie, dowiodła raz jeszcze, że jest koniem klasowym. 
Wygrała w tym sezonie 5 gonitw, a w całej karierze 13, na łą
czną sumę 74 200 zł. Jej najważniejsze zwycięstwa wymienio
ne są na str. 93. Ławica była trzy razy pierwsza; jako córka 
Reduty (Sac a Papier) mogła przedłużyć cenną linię zasłużonej 
Cross Patty, jednej z założycielek hodowli widzowskiej. Mo- 
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truna biegała jako dwulatek tylko raz, wygrywając nagr. Pró
bną.

W 1936 r. Motruna zdobyła klasyczną nagr. Liry. Ta córka 
Fergany była, jak wspomniano, ostatnim koniem kruszyńskim 
zdolnym do wygrywania poważnych gonitw o znaczeniu hodo
wlanym; doskonałe pochodzenie upoważniło ją do tego. Łokie
tek i Loridan wygrały jeszcze w tym sezonie po 3 gonitwy, a 
Mandżuko i Markietanka — po 2. Natomiast pięć dwulatków 
z rocznika 1934 wygrało tylko 2 wyścigi, co sygnalizowało 
zmierzch hodowli w Kruszynie. Konie hodowli natalińskiej też 
nie odniosły w 1936 r. poważniejszych sukcesów; średnia wy
grana koni hodowli kruszyńskiej była wyższa.

W 1937 r. trzyletnie konie hodowli kruszyńskiej wygrały 10, 
a dwulatki 4 gonitwy. Motruna dwoma poważnymi zwycięstwa
mi utrwaliła na zawsze pamięć o wspaniałych sukcesach koni 
widzowskich. Nordstrom (po Forwardzie), półbrat Motruny, był 
trzy razy pierwszy.

W 1938 r. czteroletni Nordstrom, trzyletnia Old Girl i dwula
tek Perkun (Forward — Eskorta II) wygrały 12 gonitw na sumę 
34 160 zł. Inne konie wywodzące się z Widzowa wygrały jeszcze 
7 gonitw w Warszawie i 8 na torach prowincjonalnych — Lwów, 
Lublin, Katowice — przeważnie z niskimi nagrodami.

W okresie 1927—1939 z koni biegających najbardziej wyró
żniła się Fergana, bardzo dobrze też prezentował hodowlę wi
dzowską szybki Egmont. Doskonałą klaczą i kandydatką na bez
cenną matkę była ze względu na klasę i wybitne pochodzenie 
Motruna (ur. 1933 r). W filii natalińskiej znaczne triumfy od
nosiła córka widzowskiej Fabioli — kl. Laszka (ur. 1931 r). 
Klacz Ruń pokazała swą wartość jako znakomita matka stadna, 
dając liczącego się czołowej grupy ogiera Lira (ur. 1931 r.), pół- 
brata starszego Kuternogi.

Od 1934 r. Kruszyna zaczęła wysyłać klacze do stanówki ogie
rami Forward i Casanova stacjonowanymi w Widzowie oraz do 
ogiera Eclair do Natalina. W 1935 r. urodziło się w Kruszynie
5 źrebiąt, w 1936 r. — 3 źrebięta, w 1937 — 4 źrebięta i w
1938 r. 4 źrebięta. Razem w 4 rocznikach było 16 źrebiąt, z tego
6 było po og. Forward, 5 po og. Eclair, 3 po og. Casanova i 2 po 

91



własnym ogierze Boruta. Taki był bilans hodowlany ostatnich 
4 lat istnienia hodowli Kruszyna.

Reproduktorem wyróżniającym się w okresie 1919—1926, kie
dy to właściciele Widzowa próbowali uratować hodowlę był 
Oszczep (Sac a Papier — Cross Patty po Bend’Or); jego potom
stwo wygrało we wspomnianym okresie szereg wyścigów. Od 
1927 r. prymat wśród reproduktorów widzowskich objął W i t e ź, 
ur. 1918 po Mości Książe i Hekata (wygrała kilkanaście wyścigów) 
po Carlton i Namouna, a więc półbrat doskonałego Kartacza. 
Wyróżnił się on zwłaszcza tym, że dał klacz Ferganę — (matkę 
bardzo dobrej Motruny), która przeszła do historii jako najlepszy 
koń urodzony i wychowany w Widzowie w dwudziestoleciu mię
dzywojennym. W 1928 r. jego potomstwo (m. in. od Reduty, 
Naszej Pani, Roli Poli II) wygrało przeciętnie po 18 455 zł. Jest 
to przeciętna na sztukę nie osiągnięta ani razu przez potom
stwo ogierów Mości Książe czy Oszczep. W 1929 r. po Wi
teziu biegało tylko 4 konie, lecz przeciętna wyniosła ok. 20 000 
zł na sztukę.

Dobrze zasłużył się też Kruszynie ogier B ii v e s z, derbista 
węgierski. Jego córka Motruna wygrała jeden wyścig klasyczny 
i dwa pozagrupowe, a dwaj synowie Ławnik i Łokietek — trzy 
gonitwy pozagrupowe. Przeciętna wygrana przychówka po og. 
Oszczep w 1927 r. ustawiła go na trzecim miejscu na liście re
produktorów, zaś og. Mości Książe — na czwartym. W 1930 r. 
trzecie miejsce zajął na liście reproduktorów Mości Książe II.

Najlepszym w tym sezonie był Perkun (Forward — Eskorta II), 
który 27 lipca 1939 r. wygrał gonitwę o nagr. 3000 zł. Wte
dy po raz ostatni zobaczyliśmy konia w barwach widzowskich 
zwycięsko mijającego celownik. Ostatnim koniem hodowli kru- 
szyńskiej, który 15 sierpnia 1939 r. wygrał gonitwę, była biega
jąca w obcych barwach Pierrette, klacz wysokiej półkrwi po 
Eclair i Azyade II.

Z 13 zwycięskich koni 6 było hodowli Krystyny Lubomirskiej: 
dwa konie były od Baratarii, dwa od wysokiej półkrwi Azyade 
II, jeden od Apsary i jeden od Czarnobrewy.

Premie hodowlane wygrane przez konie Lubomirskich z Wi
dzowa, a od 1927 r. z Kruszyny, wyniosły (w zł): 1927 — 13 486, 
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1928 — 20 825, 1929 — 17 842, 1930 — 12 640, 1931 — 9287, 
1932 — 8313, 1933 — 8883, 1934 — 9308, 1935 — 12 602, 1936 — 
8799, 1937 — 5132, 1938 — 3362 i 1939 — 2375. Ogółem od 1927 
do 1939 — 131 854 zł.

Wyścigi klasyczne wygrane przez konie urodzone w Widzowie 
w latach 1924 i 1925, a należące do stadniny rodziny Lubomir
skich w Kruszynie:

— Eskorta II, ur. 1924 r. po Oszczep — w 1927 r. nagr. Produce
im. L. Grabowskiego,

— Fergana, ur. 1925 r. po Witeź i Bourgogne — w 1928 r. nagr.
Produce im. L. Grabowskiego i nagr. St. Leger im.

Prezesa T.Z.H.K.,
— Motruna, ur. 1933 r. po Biivesz i Fergana po Witeź, ur. w

Kruszynie — w 1936 r. nagr. Liry.

Wyścigi pozagrupowe wygrane przez konie urodzone w Wi
dzowie w latach 1924 i 1925, a w latach późniejszych w Kru
szynie:

— Egmont, ur. 1924 r. po Oszczep i Roli Poli II — w 1927 r.
nagr. im. gen. Sosnkowskiego,

— Fergana, ur. 1925 r. po Witeź i Bourgogne — w 1928 r. na
grody: Produce im. L. Grabowskiego, Janowska i St. 
Leger, w 1929 r. nagrody: Jubileuszowa, Sac a Pa
pier i im. A. Wołowskiego,

— Ławnik, ur. 1932 r. po Biivesz i Brenta — w 1935 r. nagr.
im. K. Sosnkowskiego i Criterium, nagr. W. Leśnie
wskiego,

— Łokietek, ur. 1932 r. po Biivesz i Czarnobrewa — w 1935 r.
nagr. Fils du Vent,

— Motruna, ur. 1933 r. po Biivesz i Fergana po Witeź — w
1937 r. nagr. Krasne i nagr. Rzeki Wisły.

Gonitwy pozagrupowe wygrane przez konie hodowli Stadniny 
w Natalinie od matek urodzonych w Widzowie:

— Laszka, ur. 1931 r. po L’Aretin i Fabiola po Oszczep —
w 1934 r. nagr. Rzeki Wisły, w 1935 r. na
grody Rzeki Wisły i im. L. Krasińskiego.
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Lir, ur. 1931 r. po L Arétin i Ruń po Sac à Pa
pier — w 1933 r. nagr. Próbna im. St. Woło
wskiego, w 1934 r. Hep Chambéry i Fils du 
Vent, w 1935 r. nagr. Brzezia,

— Loup Garou, ur. 1931 r. po L’Arétin i Reduta — w 1934 r. 
nagr. Brzezia.

Hodowla koni pełnej krwi w Widzowie od 1931 r., 
prowadzona przez Henryka Woźniakowskiego

Widzów w 1931 r. przedstawiał stan opłakany. Nie używane 
budynki stajenne były bardzo zniszczone, a padoki zaorane. Po 
dokonaniu niezbędnych napraw i inwestycji H. Woźniakowski 
zdołał przenieść w 1932 r. do Widzowa klacze hodowlane ze 
swej stadniny w Starzawie (w okolicy Medyki). Z wydanego w 
1933 r. III tomu Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi An
gielskiej wynika, że H. Woźniakowski miał w Widzowie 16 
klaczy, z których Belgrove, Bona Dea i Crescentic wyróżniły 
się przez cenne zwycięstwa ich przychówka na torze wyścigo
wym. Najlepszym koniem hodowli H. Woźniakowskiego, urodzo
nym w 1927 r. w Starzawie, był Casanova — koń wyścigowy 
wysokiej klasy. Wygrał on w Warszawie nagrodę Borowna (Kra
sne), im. L. Grabowskiego (Produce), St. Leger, nagrodę Jano
wską, im. Lubomirskich i Sac à Papier, a ponadto szereg in
nych nagród — łącznie 284 000 zł. Ogier ten zajął boks reprodu
ktora czołowego w Widzowie.

Casanova był synem Balthazara, którego razem z prof. 
Stolpe nabyliśmy w Newmarket. Był to silny, kościsty ogier 
klasy raczej przeszkodowej o bardzo dobrym rodowodzie, syn ce
nionych wówczas w hodowli angielskiej ogiera Roi Herode, z 
matki po St. Simon.

Najlepszymi końmi wyhodowanymi w Widzowie przez H. Wo
źniakowskiego w okresie do 1939 były: kl. Bastylia i og. Bałtyk.

Klacz Bastylia, ur. 1931 r., była córką węgierskiego ogie- 
îa Oreglak (Macdonald II) i kl. Belgrove (Grosvenor), sprowa
dzonej z Anglii. Jako trzylatka wygrała gonitwy pozagrupowe: 
im. L. Krasińskiego i 14 pułku Ułanów Jazłowieckich — o tyle 
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niefortunnie, że obie łeb w łeb z urodzoną w Gołej ewku Kad- 
meą; była też pierwsza w 3 gonitwach grupowych. Jako cztero
latka Bastylia biegała świetnie, zdobywając 4 nagrody pier
wszorzędnego znaczenia: Krasne, Sac a Papier, Janowską i im. 
Lubomirskich. Łącznie jako 2-, 3- i 4-latka wygrała 11 wyści
gów i sumę nagród 157 780 zł. W dniu 2.X.1934 r. Bastylia usta
nowiła na torze mokotowskim rekord szybkości na dyst. 1800 
m — 1'51". Rekord ten przetrwał 20 lat, a pobił go dopiero 
22.VIII. 1954 r. ogier Dotti na torze służewieckim, przebywa
jąc tenże dystans w 1'49" (18—30—31—30).

Ogier Bałtyk, ur. 1932 r. po Forward i Bona Dea po Dagor, 
wygrał 9 wyścigów, w tym nagrodę im. Alberta Wielopolskiego 
(St. Leger), Sac a Papier (powtarzając sukces Bastylii) i nagro
dę im. J. Zamoyskiego oraz w Łodzi dwukrotnie nagrodę Pre
zesa Łódzkiego Towarzystwa Wyścigów Konnych. Łączna su
ma nagród 89 580 zł. Bałtyk biegał w barwach stajni T. Fale- 
wicza i Z. Orłowskiego.

Dobrze też biegał Hogarth (Oreglak), który wygrał 10 wyści
gów i sumę nagród 44 150 zł. Niezła też była Bernina, rodzona 
siostra Bastylii.

Do IV tomu P.K.S. wpisanych zostało 20 klaczy H. Woźnia
kowskiego, z których 4 padły. Spośród klaczy bardziej znanych 
w spisie tym znajdują się: Belgrove, Bona Dea, Bora, Akaczfa, 
Happy Star i Heure Bleue.

Obok Casanovy stanął w stajni reproduktorów wydzierżawio
ny Forward (Fils du Vent — Gaff po Javelin), popularny na to
rze, wielokrotny zwycięzca w najpoważniejszych wyścigach (Der
by, Wielka Warszawska, 3 razy nagr. Prezydenta R.P.).

Premie hodowlane H. Woźniakowskiego za konie urodzone w 
Widzowie wynosiły (w zł): 1935 r. — 20 425, 1936 r. — 12 287, 
1937 r. — 4546 i 1938 r. — 3517 zł.

W okresie okupacji H. Woźniakowski prowadził własną stajnię 
wyścigową (trener St. Stańczak, dżokej M. Jednaszewski), konie 
jego brały udział w wyścigach we Lwowie i Lublinie. Widzów 
w tym okresie zajmował czołową pozycję w kraju; w 1942 r. 
konie wyhodowane w tej stadninie wygrały najwyższą sumę na
gród, a H. Woźniakowski osiągnął najwyższą sumę premii hodo
wlanych — 26 575 zł. Najlepszym koniem wyhodowanym w Wi
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dzowie w okresie okupacji był ogier Bombowiec (Forward — 
Bona Dea po Dagor — syn słynnego Flying Foxa). W sezonie 
1942 Bombowiec wygrał następujące gonitwy: klasyczną nagro
dę dla trzylatków — odpowiednik der by, najwyższą nagrodę 
sezonu Lwowskiego — Przedświta (na dyst. 3200 m), a w ty
dzień później nagrodę Sygnała — Criterium (na dyst. 1200 m). 
co było dowodem klasy i odporności tego konia. Zdobył on też 
nagrodę Hela. Bolero (Forward — Dora po Öreglak) wygrał 5 go
nitw, a w szóstej, pozagrupowej i największego znaczenia w se
zonie lubelskim w nagrodzie Rolnictwa był pierwszy, łeb w łeb 
z albigowskim Recordern.



STADNINA WIDZÓW-SKRZYDLÓW W LATACH 1945-1976

PIERWSZE LATA PO DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ

W wyniku działań wojennych w styczniu 1945 r. stadnina 
znajdująca się w Widzowie, licząca w ostatnich latach około 25 
klaczy przepadła. Po pewnym czasie odnalazły się niektóre kla
cze; m.in. wróciły Witamina i Czara, które były przesłane do 
Widzowa w czasie wojny do pokrycia. Znalazła się też Droga 
Pani, ponieważ należała do tych samych właścicieli co Czara — 
najprawdopodobniej została przysłana w tym samym celu do 
Widzowa.

W początku 1945 r. przybyła do Widzowa specjalna komisja 
delegowana z PKWN w Lublinie (mjr S. Jabłoński, inż. St. 
Schuch i in. Cz. Hincz). Stwierdziła ona, że budynki stajenne, 
choć podniszczone, jednak z grubsza ocalały, podobnie jak pa- 
doki, znaleziono też małą grupkę klaczy, którą opiekował się Z. 
Zawadzki; dalsze losy tej grupki trudno było później ustalić. 
Komisja zadecydowała, wobec tego stanu rzeczy, że stadnina bę
dzie odtworzona jako państwowa stadnina koni pełnej krwi w 
Widzowie.

Według danych zawartych w pierwszym tomie rejestru wyda
nego przez PZHK w dniu 1.7.1946 r. w Widzowie było 8 klaczy, 
a w następnym tomie (na 1.7.1947 r.) stan ten zmniejszył się do 
6 klaczy. W ciągu dwóch dalszych lat Widzów stał się jakby 
punktem przelotowym polskich stadnin koni pełnej krwi. W tym 
okresie sprowadzono do Widzowa wiele klaczy, które okazały 
się później założycielkami rodzin, a mianowicie ze stadniny w 
Michałowie klacz Oriental Pageant i jej córkę Orthnerin oraz 
ze stadniny Leszno klacze: Goldąuelle, Olga Buttall i Bisąuitt;
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Fot. 21. Klaczki roczne na tle stajni w Widzowie (fot. M. Gadzalski)

ta ostatnia w 1947 r. była w Lesznie pokryta ogierem Łeb w 
łeb. Wszystkie wymienione klacze były rewindykowane z Nie
miec. , . . ,

W 1947 r. powrócił wraz z rewindykowanymi końmi Leonid 
Ter-Asaturow z Zachodu. Został on mianowany kierownikiem 
Państwowej Stadniny Widzów i wraz z jego przybyciem datuje 
się właściwy początek jej działalności. Zadanie jego było podów
czas bardzo trudne, ponieważ materiał klaczy daleki był od ide
ału Z początku trzeba było kryć każdą klacz zdrową i będącą w 
możliwej kondycji; brakowało też odpowiednich Ogierów. Z po
czątku używano reproduktorów przypadkowych, jak np. Indian 
Love czy lepszy od niego, wyhodowany w Golejewku Cypr. Do 
stanówki w 1948 r. trzeba było z konieczności użyć nieciekawe
go, nabytego przez Niemców ogiera Oduagis; był to kon fran
cuski, klasy raczej prowincjonalnej.

Klasowego i naprawdę cennego reproduktora uzyskano do
piero na sezon kopulacyjny 1949. Był to ogier Łeb w łeb, zna
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komity koń wyścigowy, syn cennego reproduktora Villarsa. Leb 
w łeb w 1947 r. pokrył widocznie kilka klaczy w Stadninie Lesz
no, w 1948 r. bowiem oźrebiła się w Widzowie Olga Buttall 
przybyła z Leszna; ogierek od tej klaczy i po ogierze Łeb w łeb 
nazwany został Ben Buttall. W 1948 r. Łeb w łeb na początku 
roku pokrył 4 klacze widzowskie, ale bez rezultatu i zabrany zo
stał do Golejewka; brak jest danych, czy tam zostawił jakikol
wiek przychówek. Ogier ten wrócił do Widzowa w 1949 r., gdzie 
krył klacze od początku sezonu; w następnym roku urodziło się 
po nim 7 źrebiąt. Łeb w łeb stanowił następnie w Widzowie w 
latach od 1950 do 1952.

W 1947 r. urodziły się w Stadninie Widzów pierwsze źrebięta 
po ogierze Arnold (Łańcut); otrzymały one nazwy rozpoczyna
jące się na literę A: od klaczy Droga Pani — klacz Ambitna, 
od Irri Garia — Alegoria, od Sonata IV — ogier Argus i od 
kl. Witamina — Armida.

W 1948 r. urodziło się w Widzowie 9 źrebiąt (nazwy na lit. 
B) od 3 przybyłych klaczy po Sidi Barani. Przydzielono też kla
cze: Olga Buttall i Kirsche ze źrebiętami po Łeb w łeb, Droga 
Pani i Gini ze źrebiętami po Oduagis oraz Orthnerin z ogier- 
kiem po Indian Love.

W 1949 r. urodziło się 8 źrebiąt (nazwy na lit. C) po Oduagis: 
4 klacze i 4 ogierki. Niestety tak obiecujące matki stadne jak 
Goldquelle, Bismuth i Orthnerin nie dały klaczek.

W 1950 r. urodziła się w Widzowie pierwsza większa stawka 
źrebiąt licząca 13 sztuk (nazwy na lit. D). Po ogierze Łeb w łeb 
było 5 klaczek od bardzo cennych matek oraz od Czorby — 
obiecujący ogierek Durban, który później wyróżnił się na wyś
cigach. Bardzo dobrą klaczkę Dubissę urodziła Bisquitt po Sa
lucie. Wśród przydzielonych klaczy do Widzowa były różnej 
klasy i wartości, jako że Widzów był — jak wspomniano 
przez pewien czas punktem przelotowym.

Pierwsze gonitwy z wysokimi nagrodami wygrał dla Widzowa 
przychówek po Łeb w łeb urodzony w 1950 r.: ogier Durban o- 
raz klacze Dewiza i Doriana.

W 1951 r. stadnina stanęła już na dość pewnych nogach, li
czyła wówczas 21 klaczy i 15 odsądzonych źrebiąt, wśród któ
rych znalazły się córki ogiera Łeb w łeb, które później wygrały
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pierwszą nagr. klasyczną Liry oraz nagr. Rzeki Wisły. W roku 
tym nastąpiła zmiana sposobu nazywania źrebiąt: przyjęto no
wy, dawniej w Widzowie nie stosowany sposób ich nazywania: 
nazwa źrebięcia zaczynała się na pierwszą literę imienia mat
ki.

WAŻNIEJSZE RODZINY KLACZY W WIDZOWIE

Opierając się na opinii kierownictwa Stadniny za założyciel
ki powojennej stadniny należy uznać następujące klacze: Syli- 
strja, Oriental Pageant, Olga Buttall, Miss Victory, Bisquitt, 
Goldquelle, Sobiesława i Droga Pani.

Rodzina klaczy Sylistrja. Do niezmiernie cennych założycielek 
rodzin zaliczyć trzeba Sylistrję (William of Valence Sylmar), 
ur. 1947 r. w Anglii, importowaną jako roczniaczkę do Polski. 
W 1949 r. wygrała ona na Torze w Warszawie 2 gonitwy, a w 
1950 r. jedną. Sylistrja ożrebiła się pierwszy raz w 1951 r.,, tzn. 
w czasie, kiedy stadnina zaczęła „stawać już na nogach . W 
1953 r. rozpoczęła wspaniale swą karierę stadną dając z ogie
rem Hexton — klacz Sycylię.

Ponadto w ramach tej rodziny wytworzyła się mała podrodzi- 
na, wywodząca się od klaczy Sycylia. W rodzinie Sylistrji znaj
dują się zarówno bardzo cenne klacze matki (Sycylia, Sara
toga, Sardynia), jak i zasłużone w poważnych wyścigach ogiery: 
Sybâryta, Syderyt, Sarton, Sargo, Syców, Saroyan, Song.

Klacz Sycylia jako dwulatka wygrała jeden wyścig, a ja
ko trzylatka nagr. Liry — główną nagrodę dla klaczy, oraz nagr. 
I grupy, wygrywając łącznie 74 450 zł. Córka Sycylii Sardy
nia (po Casanova), ur. 1961 r„ jako dwulatka wygrała 2 wyści
gi, a jako trzylatka 3 wyścigi: nagrody Krasne, Rzeki Wisły 
i Kordjana (I gr.). Sardynia wygrała łącznie 103 750 zł. Syn Sar
dynii, ur. 1966 r. Sybaryta (po Merry Minstrel) był dobrym i 
wytrzymałym koniem i wygrał 10 wyścigów. Jako dwulatek zdo
był nagr. Jurysdykcji, jako trzylatek nagr. Pink Pearla, a jako 
6 letni — Hep. Służewca I gr. Wygrał łącznie 134 800 zł. Syn 
Sycylii Saturn (po Fort de France), ur. 1963 r„ wygrał 8 wy
ścigów, w tym nagr. Epikura i gonitwę I gr., a suma wygranych
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Tabela 11

Wyniki działalności hodowlanej SK Widzów-Skrzydlów 
w latach 1952—1977

Rok

Liczba 
klaczy 
stano

wionych 
w roku 

poprzed
nim

Liczba 
klaczy 
źreb- 
nych

Procent 
źreb- 
ności

Liczba 
urodzo

nych 
źrebiąt

Liczba źrebiąt odsądzonych 
po poszczególnych ogierach

1952 22 20 Łeb w łeb 9, Indian Love 7
1953 27 27 100 24 Oduagis 11, Hexton 5, Łeb

w łeb 5
1954 30 26 87 22 Hexton 11, Oduagis 9
1955 34 25 74 24 Hexton 7, Oduagis 7, Aqui

no 3, Cypr 1
1956 36 29 81 28 Hexton 9, Cypr 5, Ruch 4,

Aquino 1
1957 35 31 89 29 Cypr 13, Hexton 7, Aquino 3,

Dorpat 1
1958 33 27 82 27 Cypr 10, Hexton 8, De Cor

te 3, Aquinoi 2, Turysta 1
1959 32 21 66 20 Casanova 8, Aquino 4, Tu

rysta 4, Raufbold 2, Dorpat 1
1960 32 19 59 18 Casanova 4, Dorpat 3, Aqui

no 3, Turysta 3, Raufbold 1
1961 27 25 94 23 Fort de France 12, Casano

va 8
1962 36 18 50 17 Fort de France 4, Casano

va 6, Caruso 1, Dorpat 1, 
podwójna stanówka 3

1963 27 23 85 23 Fort de France 13, Dorpat 8, 
podwójna stanówka 1.

1964 38 30 79 28 Dorpat 18, De Corte 7, pod
wójna stanówka 2

1965 33 25 76 23 Dorpat 10, Merry Minstrel 7,
Diverto 5

1966 30 29 97 26 Merry Minstrel 14, Dorpat 10,
Szczecin 8

1967 36 28 78 24 Merry Minstrel 8, Balustra
de 7, Diverto 3

1968 35 25 71 22 Antiquarian 15, Super 7
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c.d. tabeli 11

Rok

Liczba 
klaczy 
stano

wionych 
w roku 

poprzed
nim

Liczba 
klaczy 
źreb- 
nych

Procent 
źreb- 
ności

Liczba 
urodzo

nych 
źrebiąt

Liczba źrebiąt odsądzonych 
po poszczególnych ogierach

1969 36 28 78 27 Antiquarian 17, Cross 5, A- 
quino 2, Balustrade 1, Deer 
Leap 1

1970 37 24 65 22 Antiquarian 12, Cross 5
1971 38 24 63 21 Antiquarian 7, Cross 7, Es- 

culap 3
1972 38 28 74 25 Antiquarian 11, Esculap 7,

Cross 4, Negresco 1
1973 37 28 75 26 Antiquarian 7, Mehari 2,

Cross 5, Torpid 1, Oczeret 5, 
Negresco 2

1974 40 28 70 23 Juggernaut 7, Oczeret 6, Tor
pid 1, Balustrade 5, St. Pa- 
darn 1, Mehari 2, Negresco 1,

1975 43 35 81 31 Balustrade 9, Oczeret 4, Ju
ggernaut 12

1976 43 31 72 28 Saragan 13, Juggernaut 6,
Bel 2, Torpid 2, Isztopiryn 1,

1977 42 32 76 28 Tuny 2, Saragan 13, Conor
Pass 12

wyniosła 90 660 zł. Sycyliana (Merry Minstrel — Sycylia) zdo
była 3 wyścigi jako dwulatek, w tym nagr. Cardei i gonitwę 
I gr., wygrywając łącznie 40 600 zł. Ostatnią córką Sycylii była 
Symbioza (po Balustradę); wygrała ona dwa wyścigi jako dwu
latka.

Druga córka Sylistrji — Sylaba (po Oduagis), ur. 1955, nie 
dała klaczy godnej uwagi, natomiast urodziła dwa rzetelnie do
bre ogiery Syderyta i Sargo. Syderyt (po Fort de France) wy
grał 11 wyścigów, w tym pozagrupową nagr. Mortimera i na
grody I gr. Hungariana, Surmacza, Merry Minstrela i Jona; wy
grała łącznie poważną sumę 153 550 zł. Starszy od Syderyta o
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Fot. 22. Przedstawicielka rodziny klaczy Sylistrja — Sardynia (Casano
va — Sycylia), ur. 1961 r.; dobrze biegała na torze i dała dobrze bie
gające potomstwo (fot. A. Swięcki)

dwa lata Sargo (po Casanova), ur. 1960 r., zdobył nagr. poza- 
grupową Wojska Polskiego, IIcp. Turysty (12 000 zł) i nagr. 
Służewca (I gr.); łączna suma nagród 110 550 zł. Trzeci syn Sy
laby — Skrzyp (po Merry Minstrel), ur. 1966 r., wygrał nagr. 
Wilanowską.

Trzecia córka Sylistrji — S y b i 11 a (po Aquino), ur. 1958 r., 
dała w 1967 r. klacz Sawarina (po Merry Minstrel); była to bar
dzo wartościowa klacz. Zdobyła ona jako dwulatka nagr. Pró
bną, nagr. Donna Aqui — bijać Bayarda, była druga za Oczere- 
tem w nagr. Stolicy i dwukrotnie trzecia z końmi tej klasy co 
Taormina. Jako trzylatka wygrała pozagrupową nagr. Dolores 
oraz nagr. Hungariana (łeb w łeb), a w nagr. Intryganta była 
druga za współwychowanką ze stadniny klaczą Dżersi. Wygrała 
95 730 zł.

Czwarta córka Sylistrji — Scylla (po Casanova), ur. 1959 r., 
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dała w 1965 r. kl. Sarolta (po Dorpat). Zdobyła ona dwie cenne 
nagrody dla klaczy: Wiosenną, od swej towarzyszki z Widzowa 
pięknej Delicji, nagr. Soliny oraz gonitwę II gr. Jako dwulatka 
wygrała jedną gonitwę i była druga w nagr. Efforty; łącznie 
odniosła 5 zwycięstw i wygrała 81 150 zł.

Piąta córka Sylistrji — Saratoga (po Fort de France), ur. 
1961 r., biegała pięć razy: wygrała dwie pierwsze, jedną drugą 
i jedną czwartą nagrodę, na sumę 16 900 zł. Wzięta do hodowli 
okazała się od razu obiecującą matką stadną: w 1968 r. urodziła 
ogiera Saron (po Super), który wygrał pozagrupową nagr. Pinx 
Pearla, nagr. Sezama I gr. i był drugi w nagr. Aschabada; jako 
dwulatek wygrał jeden wyścig, a łączna suma wygranych wy
niosła 63 650 zł. W 1972 r. Saratoga urodziła ogiera Sartona, 
który był najlepszym, nie pobitym w 5 wyścigach dwulatkiem

Fo^ir^uga^przedstawicieika rodziny klaczy Sylistrja — Sarissa (An
tiquarian — Saratoga po Fort de France), ur. 1969 r., jedna z najlepiej 
biegających klaczy trzyletnich sezonu wyścigowego 1972 r. (fot. M. Ga- 
dzalski) 
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sezonu 1974 r. W 1969 r. kl. Saratoga urodziła klacz Sarissę (po 
Antiquarian). Jako dwulatka była Sarissa dwukrotnie pierwsza 
i raz trzecia w nagr. Cardei. W roku następnym można ją by
ło zaliczyć do grupy najlepszych klaczy trzyletnich sezonu 1972. 
Poza tym, że wygrała pozagrupową nagr. Rzecznej i nagr. Dzi- 
wożony II (I gr.) — przegrała tylko o łeb nagr. Liry (do Marsali) 
i zajęła drugie miejsce w nagr. Aschabada za klasowym ogie
rem Dracedionem. Łączna suma nagród 48 500 zł.

Szósta córka Sylistrji — Sewilla (po De Corte), ur. 1963 r., 
wygrywając nagr. Solali na dyst. 1400 m dowiodła, że jest kla
czą szybką. Prócz tego wygrała 2 wyścigi, a w nagr. Krasne była 
druga. Sewilla w 1970 r. dała dobrą klaczkę Serbię (po Anti
quarian), która wygrała w 1972 r. 2 gonitwy II i I gr. i była 
druga w nagr. Efforty za doskonałą Gerundą; w sezonie 1973 
wygrała nagr. Miry i była druga, znowu za Gerundą, w nagr. 
Wiosennej; łączna suma nagród 50 250 zł.

Siódma córka Sylistrji — Sundrilla (po Merry Minstrel), 
ur. 1966 r., została sprzedana do Golejewka i tam dała w 1970 r. 
klacz Sonatinę (po St. Padarn).

Syn Sylistrji — Salieri (po Dorpat) jako dwulatek zdobył 
dwie cenne nagrody: Próbną oraz nagr. Państwowych Torów 
Wyścigowych, a jako trzylatek był drugi w derby 1963.

Linia żeńska klaczy Sylistrja

Sylistrja 1947
(Wilłism of 
Valence — Sylmar) 
ur. w Anglii

Sycylia 1953 —> 
(Hexton) 
Sylaba 1955 
(Oduagis)

Sybilla 1958 
(Aquino)

Scylla 1959 ->
(Casanova)

Saratoga 1961 —> 
(Fort de France) 
Sewilla 1963 -> 
(De Corte)

Sundrilla 1966 —♦ 
(Merry Minstrel)

Sardynia 1961
(Casanova)
Sycyliana 1966
(Merry Minstrel)
Symbioza 1967 
(Balustrade)
Sawarina 1967
(Merry Minstrel)

Sarolta 1965 
(Dorpat)
Sycyna 1969 

(Antiquarian)
Sarissa 1969
(Antiquarian)
Serbia 1970 
(Antiquarian)
Sonatina 1970
(St. Padam) 
ur. w SK Golejcwko

105



Rodzina klaczy Oriental Pageant. Oriental Pageant, ur. 1933 r. 
w Anglii jest po ogierze Singapore (St. Leger) od klaczy Grand 
Gala po Grand Paradę (Derby) od Galaciella (po Lemberg Der- 
by). W stadninie Jana Klarnera dała w 1943 r. Ottilię, klacz 
zasłużoną dla hodowli polskiej przez córki Olitę i Ostię, lecz 
która nie została przydzielona na matkę do Widzowa.

Córka Oriental Pageant — Orthnerin 1941 (po Sunder- 
land), w pierwszych swoich 5 rocznikach dała 4 ogiery i 1 klacz. 
Z ogierów wyróżnił się urodzony w Widzowie w 1951 r. Ormuzd 
(po Łeb w łeb). Przede wszystkim zdobył on nagr. Iwna, bijąc 
przyszłego derbistę De Corte; poza tym wygrał 3 gonitwy I gi. 
i sumę 60 420 zł. Rodzona siostra Ormuzda — Doriana — przy
niosła Stadninie Widzów piękny triumf zdobywając nagr. Liry, 
przy czym pokonała tak cenne i dużej klasy klacze jak Dewiza 
(Wielka Warszawska, Rzeki Wisły) i Donna Nera (Wiosenna). Do
riana dała początek dwóm rodzinom: Doriny i Dorquiny.

Podrodzina Doriny — to konie przeciętne, np. córka Dori
ny — Dori, która wygrała 3 wyścigi grupowe. Natomiast Do- 
r quina była zasłużoną klaczą stadną; z Dorpatem dała Do
stojną matkę Dipola, który jako dwulatek wygrał w Wiedniu 
nagrodę Demony, bijąc zdecydowanie wyborną klacz Doris Day, 
która później kilkakrotnie próbowała walczyć z Dipolem ale 
zawsze bezskutecznie. Jako trzylatek był w 1972 r. nie pobity 
na torze służewieckim, zdobywając 4 nagrody klasyczne. Rulera, 
Iwna, Derby i St. Leger, otwartą nagr. Wielką Warszawską i nagr. 
Sezama I gr., łącznie 6 gonitw. Jako czterolatek Dipol cnorował 
i był przez pewien czas bez formy; wygrał nagr. Widzowa i No- 
rsk Jokey Club (w Warszawie), powiększając liczbę gonitw wy
granych w kraju do 8, a ogólną sumę nagród do 407 000 zł.

Rodzony brat Dipola — Dostojnik, ur. 1973 r., zdobył w 1976 r. 
bardzo cenną i ważną z punktu widzenia hodowli nagrodę Łeb 
w łeb (30 000 zł, 3200 m); trzeba dodać, że drugie miejsce w tej 
gonitwie zajął Duplikat również hodowli widzowskiej. Podobna 
sytuacja zaistniała również w gonitwie Aschabada, którą wygrał 
Despota, ur. 1973 r., bijąc Dostojnika — znowu więc para widzo
wskich koni. Dostojnik wygrał też pozagrupową nagrodę Pink 
Pearla. Koń ten jednak mimo niewątpliwych przebłysków klasy 
charakteryzował się niezbyt równą formą.
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Rodzona siostra Dostojnej — Dongola została sprzedana do 
stadniny Golejewko. Dorquina dała też dobrego konia — Do
radcę (nagr. Pink Pearla, Hep. Moszny).

Córka Oriental Pageant — Orizaba (po Hexton) i jej cór
ka Orisaka (po Dorpat) — wygrały po 3 gonitwy. Druga córka 
Orizaby — O’Harra była tylko dwa razy pierwsza; dała kl. Oce
anię. Jedno z odgałęzień rodziny Oriental Pageant rozpoczyna 
W er ba (ur. 1947 r.), córka Werbera, niemieckiego ogiera do
brej klasy; córka jej Wersja (ur. 1955 r., po Oduagis) wygrała 
5 gonitw, w tym nagr. Krasne, lecz do hodowli się nie nadała. 
Werba dała też Wichurę (ur. 1962 r., po Fort de France), któ
ra wygrała 3 wyścigi, oraz Wierzbicę (po De Corte). Ta ostat
nia dała ogiera Wernisaż (po Cross), ur. 1969, który z początku 
oddał stajni wyścigowej usługi, służąc jako leader dla lepszych 
towarzyszy (np. Sapporo) wspierając ich wysiłki, a później wy
grał 7 gonitw (do 1975 r. włącznie). Wichura dała Wizę, która 
jako dwulatka wygrała 3 wyścigi, w tym pozagrupową nagr. 
Skarba, a jako trzylatek nagr. Erotyka (I gr.) bijąc ogiera Dej 
(W. Warszawska). Wiza była druga za Seforą (nagr. Berlina w 
Budapeszcie) w nagr. Przedświta, tuż przed Iskiernikiem.

Oriental 
Pageant 
w. 1933 
w Anglii

Linia żeńska klaczy Oriental Pageant

Semiramida 1940 —> Cerera 1949 —> Certa 1955
fSunderland) (Oduagis) (Hexton)

Dostojna 1964
(Dorpat)

Dorquina 1955 Dolly 1969
(Aquino) (Antiquarian)

Orthnerin 1941 —> Doriana 1950 Domena 1970
(Sunderland) (Łeb w łeb) (Cross)

Dorina 1956 —Dori 1963
(Hexton) (De Corte)

Wersja 1955
(Oduagis)

Werba 1947 Wichura 1962 —> Wiza 1972
(Werber) (Fort de France) (Antiquarian)

Wierzbica 1963 —* Walencja 1970
(De Corte) (Cross)
Orisaka
(Dorpat)

Orizaba 1954 O’Harra 1966
(Hexton) (Merry Minstrel)

l Owacja 1969
(Aquino)
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Rodzina klaczy Olga Buttall. Olga Buttall (Gainslaw — Miss 
Buttall) hodowli M. Bersona, urodziła się w 1938 r. w Stad
ninie Leszno. Rodzinę tę właściwie stworzyła pierwsza córka 
Olgi Buttall — klacz Orchidea (po Blasius), ur. 1944, która 
w 1950 r. dała bardzo dobrą Daturę.

Datura wygrała m. in. nagr. Rzeki Wisły i Hep. I gr. Dała ona 
ogiera Darfur (po Fort de France), który był w grupie czołowych 
trzylatków sezonu 1966; zdobył on cenną półklasyczną nagr. 
Villarsa, Hep. Moszny oraz nagr. Pasjansa I gr., a 2 gonitwy w 
wieku dwóch lat. Datura dała też z ogierem Casanova dwie 
siostry: szybką klacz Dalmację, która wygrała 4 wyścigi (33 330 
zł) i Damurę, która wygrała 2 gonitwy grupowe i była trze
cia w nagr. Rzeki Wisły.

Orissa, córka Orchidei sprzedana do Strzegomia, dała tam 
po Caruso Ossorię, ta zaś dała z Surmaczem ogiera Orkisz — 
konia klasy derby.

Linia żeńska klaczy Olga Buttall

Datura 1950
(Łeb w łeb)

Dalmacja 1961 —> Dotacja 1970 
(Casanova) (Antiquarian)

(Strz)
Damura 1962
(Casanova)

Olga Buttall 1938 
(Gainslaw — 
Miss Buttall)

Orchidea 1944 
(Blasius)

Orpena 1951 
(Łeb w łeb) 
Orissa 1953

Orda 1964
(Fort de France)

(Oduagis) — (Strz)
Oremba 1958
(Hexton) (Rz)
Oktida 1959
(Aquino)

Osłoda 1966 
(Dorpat) (Ch) 
Oklahoma 1971 
(Cross) (Ch)

Rodzina klaczy Miss Victory. Miss Victory (Berber i Miss Vi- 
ctis po Alaric Victor i Miss Mistinguet po Manton), ur. 1945 r., 
była bardzo dobrą klaczą wyścigową; wygrała 6 gonitw, w tym 
nagrody Wiosenną i Krasne.

Córka Miss Victory — Missouri wygrała 2 gonitwy gru
powe. W stadninie dała 3 klacze: Montana wygrała 3 wyścigi, a 
Migracja 2 wyścigi grupowe; najlepsza z nich była Milena (po 
Super): była 5 razy pierwsza, zdobywając m. in. nagr. Rzeki 
Wisły. Natomiast jako matka stadna zdołała się już wyróżnić 
Montana, dając bardzo dobrą klacz wyścigową Modenę.
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Miss Victory dała dużej klasy wyścigowej ogiera Mister 
Tory (po Aquino). Przyniósł on Stadninie Widzów trzecie zwy
cięstwo w derby, a poza tym wygrał szereg bardzo cennych na
gród jak Wielka Warszawska, Łeb w łeb, Widzowa, Galtee Mo
re i Fils du Vent, a jako dwulatek — Stolicy i Min. Rolnictwa. 
Został on sprzedany na ogiera czołowego do Bułgarii, gdzie dał 
6 derbistów.

Linia żeńska klaczy Miss Victory

Missouri 1958
(De Corte)

Miss Victory 1945 
(Berber — Miss Victis)

Montana 1965 —> Modena 1971 
(Dorpat) (Antiquarian)
Milena 1968
(Super)
Migracja 1969
(Antiquarian)

Mirra 1960
(Dorpat)
Miranda 1963 
(Fort de France)

Rodzina klaczy Bisquitt. Bisquitt, ur. 1941 r., jest córką ogie
ra Sunderland i klaczy Bismuth ur. 1932 r. we Francji po Bold 
Archer. W 1950 r., a więc w okresie zakładania Stadniny Wi
dzów, Bisquitt urodziła w 1950 r. klacz Dubissę (po Salut), mo
głaby więc być zaliczona do grupy „założycielek”. Ponieważ Bisqu
itt w tymże roku została sprzedana do Czechosłowacji, więc ro
dzinę stworzyła właściwie jej córka — Dubissa, która pozo
stawiła w stadninie 5 córek. Dubissa biegała jako dwulatka i 
trzylatka. Wygrała 3 wyścigi i zdobyła nagrody za łączną su
mę 24 180 zł.

Dubrowna, ur. 1956 r., najstarsza córka Dubissy (po Hex
ton), wygrała 5 wyścigów na sumę 39 720 zł. Wyróżniła się w 
stadninie dając ogiera Durango (po Antiquarian) konia kla
sy derby. Po wygraniu tradycyjnej nagrody I gr. Baroneta i Go
od Boya odniósł on zwycięstwo w klasycznej nagrodzie Rulera 
(30 000 zł), wyprzedzając łatwo swego współwychowanka z Wi
dzowa Suzuki, a jeszcze jeden towarzysz tej pary ze stadniny 
zajął płatne czwarte miejsce. W derby Durango zajął drugie 
miejsce za Daglezją, klaczą wysokiej klasy. Następnie zdobył 
cenną nagrodę Villarsa. Po odliczeniu wartości dwóch gonitw 
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wygranych przez Durango w wieku 2 lat łączna suma jego wy
granych doszła do 112 400 zł. O rok starszy od Durango-Dur- 
gun (po Merry Minstrel) wygrał trzy gonitwy na łączną sumę 
33 550 zł. Klacz Dragonada, ur. 1965 (po Merry Minstrel), naj
starsza córka Dubrownej, wygrała 2 gonitwy. W osiemnastym 
roku życia, po Durgunie i Durango — Dubrowna dała w 1973 r. 
doskonałego ogiera Duplikata — klasowego stayera. Jako 
dwulatek zdobył on nagrodę Dorpata, a w nagrodzie Mokotow
skiej (1600 m) był drugi za Hefajstosem, jako trzylatek wygrał 
cenną nagrodę Villarsa (również widzowski Despota był czwar
ty). W gonitwie St. Leger w Wiedniu Duplikat był drugi za 
wybitnym austriackim Hallodernem, jako czterolatek triumfuje 
w jednej z niewielu gonitw otwartych im. Prezesa Rady Mini
strów na dystansie 3200 m, a w drugiej otwartej nagrodzie — 
Wielkiej Warszawskiej — jest drugi. Był pierwszy w pozagrupo- 
wej gonitwie Fils de Vent. Koń ten w sumie wygrał 270 037 zł.

Druga córka Dubissy — Dżibuti, ur. 1960 r. (po Casanova), 
była koniem wysokiej klasy wyścigowej. Odniosła 5 zwycięstw, 
w tym 2 w nagrodach klasycznych: Liry i St. Leger. W Wiel
kiej Warszawskiej zajęła czwarte miejsce; zwyciężył współwy- 
chowanek widzowski — ogier San Remo. Łączna suma wygra
nych przez Dżibuti wynosiła 103 100 zł. W stadninie po Dżi
buti spodziewano się więcej; zostawiła ona dobrą klacz Dżuni, 
ur. 1968 r. (po Antiquarian), która zdobyła jako dwulatek nagr. 
Próbną i Skarba, a w sumie wygrała 4 wyścigi i była druga 
m. in. w nagr. Przedświta, za widzowskim Debarem. Druga 
córka Dżibuti — kl. Dakota, ur. 1969 r. (po Antiquarian), wy
grała 2 gonitwy grupowe i sumę 17 850 zł. Dżuni i Dakota wy
grały łącznie 84 050 zł.

Oprócz wspomnianych już, Dubissa dała jeszcze trzy klacze; z 
nich Dżamila (po Merry Minstrel), ur. 1966 r., biegała tylko ja
ko trzylatka wygrywając 3 wyścigi grupowe i sumę 20 300 zł. 
Klacz Dżersi (po Balustrade), ur. 1967 r., jako dwulatka biegała 
trzy razy, wygrała dwie gonitwy i sumę 19 250 zł. Jako trzy
latka zwyciężyła trzykrotnie; najpierw wygrała pozagrupową 
nagr. Otwarcia, następnie gonitwę Bafura (I gr). oraz pozagrupo
wą nagr. Intryganta, bijąc dobrą klacz widzowską Sawarinę. 
Łącznie wygrała 78 000 zł.

110



Fot. 24. Przedstawicielka rodziny klaczy Bisąuitt — klacz Dżersi (Balu
stradę — Dubissa po Hexton), ur. 1967 r., dobra klacz wyścigowa i ma
tka stadna (fot. M. Gadzalski)

Trzecia w kolejności córka Dubissy — Dżakarta, ur. 1964 r. 
(po Dorpat), została wyeliminowana z Widzowa i odstąpiona 
Stadninie Chojnów.

Rodzina klaczy Goldąuelle. Goldquelle (Dharampur — Quel-

Linia żeńska klaczy Bisąuitt 

Bisąuitt 1941
(Sunderland — Bismuth) 
ur. we Francji

Dubissa 1950
(Salut)

Dub równa 1956 
(Hexton)

Dżibuti 1960 
(Casanova)

Dżakarta 1964 
(Dorpat) 
Dżamila 1966 
(Merry Minstrel) 
Dżersi 1967 —*
(Balustrade)

> Dragonada 1965 
(Merry Minstrel)

Dżuni 1968 
(Antiquarian) 
Dakota 1969 
(Antiquarian)

Dżungaria 1972
(Antiquarian)
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łwunder), ur. 1942 r. w Niemczech, oźrebiła się dwukrotnie 
(1949 i 1950) w okresie zakładania stadniny. Niestety została sprze
dana za granicę, lecz zdążyła jeszcze dać bardzo cenną córkę — 
Dewizę, która jest w rzeczywistości założycielką małej, ale 
wartościowej dla hodowli rodziny. Wywodzi się z niej kilka do
brych matek oraz bardzo dobry koń wyścigowy jakim okazał 
się Debar.

Dewiza, ur. 1950 r., zdobyła m. in. nagrody Fils du Vent, Rze
ki Wisły, Wielką Warszawską. Kariera stadna Dewizy była krót
ka, gdyż wcześniej padła. Jej córka po Dorpat — Dewona, ur. 
1957, wygrała 3 gonitwy, dochodząc do II grupy. Córka Dewo- 
ny — Delicja (po Merry Minstrel) wygrała 4 gonitwy, w tym 
nagr. Solali i Czaddy; jest to bardzo dobra klacz. Despotka (po 
Balustrade) jako dwulatka była 2 razy pierwsza, gonitwę I gr. 
wygrała łatwo. Córka Dewony (po Fort de France) kl. Deville 
wygrała 3 gonitwy i pozostawiła 3 córki.

Ogier Debar (Antiquarian — Dewona) w okresie 1970—1973

Fot. 25. Przedstawicielka rodziny klaczy Goldquelle — klacz Deville (Fort 
de France — Dewona po Dorpat), ur. 1963 r.; ze źrebięciem po og. Ba
lustrade (fot. M. Gadzalski)
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wygrał 12 gonitw, w tym cenną nagr. Przedświta oraz nagr. 
Epikura I gr.

Linia żeńska klaczy Goldquelle

Goldquelle 1942 —> Dewiza 1950
(Dharampur — Quellwunder) (Łeb w łeb)

Dewona 1957 
(Dorpat)

Deville 1963
(Fort de France) 
Delicja 1965
(Merry Minstrel) 
Despotka 1967 
(Balustrade)

Rodzina klaczy Sobiesława. Sobiesława (Jeremi — Blitzmä
del po Ballyheron), ur. 1944 r., hod. P. Jasińskiego, w sezonie 
1946, 1947 i 1948 wygrała 8 gonitw grupowych.

Jej córka — S o b i e p a n i, ur. 1951, jako dwulatka wygrała 
dwie gonitwy pozagrupowe, a jako trzylatka zdobyła klasyczną 
nagrodę Liry (Oaks). Była też druga w nagrodzie Krasne i trze- 

Fot. 26. Przedstawicielka rodziny klaczy Goldquelle — klacz Despotka 
(Balustradę — Dewona po Dorpat), ur. 1967 r., obecnie matka stadna 
(fot. A. Swięcki)
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cia w Wiosennej. Suma wygranych nagród 86 000 zł. Klacz So
bie Miła jako dwulatka wygrała raz, a jako trzy- i czterolatka 
wygrała 7 wyścigów, w tym nagrody Wilanowską i Kartacza; 
łączna suma nagród 73 000 zł. Klacz Sungari jako dwulatka wy
grała jedną gonitwę, a jako trzylatka 2 gonitwy II gr.; łączna 
suma nagród 34 150 zł. Jako matka stadna Sungari zadebiutowa
ła dobrze dając w 1968 r. ogiera Suzuki (po Super). Suzuki w 
1970 r. zdobył nagr. Próbną, w 1971 r. nagrody Otwarcia oraz 
Bafura (I gr.), był drugi w klasycznej nagr. Rulera oraz w nagr. 
Syreny. W 1972 r. był pierwszy w nagr. Wizjera. Wygrał łącz
nie 7 wyścigów na ogólną sumę 101 750 zł. Jak na pierwszy 
przychówek jest to bardzo dobrze.

Druga córka Sobiesławy — Sobietaka, ur 1955, po Łeb w 
łeb biegała tylko jako dwulatka; wygrała jeden wyścig na su
mę 12 400 zł; była też raz druga, raz trzecia. Dała ogiera Surbi
ton (po Hexton), zdobywcę nagr. Służewca, oraz klacz 
Sigrydę, ur. 1959 po Casanova, która wprawdzie na torze się 
nie wyróżniła, ale w stadninie dała dobrego ogiera Sygnał 1965 
i jedną pożyteczną klacz Secesję, ur. 1969 po Antiquarian, któ
ra zasługuje na włączenie do hodowli. Ogier Sygnał (po Merry 
Minstrel) był bardzo wytrzymały i twardy; potrafił wygrać 12 
gonitw, w tym dwie pozagrupowe — Otwarcia w 1971 i Tury
sty, w 1969 3 gonitwy I grupy (dwukrotna nagr. Surmacza 
i dwukrotnie nagr. Pilade) oraz Hep. Sana II. Łącznie wygrał 
poważną sumę 164 650 zł.

Prawnuczka Sobiesławy — klacz Secesja w 1972 r. biegała 
jako trzylatka 11 razy; wygrała kolejno 3 gonitwy, w tym poza- 
grupowy Hep. Intryganta, a o tym, że była bojowa i twarda 
dowodzi fakt, iż ani razu nie była bez miejsca. Jako dwulatka 
wygrała jedną gonitwę; łączna suma wygranych wynosiła 51 250 
zł. Klacz zdrowa, dzielna i odporna.

Trzecia córka Sobiesławy — S o b i e n i c a, ur. 1958 po Aquino, 
wygrała 4 gonitwy grupowe. W stadninie rodziła dobre ogiery, 
ale niestety ani jednej klaczy. Jej syn Sapporo (po Antiqu
arian) wygrał 11 gonitw, w tym nagrody Otwarcia, Sygneta, 
Golejewka, Prezesa Rady Ministrów, Jesienną i Skarbnika (I gr.). 
Wygrał z górą ćwierć miliona złotych i niewielkie kwoty za 
płatne miejsca w Lipsku i w Moskwie.
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Drugi syn Sobiesławy — Styl, ur. 1963 (po Fort de Fran
ce) wygrał 5 gonitw, w tym pozagrupową nagr. Mortimera, a 
w nagr. Villarsa był drugi za klasowym Darfurem, a przed Po
lonezem i Esculapem. Jest ogierem czołowym w hodowli koni 
półkrwi; w 1973 r. dał derbistę oraz championa — steeplera. 
Młodszy o rok od Styla — Sobrino wygrał 6 gonitw grupo
wych.

Sobiesława matka rodziny, poza córkami Sobiepani, Sobietaka 
i Sobienica, dała również ogiery, które pokazały klasę.

San Siro, ur. 1959 r. (po Turysta), wygrał 6 gonitw, w tym 
nagr. Łeb w łeb, Hep. Turysty i 4 nagrody grupowe; łączna 
suma wygranych 105 300 zł.

San R emo, ur. 1960 r. (po Aquino), zdobył nagrodę Wielką 
Warszawską i dystansową próbę Sac a Papier, a ponadto wygrał 
4 gonitwy grupowe; łączna suma wygranych wyniosła 128 650 zł.

Sobie woj, ur. 1961 r. (po Fort de France) zdobył poza
grupową nagr. Mortimera, 4 gonitwy grupowe; łącznie wygrał 
sumę 57 850 zł.

S o b i e b o r, ur. 1957 (po Cypr) wygrał 4 gonitwy grupowe na 
sumę 54 550 zł.

Sobiepan III, ur. 1954 (po Hexton) wygrał w 1957 r. Hep. 
Otwarty.

Linia żeńska klaczy Sobiesława

Sobiesława 1944
(Jeremi —
Blitzmädel)

Sobiepani 1951 
(Łeb w łeb)

Sobie Miła 1957
(Aquino)

Sobietaka 1955 
(Łeb w łeb) 
Sobienica 1958 
(Aquino)

Sigryda 1959
(Casanova)

Sobinka 1965 
(Dorpat) 
Sungari 1963 
(Fort de France)

Secesja 1969
(Antiquarian)

Safari 1969
(Cross)

Rodzina klaczy Droga Pani. Droga Pani (Ping Pong — Crève 
Coeur po Mordant), ur. 1938 r., była hodowli T. i K. Glińskich. U- 
rodziła ona 3 źrebięta w okresie pierwszych czterech lat zakłada
nia Stadniny Widzów. W ogóle była klaczą bardzo płodną, da
jąc 12 sztuk przychówka. Córka Drogiej Pani — Ostatnia 
Pani, ur. 1957 r., wygrała ogółem 5 gonitw, w tym nagr. Sto
licy w 1959 i dwie gonitwy I gr. W stadninie zaznaczyła swą 
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wartość dając bardzo dobrego ogiera Ossary, ur. 1965 po Dorpat, 
który tak jak matka wygrał 5 gonitw, w tym nagrody pozagru- 
powe Villarsa i Aschabada, obie w 1968 r., a jako dwulatek — 
nagr. Dorpata. Ossary został sprzedany do Norwegii. Po uro
dzeniu ogiera Ossary — kl. Ostatnia Pani dała jeszcze kolejno 
cztery ogiery. Druga córka Drogiej Pani —kl. D u n a, ur. 1943 r. 
(po Gaffeur), hodowli T. i K. Glińskich, przydzielona do Widzo- 
wa przez P.Z.Ch.K., biegała z powodzeniem w gonitwach prze
szkodowych i dała bardzo dobrego konia wyścigowego Dunajca 
(ur. 1955 r. po Hexton). Wygrał on 13 wyścigów, w tym 6 go
nitw pierwszej grupy i pozagrupowe Hep. Sana II i Rucha. Osta
tni przychówek Ostatniej Pani — og. Owens (ur. 1970 r. po An
tiquarian), a więc wnuk Drogiej Pani, w latach 1972—1974 wy
grał na torze służewieckim 6 gonitw z łączną sumą nagród 
67 000 zł.

Linia żeńska klaczy Droga Pani

Droga Pani 1938
(Ping Pong — Crève Coeur)

Diina 1943 —> Dulcynea 1957
(Gaffeur) (Łeb w łeb)
Ostatnia Pani 1957
(Cypr)

Osteria 1963 
(De Corte) 
Osmania 1964 
(Dorpat)

Inne zasłużone klacze stadne. Poza klaczami, które stworzy
ły rodziny, zasłużyły się Stadninie Widzów także takie, które 
dały przychówek, wśród którego znajdowały się dobre, a nawet 
klasowe konie wyścigowe.

Klacz Somosierra II (po Sunderland), ur. 1942 r., dała 
z Łeb w łeb ogiera Sombrero. Triumfował on w Derby, nagr. 
Wielkiej Warszawskiej, nagr. Widzowa i Prezesa R.M., a łącz
nie z trzema nagrodami wygranymi w wieku 2 1. Sombrero wy
grał sumę 225 250 zł. Córka kl. Somosierra II (n.b. derbistka 
lubelska) — Somaria, ur. 1951, dała og. Sorrento; wygrał on 5 
nagród grupowych na sumę 50 000 zł.

Klacz Liryka, (po King of Trumps), ur. 1947 r., sprowadzo
na z Anglii jako roczniaczka, dała z Łeb w łeb ogiera Laryks. 
Wygrał on derby, St. Leger oraz 3 gonitwy grupowe; łączna su
ma nagród wyniosła 136 000 zł. Jedyna córka Liryki — kl. Li- 
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lia (po De Corte) zdobyła nagrody Krasne i Rzeki Wisły, lecz 
nie została włączona do stanu matek, ponieważ po pierwszym 
wyźrebieniu miała schorzenia dróg rodnych.

Klacz Czorba (po Bandit), ur. 1945, pochodząca z wybornej 
angielskiej linii żeńskiej, dała w 1950 r. ogiera Durban (po Łeb 
w łeb). Zdobył on nagr. Przodowników Górnictwa na dyst. 4800 
m, ustanawiając rekord wszechpolski 5'20", który już przeszedł 
do historii. Ogier ten zwyciężył także w półklasycznej nagr. Ko
zienic. Rodzony brat Durbana — Czorbin, ur. 1953, wygrał na
grody pozagrupowe Służewca, Hep. Otwarcia oraz nagr. I gr. 
Z Indian Love Czorba dała klacz Czestynę, ur. 1951; po wygra
niu 3 gonitw została ona włączona do stadniny razem ze swą 
córką Czesturą, ur. 1956 (po Ruch). Włączono także do stanu 
matek córkę Czestury klacz Czumizę (po Aquino), ur. 1960. Czu- 
miza dała dotąd 2 ogiery na eksport i jednego do krajowego 
sportu, wszystkie po dobrych cenach.

Klacz Bond Street (po Sunderland), ur. 1941 r., dała z Łeb 
w łeb ogiera Bond, ur. 1952 r; wygrał on 5 pierwszych nagród, 
w tym Ministra PGR i Turysty oraz gonitwę I gr.

Klacz Bari (po Balios), ur. 1945 r., dała po og. Łeb w łeb 
klacz Barnę, ur. 1952 r., a ta w nagr. Wiosennej minęła celow
nik na pierwszym miejscu, łeb w łeb z Tarnawą. W 1957 r. 
Bari dała ogiera Baraton (po Cypr), który wygrał nagrodę poza- 
grupową Hep. Otwarty.

Klacz S z k o t k a (po Atout Maitre), ur. 1947 r., importowana 
z Anglii w 1947 r., dała 3 klacze wcielone w skład matek: Szko
cję ur. 1957 r. (po Cypr) i Szansę ur. 1958 r. (po Cypr) oraz 
Szkunę ur. 1959 r. (po Casanova). Szkocja była raz pierwsza 
jako dwulatka, trzy razy pierwsza jako trzylatka — dwukrotnie 
w gonitwach II gr., jako czterolatka wygrała dwie gonitwy II 
gr., a raz była druga, za bardzo dobrym og. Dolomit; wygrała 
łącznie 55 950 zł. Szkocja dała z Antiquarian klacz Starkę, ur. 
1968 r., którą po wygraniu dwóch gonitw też włączono do stad
niny. Klacz Szansa zdobyła 5 pierwszych nagród, w tym poza- 
grupową nagr. Intryganta; łączna suma nagród 48 950 zł. Klacz 
Szkuna 1959 po Casanova wygrała 2 wyścigi; dała ogiery Sku
ter i Szpon (po Merry Minstrel), które wygrały dość pokaźną 
sumę 114 700 zł.
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WAŻNIEJSZE REPRODUKTORY UŻYWANE W SK WIDZÓW
W LATACH 1947—1976

Ogier Oduagis, c. gniady, ur. 1937 r. we Francji (Southern — 
Omphale II). Stanowił w Widzowie dwukrotnie: w 1948 r. i w 
latach 1952—1954. Ojciec Oduagisa — Southern był po bardzo 
dobrym reproduktorze, ogierze Sunstar, zwycięzcy „2 tys. gw.”

Tabela 12
Wykaz reproduktorów używanych w SK Widzów w latach 1947—1976

Lp Nazwa ogiera Rok
ur. Pochodzenie

Stanowił 
w SK 

Widzów 
w latach

1 Arnold Fils du Vent — Perła IV 1946
2 Oduagis 1937 Southern — Omphale II 1947—48;

3 Łeb w łeb 1931 Villars — Rossadana
1953—54

1947, 1949—52
4 Indian Love 1937 Indus — Perfect Love 1947, 1949—51
5 San II 1940 Łeb w łeb — Eloe 1949
6 Hexton 1939 Brumeux — Flying Diadem 1952—1957
7 Cypr 1949 Łeb w łeb — Croix d’Augas 1954—1957
8 Ruch 1945 Avanti — Rosa Nera 1955
9 Turysta 1944 Bellini — Scuola Bolognese 1958—1959

10 Casanova 1936 Hyperion — Double Life 1958—1961
11 Fort

de France 1950 Escamillo — Constantine 1960—1962
12 De Corte 1951 San II — Dossa Dossi 1962—1963
13 Dorpat 1950 Ettore Tito — Acquasparta 1963—1965
14 Merry

Minstrel 1949 Tudor Minstrel — Grand Sing 1964—1966
15 Antiquarian 1961 Relic — Rosy Starling 1967—1972
16 Super 1962 Merry Minstrel — Sorbona 1967
17 Cross 1963 Dorpat — Carbonata 1968—1972
18 Esculap 1963 Turysta — Epifora 1970—1971
19 Oczeret 1967 Tuny — Otyka 1972—1974
20 Balustrade 1961 Ballymoss — Minstrel’s Gallery 1973—1974
21 Juggernaut 1968 Ragusa — Glider 1973—1975
22 Saragan 1965 Sicambre — Ash Plant 1975—1976
23 Conor Pass 1970 Tiepolo II — Windfield Lily 1976
24 Dakota 1971 Stupendous — Ardneasken 1977
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(D) i Newmarket St. Matka jego pochodziła z linii sztajerskiej, 
w której figurują Biribi (St. Leger franc, i Prix de 1’Arc de 
Triomphe), dalej babka og. Oduagis — Olympienne jest po Sar- 
danapale (derby franc.), ojcu takich koni jak Apelie i Zariba.

Z potomstwa Oduagisa (37 szt.) wyróżniły się zaledwie: Bugat
ti (nagr. Widzowa), Wersja ur. 1955 (nagr. Krasne i nagr. Pe- 
rkuna, I gr.), Centuria III (Hep. 12 tys. zł), Carnero II i Bacca
rat ■— zwycięzcy gonitw I gr.

Do stadniny macierzystej wcielono po tym ogierze następu
jące klacze: Wersję ur. 1955 r. (dała tylko jedno słabe źrebię), 
Centurię III (ur. 1949 r. od Confesse la Motte), od niej Cetno 
(ur. 1961 r. po Fort de France) wygrał 5 gonitw grupowych, 
i Sylabę (ur. 1955 r. od Sylistrja), najlepszą z wymienionych, 
która dała konie wyścigowe: Sargo (ur. 1960 r. po Casanova) 
był to dobry koń wyścigowy — wygrał 8 gonitw, w tym poza- 
grupowe Wojska Polskiego i Turysty oraz 2 nagrody imienne 
i gr. Służewca i II gr. Sana; Syderyt (ur. 1962 r. po Forte de 
France) biegał również dobrze jako dwulatek i wygrał 2 go
nitwy grupowe, jako trzylatek zdobył pozagrupową nagrodę 
Mortimera i Hungariana I gr. W wieku 4—6 lat niezdarty Sy
deryt zdobywa nagrodę Sirdara, Surmacza, Skarbnika, Jona. W 
gonitwie Forwarda Syderyt jest na I miejscu, wywalczając z Mi
rskiem remis.

Do stadniny Strzegom po Oduagisie zostały włączone klacze: 
Casarossa (ur. 1953 r. od Casablanka II) oraz Orissa (ur. 1953 r. 
od Orchidea), babka Orkisza — konia klasy derby.

Ogier Łeb w łeb, sk. gn., ur. 1931 w PSK Kozienice po ogie
rze Villars od klaczy Rossadana stanowiącej własność Andrzeja 
Morstina. Łeb w łeb stanowił w Widzowie w 1947 r. oraz w la
tach 1949—1952. Ten klasowy koń wyścigowy, średniego wzro
stu, głęboki, o nadzwyczaj spokojnym charakterze i płodny, do
brze przekazywał pożądane cechy. Był on pierwszym, naprawdę 
czołowym reproduktorem, który rozpoczął hodowlę w Widzowie. 
Główną ozdobą jego rodowodu jest Villars, zwycięzca w Prince 
of Wales St., a dalej ogier Sunstar — klasowy koń wyścigo
wy i reproduktor. Poza tym w rodowodzie ze strony ojca wy
stępują jeszcze dwa doskonałe ogiery (ojcowie matek) Cyllene 
i St. Simon. Po stronie matki słabszym punktem jest ogier Per- 

119



cy, natomiast babka Dank Sage jest córką dobrego ogiera Gou
vernant, syna wielkiej klasy Flying Fox.

W wieku 2 lat Łeb w łeb nie odniósł na torze wyścigowym 
sukcesów, natomiast jako 3-letni zdobył nagrodę Produce, uja
wniając wysoką klasę wyścigową. W derby był drugi za „trój- 
koronowanym” Matem. Jako 4-letni startuje trzy razy i wy
grywa nagr. im. hr. J. Zamoyskiego oraz Jubileuszową. 5-letni 
zdobywa Wielką Warszawską, po czym zostaje poddany kuracji 
ścięgien. Kuracja się udała i godny odnotowania jest fakt, że 
koń klasowy, mający dużą szybkość, mógł dalej biegać w wyści
gach i startując dwa razy zdobyć poważne nagrody: ponownie 
Jubileuszową i na zakończenie kariery wyścigowej Prezydenta 
R.P.

Łeb w łeb dał wiele koni, które odznaczyły się w wyścigach 
klasycznych otwartych i pozagrupowych. Derby wygrali Som
brero w 1955 i Laryks w 1956 r.; St. Leger wygrał Laryks w 
1956 r.; Wielką Warszawską — Dewiza w 1953 r. i Sombrero w
1955 r.; Liry (Oaks) — Doriana w 1953 i Sobiepani w 1954 r.; 
Prezesa Rady Ministrów — Sombrero w 1956 r.; Iwna — Or- 
muzd w 1954( r.; Widzowa — Sombrero w 1956 r.; Fils du 
Vent — Dewiza w 1953 r.; Rzeki Wisły — Dewiza w 1953 i Da
tura w 1954; Wiosenną — Barna w 1955; Kozienic — Durban w 
1953 r; Przodowników Górnictwa — Durban w 1955; Ministra 
PGR — Bond w 1955; Hep. Otwarcia — Don Buttall w 1955; 
Hep. Służewca — Czorbin w 1956 i Hep. Turysty — Bond w
1956 r.

Łeb w łeb otworzył krajową linię reproduktorów. Drugie miej
sce na tej linii zajął San II, trzecie De Corte.

Następujące klacze po og. Łeb w łeb zostały włączone do 
stadniny: Dewiza, Doriana, Datura, Darnina, Dulcynea, Antypka, 
Barna, Orpena, Sobietaka, Sobiepani i Somaria. Z tej grupy wy
różniły się: Dewiza, Sobietaka i Sobiepani.

W Widzowie stanowili dwaj synowie og. Łeb w łeb: S a n II 
(ur. 1940 r. od Eloe) hodowli A. Potockiego w Albigowej (krył 
w 1949 r.) oraz Cypr (ur. 1949 r. od Croix d’Augas) hodowli 
SK Golejewko (krył w latach 1954—1957). Po og. San II nie 
wyróżniło się w Widzowie nic z przychówka, natomiast w Go- 
lejewku urodził się po nim De Corte, koń wielkiej klasy (na
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groda Wielka Warszawska, Pokoju, St. Leger, Derby, Przychów
ku); był on reproduktorem w Widzowie w latach 1962—1963. 
Po Cyprze dobrze biegały: Maltańczyk, Szkocja i Ostatnia 
Pani (nagr. Stolicy); bardzo dobrym też koniem płotowo- 
-przeszkodowym okazał się Czarodziej. Klacze Szkocja i O- 
statnia Pani zostały wcielone w stan matek i dały nieźle bie
gające konie.

Ogier Hexton, c. kaszt., ur. 1939 we Francji (Brumeux — Fly
ing Diadem). Sprowadzony przez okupanta pozostał w Polsce. 
Hexton biegał w okresie wojny, a jego kariera wyścigowa jest 
trudna do odtworzenia. Wiadomo tylko, że wygrał jako 3-la- 
tek poważną próbę przedderbową Poule d’Essai, na dyst. 1600 m.

Ojciec jego — Brumeux wygrał Jockey Club Cup i pochodzi 
z linii Flying Foxa poprzez dwóch derbistów francuskich, wy
bitnych reproduktorów: syna Flying Foxa — Ajaxa i syna Aja- 
xa — Teddyego. Ozdobą męskiej strony rodowodu jest również 
ojciec matki Brumeux — derbista francuski Alcantara. Matka 
Hextona — kl. Flying Diadem pochodzi z dobrej linii klaczy 
Merry Duchess. Dziadkiem matki Hextona był derbista angielski 
i irlandzki Orby.

Najlepszym koniem wyścigowym po Hextonie była klacz Sy
cylia (ur. 1953 r. od Sylistrja), która wygrała Oaks w 1956 r. 
Sobiepan i Bonza wygrały Hep. Otwarcia, a ogier Surbiton Hep. 
Służewca oraz był drugi w St. Leger, za „trójkoronowanym” 
Solali; Dunajec, który biegał 6 sezonów, wygrał nagr. I gr. i hep: 
Rucha, Sirdara, Intryganta, Forwarda, Kitty Villars i Chambery. 
Hexton wyróżnił się w Widzowie tym, że przychówek po nim 
wygrał 150 gonitw płaskich.

Do stadniny zostały włączone następujące córki Hextona: Sy
cylia ur. 1953 r., Dubrowna ur. 1956 r., Ferri ur. 1954 r., Ori
zaba ur. 1954 r., Dorina ur. 1956 r. i Certa ur. 1955 r. Najcen
niejszymi okazały się Sycylia i Dubrowna. Sycylia dała 3 córki, 
które biegały bardzo dobrze, a także dały doskonale biegające 
potomstwo: Sardynia — Saroyan ur. 1970 r. po Antiquarian wy
grał 5 gonitw grupowych, nagrodę Otwarcia oraz nagrodę Gole- 
jewka łeb w łeb z Nadirem; Sycyliana — Syców ur. 1972 r. po 
Antiquarianie. Syców reprezentował bardzo dobrą formę, jako 
trzylatek wygrywa pozagrupową nagrodę Turysty (2400 m) i Ko-
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rdjana I gr.; jako czterolatek zdobywa cenną nagrodę Widzowa 
(2600 m), bijąc Ortona (II w derby 1975 r.) oraz pozagrupową 
nagrodę Fils de Vent;; jako pięciolatek zdobył bardzo cenną, 
tradycyjną gonitwę na najdłuższym dystansie 4000 m — nagro
dę Sac à Papier (40 000 zł). Dubrowna dała po Antiquarianie 
dwa klasowe ogiery Durango i Duplikat oraz w 1974 r. niezłego 
Detroit po Negresco.

Ogier Turysta, c. gniady, ur. 1944 roku we Włoszech w stad
ninie Dormello — Olgiata (Bellini — Scuola Bolognese po Bland
ford). Stanowił w Widzowie w latach 1958—1959. Podobnie jak 
De Corte ma doskonały rodowód i świetną karierę wyścigową. 
Dał w Golejewku szereg czołowych koni wyścigowych i repro
duktorów (m. in. og. Erotyk). W Widzowie nie pozostawił po 
sobie żadnej klaczy. Na torze wyścigowym wyróżnił się jeden 
jego syn San Siro, pochodzący od doskonałej klaczy Sobiesławy; 
wygrał on nagr. Łeb w łeb i Hep. Turysty Ł

Ogier Casanova, kaszt., ur. 1936 w Anglii (Hyperion — Double 
Life). Do Polski został sprowadzony w 1958 r. ze Szwecji; sta
nowił w Widzowie w latach 4958—1961, po czym został zgładzo
ny-

Casanova był ogierem średniego wzrostu, harmonijnie zbudo
wanym. Odznaczał się dużą żywotnością i mimo podeszłego wie
ku dobrze stanowił. Ojcem jego był Hyperion, zwycięzca szeregu 
wyścigów, m. in. derby i St. Leger, i sam dał dużo dobrych ko
ni wyścigowych oraz zaznaczył się w hodowli jako ojciec ma
tek. Matka Casanovy — Double Life dała dwa znakomite konie 
wyścigowe i reproduktory: Precipitation (po Hurry On) i Per
sian Gulf (po Bahram). W rodowodzie Casanovy występuje sze
reg nazw koni, które wyróżniły się w hodowli koni pełnej krwi. 
Ogier ten podobnie jak jego ojciec, będąc dwulatkiem wygrał 
poważną nagrodę — Dewhurst St. W wieku 3 lat biegał bez 
powodzenia w „2 tys. gwinei”, natomiast w derby angielskich za
jął czwarte miejsce. Jako 4-letni dwa razy startował na dys
tansie 2400 m i dwa razy wygrał (Burwell St. i Stonenhenge

1 Rodowód i szczegółowa charakterystyka og. Turysty zostały zamiesz
czone W monografii „Stadnina Koni Żołędnica”, wydanej w serii ZHZZ 
(monografia 9). PWRiL, 1970.
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St.); w obu tych wyścigach pobił innego dobrego syna Hyperio- 
na — Heliopolisa.

Casanova pozostawił kilka bardzo dobrych koni wyścigowych, 
ale nie dał ogiera czołowego. Wyróżniający się urodą jego syn 
Czafrang (ur. 1960 od Czestyna) wygrał nagrodę Wilanow
ską i cztery gonitwy grupowe; został sprzedany do Bułgarii. 
Z potomstwa Casanovy najwyższą klasę wyścigową reprezen
towały klacze Dżibuti, Sardynia oraz ogiery Dniestr i Fanfan. 
Klacz Dżibuti wygrała w 1963 r. St. Leg en i nagr. Liry (Oaks), 
og. Dniestr wygrał w 1962 r. nagr. Mortimera i w) 1963 r. nagr. 
Przedświta, kl. Sardynia wygrała w 1964 r. nagrody Krasne 
i Rzeki Wisły, og. Sargo w 1964 r. nagr. Wojska Polskiego i og. 
Fanfan w 1966 r. nagr. Kartacza. Nagrody I grupy i Hep. wy
grały: Wilanowska — Czafrang, Służewca i Sana II — Sargo, 
Jeremiego — Dniestr, Kordjana — Sardynia, Kitty Villars — 
Dor, Surmacza, Strzegomia i Fine Mouche — Fanfan. 
Do stada wcielono po ogierze Casanova następujące klacze: Szku- 
na, Scylla, Sigryda, Dalmacja oraz najbardziej wyróżniające się 
Sardynię i Dżibuti.

Ogier Fort de France, gniady, ur. 1950 r. we Francji (Esca- 
millo — Constantine po Xandover). Został on sprowadzony do 
Polski w 1960 r. i w tym samym roku stanowił w Widzowie. 
Fort de France krył przedtem we Francji, gdzie dał szereg wy
grywających koni, mimo że stanowił niewiele klaczy. Z przy- 
chówka tego najlepiej rekomendują go: og. Cassini, który wygrał 
7 min franków, oraz klacz Terre de France, która w Madrycie 
wygrała w 1959 r. Derby i Grand Prix. Z pozostałych koni wy
różnił się jeszcze Fort Royal.

Kariera wyścigowa Fort de France była dobra, ale krótko
trwała. Dwulatkiem i trzylatkiem biegał 9 razy i zajął: 4 razy 
I miejsce, 2 razy II, 2 razy III i raz IV miejsce. Wygrał wysoko 
dotowaną nagrodę Prix Hocquart, gdzie pokonał o 2 1/2 długości 
ogiera Pink Horse, który był później trzeci w derby angielskim, 
oraz ogiera Northern Light, który wygrał Grand Prix de Paris. 
W Prix de Guiche był drugi za ogierem Seriphos. W poważ
nej nagr. Prix Lupin był trzeci, pobity o krótki łeb i krótką 
szyję przez ogiera Dandy Drake i Seriphosa, wyprzedził nato-
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miast ogiera Chaînant, który później wygrał derby francuskie. 
Biorąc pod uwagę rangę wyścigów, w których uczestniczył i kon
kurentów, z którymi biegał Fort de France można go zaliczyć do 
derby klasy.

Ojciec Fort de France — Escamillo wygrał nagr. Grand Prix 
de St. Cloud. Klacz Constantine — matka jego, inbredowana jest 
na znakomitego stayera Radium. Dała poza Fort de France 6 
dobrych koni, z których wyróżnił się Fort Belvedere. Z tej li
nii żeńskiej wywodzi się też dobry Fort Napoleon. W rodowo
dzie Fort de France rzucają się zwłaszcza w oczy imiona ogie
rów Gainsborough, Pharos, Clarissimus oraz Stedfast — ojciec 
klaczy Brownhylda, zwyciężczyni Oaksu i trudnego wyścigu Park 
Hill na dyst. 2900.

Z koni po Fort de France nagrody pozagrupowe wygrały. Mor- 
timera — Sobiewoj w 1964 r., Syderyt w 1965, Styl w 1966, 
Villarsa — Darfur w 1966. Nagrody I grupy i handicapy wy
grały: Hungariana, Sirdara, Surmacza, Jona i Merry Minstrela — 
Syderyt, Partynic i Epikura — Saturn, Moszny i Pasjansa — 
Darfur. Ogółem konie po Fort de France wygrały dla Widzo- 
wa 102 wyścigi płaskie. Niewątpliwie najlepszy był ogier Dar
fur, który w nagr. Villarsa pobił najlepsze w roczniku ogiery, 
poza derbistą.

Następujące córki ogiera Fort de France zostały wcielone do 
stadniny: Wichura, Saratoga, Deville, Sungari i Czeczotka. Naj
lepsze okazały się Saratoga (dała m. in. Sarissę i Sartona), 
Wichura (Wizę) oraz Sungari i Deville.

Ogier De Corte, gniady, ur. 1951 (San II — Dossa Dossi po 
Spike Island), hodowli SK Golejewko, stanowił w Widzowie w 
latach 1962—1963. Był on doskonałym koniem wyścigowym: wy
grał Derby, St. Leger i Wielką Warszawską. W połączeniu z kla
czami z SK Golejewko dał szereg klasowych koni, w Widzowie 
natomiast nie dał dobrych koni wyścigowych za wyjątkiem kla
czy Lilia, która wygrała Krasne i Rzeki Wisły. Zostały po nim 
w stadninie cztery córki: Sewilla, Dori, Wierzbica i Missouri, 
która jest z nich najlepszą matką.

Ogier Dorpat, kaszt., ur. 1950 r. w SK Golejewko (Ettore Tito — 
Acquasparta po Sans Crainte). Oboje rodzice Dorpata byli po
chodzenia włoskiego. W rodowodzie po stronie ojca wyróżniają
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Fot. 27. Ogier De Corte (San II — Dossa Dossi po Spike Island), gn., 
ur. 1951 r., hod. SK Golejewko, stanowił w Widzowie w latach 1962—1963 
(fot. J. Chomętowski)

się ogiery: Fairway i „trójkoronowany” Gay Crusader. Po stro
nie matki na wyróżnienie zasługuje dziadek Acąuasparty — der- 
bista angielski ogier Blenheim.

Dorpat biegał w wieku 2, 3 i 4 lat. Jako dwulatek był nie 
pobity w czterech gonitwach, w tym nagr. Przychówka i Sofii, 
3-letni wygrał St. Leger, Derby i nagr. Moskwy.

Z potomstwa urodzonego w Widzowie pozagrupowe gonitwy 
wygrały: Mistyk w 1967 — Pink Pearla, Ossary w 1968 —■ As- 
chabada i Villarsa oraz Sarolta w 1968 — Wiosenną i Soliny. 
Gonitwy I grupy wygrały: Strzegomia i Chambery — Midas, 
Jeremiego — Bartodziej i Bafura — Mistyk. Na wyróżnienie 
zasługuje ogier Salieri, który jako dwulatek wygrał nagr. Prób
ną i PTWK, a w roku następnym był drugi w derby za ogie
rem Hubert. Po Dorpacie zostały włączone do stadniny klacze: 
Dewona, Mirra, Dostojna, Sarolta i Montana. Najbardziej za-
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Fot. 28. Ogier Dorpat (Ettore Tito — Acąuasparta po Sans Crainte), kasz., 
ur. 1950 r., hod. SK Golejewko, stanowił w Widzowie w latach 1963—1965; 
pozostawił tu szereg dobrze biegających koni oraz grupę klaczy matek 
(fot. M. Rudowski)

Fot. 29. Stawka klaczy po ogierze Dorpat ze źrebiętami; od lewej: Sarol- 
ta, Montana i Dostojna (fot. M. Gadzalski) 

9 — Stadnina Koni Skrzydlów



służyły się w hodowli Dostojna (Dipol i Dostojnik) oraz D e- 
w o n a (Delicja, Debar), a klacz Mirra dała jednego źrebaka po 
ogierze Szczecin — Murzynka, pożytecznego jako koń wyścigowy 
i bardzo dobry w sporcie w konkurencji skoków przez przeszko
dy. Stawka matek po Dorpacie jest lepsza od pozostałych grup 
klaczy; dają one bardzo dzielne konie wyścigowe, dziedziczące 
po dziadku szybkość.

Ogier Merry Minstrel, kaszt., ur. 1949 r. w Anglii (Tudor Min- 
strel — Grand Sing), sprowadzony w 1958 r. z Holandii. Do Wi- 
dzowa przybył z Kozienic w 1964 r. Został zgładzony w Widzo
wie w lutym 1967 r.

Merry Minstrel wygrał w Anglii 7 niewielkich wyścigów, biegał 
także w „2 tys. gwinei” i w derby, ale był bez miejsca. Rodo
wód tego ogiera jest świetny i obok rodowodu Tuny należy 
do najlepszych rodowodów naszych aktualnych ogierów czoło
wych, a to ze względu na dużą liczbę ogierów angielskich i fran
cuskich wysokiej klasy. W czterech pokoleniach rodowodu Merry 
Minstrela spotykamy 10 zwycięzców D (Derby), 6 — L (St. Le-

Fot. 30. Ogier Merry Minstrel (Tudor Minstrel — Grand Sing), kaszt., 
ur. 1949 r. w Anglii, stanowił w Widzowie w latach 1964—1967 (fot. M. 
Rudowski)
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ger), 3 — 2 tys. gwinei. W 3 i 4 pokoleniu figuruje „trój- 
koronowany” Gainsborough (2 • D, L). Warto też zaznaczyć, że 
w piątym pokoleniu jest jeszcze jeden zwycięzca 2 • D, L — 
Isinglass. Linia żeńska Merry Minstrela wywodzi się od klaczy 
Tagalie; wygrała ona Derby i ,,1000 gwinei”.

Oceniając rodowód Merry Minstrela od strony żeńskiej, pod
kreślić trzeba imię świetnej matki Stadnej pochodzenia amery
kańskiego — Lady Josephine; przez Lady Juror — jedną ze 
swych córek — jest ona prababką, Tudor Minstrela, ojca Merry 
Minstrela. Lady Juror dała tak dobre konie jak klacz Commo- 
tion, ogiera Combat (ojciec Aggressora) i klasową klacz Neoli- 
ght (Co S) — bardzo cenną matkę stadną. Przez drugą swą 
córkę „perłę” Mumtaz Mahal (QM, Ch, NBP) i jej córkę Mah 
Mahal-Lady Josephine jest babką derbisty i cenionego w Ame
ryce reproduktora Mahmoud, a przez Mah Iran jest prababką 
ogiera Migoli (Pr. de l’Arc de Triomphe).

Merry Minstrel dał w Widzowie zwycięzców następujących 
gonitw imiennych: Pink Pearla (Sybaryta), Turysty (Sygnał), 
Hep. Otwarcia (Sygnał), Łazienkowska (Skrzyp) i Dolores (Sawa- 
rina). Gonitwy I gr. i handicapy odpowiadające I gr. wygrały: 
Solali i Czaddy — Delicja; Surmacza (dwukrotnie), Sana II i Pi-

Fot. 31. Stawka klaczy po ogierze Merry Minstrel; od lewej: Dragonada, 
Dżamila i Delicja (fot. M. Gadzalski)
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lade — Sygnał, Hungariana — Sawarina; Służewca — Sybary- 
ta. Jako dwulatki po Merry Minstrel wyróżniły się: Sybaryta — 
nagr. Jurysdykcji; Sycyliana — nagr. Cardei i Sawarina — na
grody Próbną i Donny Aqui. Konie hodowli SK Widzów po Mer
ry Minstrel wygrały ogółem 87 gonitw płaskich, a Saryg jedną 
gonitwę z płotami.

Do stadniny włączono na matki następujące bardzo dobre kla
cze: Sawarina, Sycyliana i Delicja, a także dobre: 
O’Harra, Dżamila i Dragonada. Dotychczas wyróżnia się przy
chówek po Sycylianie i Delicji. Dobrego pochodzenia klacz Sun- 
drilla została odstąpiona stadninie w Golejewku. Należy pod
kreślić, że potomstwo Merry Minstrela odznacza się bardzo dob- 
brym charakterem i doskonałym wykorzystaniem paszy, tak że 
nawet trudy wyścigowe znosiły dobrze i biegały z sukcesami, 
będąc zawsze w bardzo dobrej kondycji.

Ogier Antiquarian, kaszt., ur. 1961 r. w Anglii (Relic — Rosy 
Starling), importowany do Polski w grudniu 1966 r., stanowił 
w Widzowie w latach 1967—1972. Jest to ogier o rzucającym się 
w oczy pięknym, poprawnym pokroju, o długich, typowych dla 
angielskiego konia liniach, na doskonałych nogach, o czystej, je
dnolitej, c. kasztanowatej maści. Rzadko się dziś spotyka ogiery 
o takim typie i pokroju.

Jego kariera wyścigowa wygląda następująco: jako 2-latek nie 
biegał. Jako 3-latek( biegał 5 razy, wygrywając Hackwood St. w 
Newbury (806 Ł). Jako 4-latek biegał 10 razy; wygrał Gt. Ju
bilee Hop w Kemton Park (2954 Ł) i Falkland Hep. w Newbu
ry (412 Ł). Jako 5-latek biegał 5 razy; wygrał trzy gonitwy Gt. 
Jubilee Hep. w Kempton Park — 2954 Ł po raz drugi, Valdoe 
Hep. w Goodwood — 820 Ł i Redfern Hep. w Kempton Park — 
622 Ł, raz był drugi i raz bez miejsca. Był 4 razy drugi, w 
tym 2 razy w Summer Cup w Newbury oraz raz w Rosebery St. 
i dwa razy trzeci. Ogółem wygrał 9436 Ł. Wszystkie 6 wyści
gów wygrał na dyst. 2000 m. Drugie miejsce zajął w 3 goni
twach na dystansie 2400 m.

W Polsce okazało się, że potomstwo Antiquariana potrafi zwy
ciężyć zarówno na dystansie 1600 m (Rulera, Przedświta), jak 
i na dłuższych 3200 m (Prezesa R.M., Łeb w łeb).

Ojcem Antiquariana jest Relic (Hopeful St.), o sylwetce w
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Fot. 32. Ogier Antiquarian (Relic — Rosy Starling), kaszt., ur. 1961 r. 
w Anglii; stanowił w Widzowie w latach 1967—1972

Fot. 33. Stawka gniadych klaczy po ogierze Antiquarian wraz ze źrebiętami 
(fot. A. Swięcki) 



typie konia wschodniopruskiego, który zasłużył się bardzo w ho
dowli francuskiej. Dał on tam przede wszystkim klacz Relan
ce. Była ona znakomitą matką stadną, dając m. in. tej klasy 
ogiery co: Relko, Reliance II, Match III. Relko wygrał derby 
angielskie i Coronation Cup, a we Francji St. Leger i Poule 
E’Essai des Poulains, gonitwy porównawcze Grand Prix de St. 
Cloud, Prix Ganay i 3 inne nagrody na łączną sumę 149 000 Ł. 
Reliance II wygrał derby francuskie, St. Leger i Grand Prix de 
Paris oraz dwie dosyć poważne gonitwy; poza tym był drugi za 
słynnym Sea Bird w Prix de l’Arc de Triomphe. Jest w 3/4 bra
tem Relko. Łączna suma wygranych Reliance II wynosi 152 400 Ł. 
Rodzonym bratem ogiera Reliance II był Match III, zwycięz
ca w D.C. Washington International (Laurel Park) oraz King Ge
orge and Queen Elizabeth St. Match III jest ojcem ogiera Tor
pid importowanego do Polski w 1970 r. W dalszych pokoleniach 
po stronie ojca Antiquariana figurują sławne konie amerykań
skie Fair Play, Friar Rock i Peter Pan. Dwa ostatnie zdobyły Bel
mont St., jedną z najważniejszych gonitw dla trzylatków w USA.

Osobno należy omówić dziadka Relica, fenomenalnego konia 
wyścigowego. Man O’War (biegał 21 razy, 20-1; I-II; wygrał 250

Fot. 34. Stawka kasztanowatych klaczy po ogierze Antiquarian wraz ze 
źrebiętami (fot. A. Swięcki)
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tys. doi.), który wygrał m. in. Belmont St., Jockey Club Gold 
Cup i Preakness St. Fotografie Man O’War wskazują na atle
tyczną wprost budowę tego fenomenalnego wyścigowca.

Matka Antiquariana jest córką Hyperiona, co nie wymaga ko
mentarzy. W ogóle lewa strona rodowodu jest anglo-francuska. 
Abjer sam szybki koń, jest synem doskonałego i cenionego w 
hodowli Asterusa oraz niezwykłej klasy klaczy Zariba. Bardzo 
szybkim był Epinard, champion flyerów, w hodowli jednak za
wiódł. Linia żeńska Antiquariana wywodzi się od fenomenalnej 
klaczy Plucky Liege, matki słynnych reproduktorów: Bois Ro
ussel, Bull Dog, Admiral Drake i Sir Gallahad.

Potomstwo ogiera Antiquarian (biegało 53 konie) wygrało w 
latach 1970—1976 164 wyścigi; w tej liczbie dwulatki odniosły 
52 zwycięstwa. Suma wygranych w kraju wynosiła 2 767 543 zł. 
Najwięcej wygrał najlepszy syn Antiquariana, trój koronowany

Fot. 35. Najwybitniejszy na torze wyścigowym syn Antiąuariana — ogier
Dipol (od Dostojnej po Dorpat), kaszt., ur. 1969 r., prowadzony przez tre
nera i dżokeja Dzięcinę, po wygraniu derby w 1972 r. (fot. M. Iringh)
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i nie pobity w kraju jako trzylatek Dipol: podczas 3-letniego 
biegania wygrał w kraju 407 tys. zł oraz za granicą (w prze
liczeniu) 118 tys. zł; razem daje to rekordową sumę 525 tys. zł.

Konie po Antiquarian wygrały dla Widzowa największą licz
bę gonitw pozagrupowych otwartych oraz I gr; Antiquarian da
wał przede wszystkim klasowe ogiery, brak więc w nagrodach 
klasycznych zwycięstwa w Oaks. Z klaczy wyróżniły się głów
nie: Modena, Sarissa i Dżuni. Lata, w których biegało potomstwo 
Antiquariana, to okres największych powojennych sukcesów Wi
dzowa na Torach Wyścigowych w kraju i za granicą (Dipol, Du
plikat).

Przychówek po Antiquarianie wygrał w latach 1970—1977 na
stępujące gonitwy klasyczne i pozagrupowe:

Derby Dipol 1972 r.
St. Leger Dipol 1972 r.
Wielka Warszawska Dipol » 1972 r.
Rulera Dipol 1972 r.

Durango 1971 r.
Iwna Dipol 1972 r.
Prezesa R. M. Sapporo 1972 r.

Duplikat 1977 r.
Villarsa Durango

Duplikat (rodzony brat
1971 r.

Durango) 1976 r.
Gołej ewka Sapporo 1972 r.

Saroyan 1974 r.
Widzowa Dipol 1973 r.

Syców 1976 r.
Sygneta Sapporo 1972 r.
Łeb w łeb Dostojnik 1976 r.
Pink Pearla Dostojnik 1976 r.
Rzecznej Sarissa 1972 r.
Driady Modena 1974 r.
Jesienna („Życie Warszawy”) Sapporo 1973 r.
Skarba Wiza 1974 r.
Dorpata Duplikat 1975 r.
Fils du Vent Syców 1976 r.
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Fils du Vent Duplikat 1977 r.
Norsk Jockey Klub Dipol 1973 r.
Przedświta Debar 1971 r.
Hep. Otwarcia Sapporo 1972 r.
Nagroda Otwarcia Saroyan 1974 r.
Aschabada Despota 1976 r.
Sac a Papier Syców 1977 r.

Spośród handicapów: Secesja wygrała w 1972 r. hep. Intry
ganta, Modena w 1974 hep. Mosznej i Hungariana oraz Syców 
w 1975 r. hep. Turysty. Potomstwo wygrało następujące gonit
wy I gr.: Baroneta i Good Boya (Durango w 1971 r.), Epikura 
(Debar w 1971), Dziwożony (Sarissa w 1972), Sezama (Dipol w 
1972), Pilade (Debar w 1973), Skarbnika (Sapporo w 1973), Miry 
(Serbia w 1973), Bostelli (Delikt w 1974), Erotyka (Wiza w 1975) 
i Kordjana (Syców w 1975).

Cenne wyniki uzyskało potomstwo Antiquariana za granicą. 
W 1971 r. Dipol wygrał w Wiedniu nagr. Demony; podczas Mi
tyngu rozgrywanego w 1972 r. w Moskwie Dipol wywalczył II 
miejsce w Pucharze oraz III w nagrodzie Moskwy. Na tymże Mi
tyngu Sarissa była III w nagr. Berlina oraz IV w nagr. Pragi. 
Sapporo był III w nagr. Budapesztu, a IV w Pucharze. W tymże 
roku Sapporo był II w nagr. Jahrestages der Gründung w Lip
sku. W 1976 r. Duplikat był II w Wiedeńskim St. Leger, a Do
stojnik IV w nagr. Belgradu podczas Mityngu w Pradze.

Następujące klacze po Antiquarian włączono do stadniny ma
cierzystej (10 szt.): Dżuni, Dolly, Sycyna, Sarissa, Dżungaria, Wi
za, Okaryna, Secesja, Serbia i Modena. W innych SK zostały 
matkami Starka, Migracja i Dotacja, a do hodowli półkrwi zo
stały zakwalifikowane: Cerawa, Dylacja, Wilia, Osuna i Saty
na.

Ogier Super, gn., ur. 1962 r. w SK Kozienice (Merry Mins
trel — Sorbona), został sprowadzony do Widzowa w 1967 r., po 
wycofaniu z toru wyścigowego. Był to najlepszy syn Merry Min- 
strela.

Jako 3-latek wygrał 6 wyścigów, w tym Aschabada, w wieku 
4 lat wygrał 5 gonitw pozagrupowych: Sygneta, Golejewka, Wi-
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dzowa, Fils du Vent i Sac à Papier; wygrywał na dystansie ód 
2200 do 4000 m. W Wielkiej Warszawskiej Jubileuszowej w 
1966 r. zajął trzecie miejsce za parą golejewkowską Cross — 
Cosmos. W 1967 r., po stanówce w Widzowie wrócił na tor wy
ścigowy i biegając 4 razy, był pierwszy w nagr. Przedświta i II 
w Hep. Służewca.

Po tym ogierze urodziło się w Widzowie 7 źrebiąt, wszystkie 
biegały na torze, a 4 z powodzeniem. Ogier Suzuki jako trzy
latek wygrał Próbną, Hep. Otwarcia oraz nagr. I gr. (Bafura), 
a w wieku 4 lat — I gr. nagr. Wizjera. Ogier Saron wygrał nagr. 
Pink Pearla i I gr. Sezama. Klacz Milena jako trzyletnia bie
gała 7 razy i 4 razy wygrała, w tym nagr. Rzeki Wisły, poza 
tym klacz ta była 2—II i 1—IV. Milena została wcielona do sta
da matek. Na wyróżnienie zasługuje jeszcze ogier Czahar, któ
ry jako trzylatek wygrał dwa wyścigi grupowe oraz nagr. Kra
kowa w Wiedniu podczas dnia polskiego na tamtejszym torze. 
Następnie został sprzedany do Norwegii, gdzie biegał z dużym 
powodzeniem w wyścigach przeszkodowych.

Ogier Cross, kary, ur. 1963 r. w SK Golejewko (Dorpat — 
Carbonata), stanowił w Widzowie w latach 1968—1972. Biegał 
na torze w wieku 2, 3 i 4 lat, wygrywając niebagatelną sumę 
363 tys. zł. Wygrał m. in. nagrody Iwna, St. Leger, Wielką War
szawską, Jubileuszową, Widzowa, Syreny, Sac à Papier. W der
by biegał jako lider dla towarzysza stajennego Ataraxa. Cross 
miał niewątpliwie klasę wygrywając nagrody imienne na dy
stansach od 1400 do 4000 m.

Jest to koń bardzo urodziwy, mający jednak wadliwą posta
wę kończyn przednich. Z 27 sztuk potomstwa urodzonego w Wi
dzowie niewątpliwie najlepszym jest ogier Sarton, kaszt., ur. 
1972 r. od klaczy Saratoga, córki Fort de France’a. Sarton jako 
dwulatek biegał 5 razy i tyleż razy wygrał, w tym nagrody 
Stolicy, Ministerstwa Rolnictwa i Mokotowską. Trzylatkiem bę
dąc wygrał nagrody Iwna i Kozienic, był II w Rulera i III w 
Derby. Raz tylko był bez miejsca w Wielkiej Warszawskiej.

Do stadniny włączono następujące córki tego ogiera: Devina, 
Domena, Walencja, Sentencja i Oceania, a klacz Oklahoma do 
SK Jaroszówka. Wszystkie te klacze odznaczają się urodą, a 
na torze wyścigowym wykazały się szybkością.
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Fot. 36. Ogier Cross (Dorpat — Carbonata po Aquino), kary, ur. 1963 r., 
hod. SK Golejewko; stanowił w Widzowie w latach 1968—1972 (fot. M. 
Swidzińska)

Ogier Eskulap, sk. gn., ur. 1963 r. w SK Golejewko (Turysta — 
Epifora), stanowił w Widzowie po rocznym pobycie w macierzy
stej stadninie w latach 1970—1971. Był bratem doskonałego Epi
kura, najlepszego syna Turysty. Jako dwulatek biegał słabo z 
powodu dużej pobudliwości, w wieku 3 lat był II w derby, na
tomiast jako 4-latek wygrał nagr. Prezesa Rady Ministrów. 
Karierę wyścigową zakończył w wieku 5 lat. Łącznie wygrał 
223 tys. zł. Potomstwo jego niczym się nie wyróżniło. Do stada 
zostały wcielone dwie klacze po nim: Destina i Mamona.

Ogier Oczeret, kaszt., ur. 1967 r. w SK Iwno (Tuny — Oty- 
ka), stanowił w Widzowie w latach 1972—1974. Jako dwulatek 
wygrał 4 razy: Próbną, Skarba i Stolicy oraz (w doskonałym 
czasie 1'12") nagr. Sofii na Mityngu we Wrocławiu, bijąc ra
dzieckiego Ałtajska. Trzylatkiem będąc wygrał dwie nagrody:
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Fot 37. Oczeret (Tuny _ Otyka po Pink Pearl), kaszt., ur. 1967 r„ hod 
bK Iwno, stanowił w Widzowie w latach 1972—1974 (fot. M. Swidzińska)

Syreny (1400 m) i Pmk Pearla, a w derby był drugi, o krótki 
łeb za Taormmą, koniem klasy międzynarodowej. Jako cztero
latek wygrał cztery duże nagrody: Sygneta, Golejewka, Widzo- 
wa i Fils du Vent. Ogółem wygrał 10 gonitw, a łączna suma 
wygranych osiągnęła 271 tys. zł. Oczeretowi odpowiadały dy
stanse do 2400 m; szybkość była jego dużym atutem. Odznaczał 
się zawsze tryskającym zdrowiem i dobrą formą, był dzielnym 
bardzo dobrym koniem wyścigowym, lecz nie dopisywało mu 
szczęście, a czasem sposób przygotowania jego był nieodpowiedni

Oczeret ma bardzo dobry rodowód. Ojciec jego, Tuny, dał sze
reg bardzo dobrych koni wyścigowych, m. in. derbistę w NRD 
Tauchsporta oraz naszą derbistkę i oaksistkę 1975 r. Sekwoję 
Ojciec Tunego — Zucchero jest synem znakomitego reprodukto
ra stanowiącego w USA Nasrullaha, którego ojcem był jeden z 
filarów rasy pełnej krwi — Nearco. Matka Oczereta — Otyka 
jest córką bardzo dobrego Pink Pearla, który wygrał szereg 
nagród klasycznych i otwartych. Sprzedany na Węgry dał tam 
także dobre konie wyścigowe. Ojcem Pink Pearla był klasowy 
derbista włoski ogier Pilade. Oczeret pozostawił w Widzowie 
15 sztuk potomstwa i przeszedł do stadniny półkrwi.
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Fot. 38. Ogier Balustrade (Ballymoss — Minstrel’s Gallery), gn., ur. 1961 r. 
w Anglii, zakupiony w 1965 r. do Polski, krył klacze widzowskie w 1966 r., 
w SK Widzów stanowił w latach 1973—1974 (fot. M. Swidzińska)

Ogier Balustrade, gniady, ur. 1961 r. w Anglii (Ballymoss — 
Minstrel’s Gallery); został zakupiony w 1965 r. i zajął boks ogie
ra czołowego z SK Moszna. Do pierwszej stanówki w 1966 r. 
wysłano do niego z Widzowa 8 klaczy, z których 7 urodziło 4 
klaczki i 3 ogierki. Z pierwszego przychówka tego ogiera 3 
klacze zostały wcielone do stadniny ze względu na wykazaną 
dzielność na torze wyścigowym. Wyróżniła się córka Dubissy 
klacz Dżersi, która wygrała Hep. Otwarcia i Hep. Intryganta 
i była druga w gonitwie Pink Pearla (za Oczeretem). W stawce 
pierwszych 7 źrebiąt był także bardzo szybko rozwijający się 
ogierek Dersu (od Dorquina), który ze względu na pewne za
burzenia rozwojowe nie został zakwalifikowany na tor wyści
gowy. Po kilku latach okazał się bardzo zdolnym i dobrym ko
niem sportowym.

Po odejściu z SK Moszna Balustrade stanowił w latach 1973— 
1974 w Widzowie, gdzie pokrył 21 klaczy.

Należy podkreślić, że Balustrade biegając 18 razy, wygrał je-
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den wyścig — Invicta St. oraz był trzeci w 2 tys. gwinei, co 
wskazuje na jego szybkość.

Córka Balustrade — 2-letnia Nerbada, hod. SK Moszna, usta
nowiła w 1974 r. rekord na dyst. 1000 m — 0'59".

Na wyróżnienie zasługuje ostatni rocznik źrebaków po Balu
strade urodzonych w Widzowie w 1975 r. Z siedmiu dwulatków 
po tym ogierze biegających w sezonie 1977 każdy wygrał co naj
mniej po jednej gonitwie, a łącznie wygrały one 10 wyścigów. 
Najlepszym dwulatkiem sezonu 1977 okazał się og. Song (Ba
lustrade — Sarolta po Dorpat), który biegał 3 razy i tyleż ra
zy wygrał, w tym nagrody Min. Rolnictwa i Mokotowską. Klacz 
Dominikana wygrała nagr. Próbną, a ogier Devin wygrał dwa 
wyścigi. W 1977 r. og. Balustrade zajął pierwsze miejsce pod 
względem średniej wygranej na konia w grupie dwulatków.

Ogier Juggernaut, gniady, ur. 1968 r. w Anglii (Ragusa — 
Glider), został zakupiony w 1973 r. i skierowany do Widzowa. 
Ma on ładną sylwetkę konia wyścigowego, jest dostatecznie 
duży, a przy tym jest głęboki i kościsty. Do jego wad należy 
zaliczyć trochę słabe stawy skokowe i nieco wadliwą postawę 
kończyn przednich.

Na torach angielskich biegał 16 razy. Jako 3-latek na 9 star
tów wygrał 3 wyścigi, 2 razy był drugi, w derby był bez miej
sca. 4-latkiem będąc wygrał dwa handicapy. Najlepiej odpowia
dały mu dystanse 2000 m. Jest to koń dobrej klasy handicapo- 
wej.

Juggernaut jest wnukiem ogiera Ribot, jednego z najwybit
niejszych reproduktorów świata. Ojciec Juggernauta — Ragusa 
był koniem klasowym; wygrał St. Leger i irlandzkie Derby. W 
1973 r. derby angielskie wygrał inny syn Ragusa — ogier Mor- 
ston. Po stronie prawej rodowodu Juggernauta należy wymienić 
jeszcze ogiera Ambiorix, bardzo dobrego konia wyścigowego 
i reproduktora. Juggernaut inbredowany jest na znakomitego 
Tour biliona. Po lewej stronie rodowodu należy zwrócić uwagę 
na takie sławy jak Relie i jego ojciec, kapitalny champion ame
rykański Man O’War oraz My Babu i jego ojciec Djebel, zwy
cięzca m. in. Prix de l’Arc de Triomphe w Paryżu. W czwartym 
pokoleniu figuruje Nearco, podobnie jak Ribot, jeden z najsłyn
niejszych reproduktorów świata.
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Fot. 39. Ogier Juggernaut (Ragusa — Glider), gn., ur. 1968 r. w Anglii; 
zakupiony w 1973 r. i skierowany do Widzowa krył tam do 1975 r. (fot. 
M. Gadzalski)

Juggernaut stanowił w Widzowie w latach 1973—1975, uro
dziło się po nim 28 źrebiąt.

Dotychczas po og. Juggernaut biegały dwa roczniki koni. W 
1977 r. wyróżniła się wśród trzylatków jedynie klacz Odyseja, 
która wygrała 3 wyścigi i doszła do I grupy. Natomiast rocznik 
dwulatków zapowiada się dużo lepiej; wyróżniła się tu klacz 
Monza, która wygrała 3 wyścigi, w tym nagr. Cardei, oraz ogier 
Skat — zwycięzca 2 wyścigów II i I grupy. W sezonie 1977 bie
gało po og. Juggernaut 10 dwulatków, które wygrały 8 wyści
gów.

Ogier Saragan, siwy, ur. 1965 w Anglii (Sicambre — Ash 
Plant), był bratem cenionego reproduktora amerykańskiego Cel- 
tic Ash. Stanowił w Widzowie w latach 1975—1976, a następ-
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Fot. 40. Ogier Saragan (Sicambre — Ash Plant), siwy, ur. 1965 r. w An 
glii; stanowił w Widzowie w latach 1975—1976 (fot. M. Gadzalski)

nie odszedł do SK Jaroszówka. Saragan po przybyciu z Anglii 
stanowił przez dwa lata w SK Golejewko, a następnie przez 
trzy lata w SK Kozienice. W Golejewku dał szereg dobrych koni 
wyścigowych jak: Kasjan (St. Leger w Wiedniu), Kokaina, De
sna czy Dej (PRM). Jest koniem średniej miary, w typie anglo
araba, o mocnej partii zadu. Daje potomstwo rosłe, mocne, do
brze galopujące, jednak czasem zdradzające pewne opory w go
nitwach podczas finiszu.

Ogier Conor Pass, sk. gn., ur. 1970 w Irlandii (Tiepolo II _
Windfield Lilly), importowany z Anglii w styczniu 1976 r. przy
był do Widzowa i rozpoczął stanówkę, pokrył dotąd 20 klaczy. 
Jest to koń rosły, o poprawnym pokroju, ładnej szyi i głowie, 
dość typowy dla swojej rasy. Charakteryzuje go dobry ruch i 
łagodny charakter. Conor Pass biegał 3 sezony — 32 razy, z te
go 7 razy wygrał na dystansach 1400—2800 m. Największym
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Fot, 41. Ogier Conor Pass (Tiepolo II — Windfield Lilly) sk. gn., ur.
1970 r. w Irlandii; importowany z Anglii rozpoczął stanówkę w styczniu
1976 r. w Widzowie (fot. A. Swięcki)

jego sukcesem było wygranie irlandzkiego St. Leger, w którym 
pobił po raz drugi niemieckiego ogiera Star Appeal, zwycięzcę 
Łuku Triumfalnego z 1975 r. i uznanego w tymże roku w RFN 
za „konia roku”. W rodowodzie Conor Pass szczególnie cenna 
jest linia żeńska, wywodząca się od oaksistki francuskiej Yveli
ne, od której pochodzą takie sławne ogiery, jak Shantung, Dja- 
kao, Sassafras, I Say, Irish Bali i inne.

W rodowodzie Conor Pass szczególną uwagę zwraca znakomi
ta linia macierzyńska. Matka klaczy Isolda — Yveline (fr. Oaks) 
jest babką wybornej matki stadnej lorda Derby — klaczy Schia- 
parelli (wnuczki Swynforda); dała ona ogiera Swallow Taił — 
po dobrej karierze w Anglii zasłużonego reproduktora w Au
stralii, oraz klacz Herringbone, wysokiej klasy wyścigowej (1 L.). 
Yveline jest też prababką cenionego reproduktora I Say (1965),
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który był trzeci w derby ang. i wygrał trzy wartościowe goni
twy, w tym Coronation St. Schiaparelli jest babką poszukiwa- 
wanego reproduktora Shantung, o doskonałym rodowodzie (Si- 
cambre matka po Hyperion), który dał sporo dobrych kościstych 
koni wyścigowych. W prostej linii macierzyńskiej od Schiaparel
li wywodzą się aktualnie czołowe reproduktory: derbista irlan
dzki Irish Ball (trzeci w derby ang., drugi w Washington D. C. 
International, zwyciężył w Pr. Daru w rekordowym czasie) oraz 
Sassafras: zdobył Prix de 1 ’Arc de Triomphe, bijąc og. Nijinsky, 
Prix du Jockey Club (Derby fr.) i Pr. Royal Oak (fr. St. Leger).

Ogier Aquino, gniady, ur. 1948 we Francji (Tornado — Apu
lia), jego kariera wyścigowa i znaczenie w polskiej hodowli zo
stały już opisane w monografii SK Kozienice \ gdzie stacjono
wał przez szereg lat. Ponadto w kwartalniku Koń Polski, nr 2

Fot. 42. Ogier Dakota (Stupendous — Ardneasken), kary, ur. 1971 r. w
Anglii; kryje w Widzowie od 1977 r. (fot. A. Święcki)

1 S. Schuch, A. Starzyński: „Stadnina Koni Kozienice”, seria mono
grafii ZHZZ, PWRiL, Warszawa 1970.
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Fot. 43. Ogier Aquino (Tornado — Apulia), gn., ur. 1948 r. we Francji, 
zakupiony do Polski w 1956 r.

z 1974 r., jest ciekawy i wyczerpujący artykuł mgr. Jerzego 
Budnego o ogierze Aquino. Dlatego tutaj ograniczę się do przy
pomnienia rodowodu i wymienienia gonitw wygranych przez 
potomstwo Aquino w latach 1958—1964, ponieważ z ogierów, 
do których Stadnina Widzów posyłała klacze do krycia, najbar
dziej się on wyróżnił.

Potomstwo Aquina wygrało następujące gonitwy klasyczne, 
otwarcia i pozagrupowe: ogier Mister Vic w 1958 r. _  nagr.
Pink Pearla, ogier Mister Tory w 1959 r. — Derby, w 1960 r. 
— nagr. Widzowa i Łeb w łeb, w 1961 r. — Wielką Warszawską 
i Galtee More i Fils du Vent, klacz Sobiepani w 1963 r. _  na
gr. Kartacza, ogier San Remo w 1963 — Wielką Warszawską i 
w 1964 r. — nagr. Sac a Papier.

Gonitwy I gr. lub handicapy odpowiadające I gr. wygrały: 
ogier Mister Vic w 1958 r. — Hep. Turysty i I960 r. I gr., klacz 
Sobie Miła w 1960 r. nagr. Wilanowską.
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Z koni widzowskich po Aquino najbardziej zasłużyły się na 
wyścigach: Mister Tory — sprzedany następnie do Bułgarii na 
ogiera czołowego, jego brat — siwy Mister Vic, oraz San Re
mo zwycięzca w dwóch wielkich wyścigach. Mister Tory w 
Bułgarii dał kilka derbistów oraz oaksistki i przez kilka lat 
stał na czele reproduktorów.

Do stadniny zostały włączone w Widzowie następujące klacze 
matki: Dorquina, Dobra Pani, Sybilla, Sobie Miła, Sobienica, 
Oktida, Czumiza i Owacja. Dotychczas najbardziej wyróżniła się 
Sobienica, dając niestety tylko 3 ogiery, z których wyróżnił się 
Sapporo. Dorquina dała kl. Dostojną, a ta z Antiquarianem naj
lepszego konia powojennego wyhodowanego w Widzowie ogiera 
Dipol.

HODOWLA W SK WIDZÓW

Rozród

Sezon kopulacyjny w stadninie zaczyna się zwykle 5 lutego. 
Sezon rozpłodowy kończy się między 10 a 15 czerwca. Naj
pierw rozpoczyna się próby, a od 8—10 lutego rozpoczyna się 
stanowienie klaczy. Do pierwszej próby idą wszystkie klacze 
jałowe, świeżo wyźrebione do 1 lutego oraz te, które poroniły, 
jeśli nie stwierdzono u nich ronienia na tle zakaźnym.

Klacze po wyźrebieniu są próbowane 6—7 dnia i jeśli wy
kazują popęd to są kryte po 36—48 godzinach od pierwszych 
objawów rui, a następnie ponawia się krycie po 3 dniach.

W stadninie jest prowadzony dosyć dokładny opis przebiegu 
rui u poszczególnych klaczy i również na tej podstawie usta
la się termin pierwszego krycia i następnie powtórnych sko
ków.

Próba jest robiona codziennie; klacze już pokryte próbowane 
są po 16 dniach od początku rui, w której trakcie były kryte, 
następnie codzienie aż do momentu wystąpienia rui lub stwier
dzenia przez lekarza wet. ciąży, wówczas również są próbowane 
do końca sezonu, ale już co 2—3 dni.

Stadnina nie ma na etacie lekarza wet.; rozrodem zajmował
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Fot. 44. Klacz Dżersi ze źrebięciem po Juggernaut (fot. M. Gadzalski)



się do 1972 r. prof. Roman Hoppe, a obecnie lek. wet. A. Lip- 
czyński z Iwna, który bada i leczy klacze dojeżdżając 3—4 ra
zy do roku: w kwietniu i lipcu oraz późną jesienią przed no
wym sezonem rozpłodowym. W kwietniu badane są klacze po
kryte i te, które nie wykazują objawów rui. Często po bada
niu i leczeniu udaje się jeszcze w tym okresie klacze zaźrebić. 
W lipcu odbywa się główne badanie wszystkich klaczy oraz le
czenie tych klaczy jałowych, które tego wymagają, czyli jeśli 
stwierdzono przyczynę jałowości.

W sezonie kopulacyjnym bywają kłopoty z częścią młodych 
klaczy wcielonych w stan matek po karierze wyścigowej. Wystę
pują bowiem z nich często objawy ciągłych rui, trwających 
często 6 8 tygodni i skuteczne pokrycie jest bardzo trudne.

Zdarza się także odwrotna sytuacja i to nawet u sztuk star
szych, że klacze nie wykazują objawów rui. Zwykle zjawisko to 
występuje w okresie zimowym i mija po wyjściu na pastwisko 

w maju pojawia się ruja. Jeśli to nie skutkuje, to przeprowa
dza się zabiegi mające na celu pobudzenie układu rozrodcze
go klaczy środkami farmaceutycznymi.

Stanowienie klaczy odbywa się ok. 8.30, a jeśli są dwie kla
cze do pokrycia tym samym ogierem, to drugą kryje się ok. 
17.30. Jeśli wypadają do krycia jednym ogierem więcej niż dwie 
klacze, to pierwszeństwo daje się klaczom po wyźrebieniu oraz 
tym, o których wiadomo, że mają krótszą ruję.

Stadnina dysponuje zwykle 1—3 ogierami, klacze wysyłane są 
również do innych stadnin do krycia tamtejszymi ogierami (do
bór indywidualny). Dodatkowo jeden z ogierów używany jest ja
ko probier, a jeśli żaden się do tego nie nadaje, to w rezerwie 
jest ogier fiording, przeznaczony do roboczych klaczy fiordzkich.

Długość okresu ciąży u klaczy widzowskich wynosi średnio 
ok. 340 dni, a waha się w granicach od 316 do 354. Klacze źre
bią się w porodówce, w której jest 9 boksów. Siedem zajmują 
klacze przed wyźrebieniem, a dwa betonowe boksy (łatwe do 
odkażania) są przeznaczone do porodów. Porody przyjmuje ko
niuszy — Bronisław Furmańczyk, który w okresie wyźrebień 
nocuje obok stajni w specjalnej dyżurce. Według oceny prof. 
Hoppego, koniuszy doskonale daje sobie radę, czego dowodem 
jest znikoma liczba pęknięć pochwy u klaczy.
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Źrebię przyjmowane jest na czystą słomę; klacz jest przepro
wadzana do boksu porodowego bezpośrednio przed porodem. 
Po porodzie łożysko umieszcza się w specjalnym wiadrze, a 
następnie polewa płynem odkażającym i zakopuje; srom klaczy 
po porodzie zostaje obmyty płynem odkażającym (roztwór kre- 
oliny). Kiedy źrebak nieco się wzmocni klacz zostaje przeprowa
dzona do swego boksu. W boksie porodowym słomę zlewa się 
roztworem sody i wywozi i ściele się czystą ściółką.

W dwa dni po urodzeniu źrebię się waży i mierzy. Źrebię 
wychodzi po raz pierwszy na spacer po 5—6 dniach i wów
czas klacz z nim przeprowadza się do innej stajni, a na jej 
miejsce przychodzi następna, której termin wyźrebienia jest 
najbliższy.

Ponieważ, jak już wspomniałem, w porodówce jest 7 boksów, 
pozwala to trzymać tam klacze od kilkunastu od kilkudziesięciu 
dni przed oźrebieniem, zależnie od nasilenia terminów wyźrebień. 
Taki system ułatwia dozór klaczy bezpośrednio przed porodem.

Po kilkudniowych spacerach indywidualnych klacze z nowo
rodkami są łączone w grupy i pod okiem masztalerza spaceru
ją po okólniku lub przeznaczonym na ten cel padoku. Spacery 
odbywają się w południe, kiedy jest największe naświetlenie. Z 
końcem kwietnia zaczynają klacze ze źrebakami wychodzić na 
pastwisko i pasą się po ok. 12 godzin z 2-godzinną przerwą w 
południe na odpaś i odpoczynek. W ten sposób utrzymuje się 
klacze do momentu odsądzenia; źrebięta obecnie odsądzą się 
indywidualnie po ukończeniu */2 roku.

Klacze źrebią się od 1 stycznia do pierwszych dni maja. Wy
da je się, że najlepsze są źrebięta urodzone w okresie od 15 lu
tego do końca kwietnia. W tym okresie bowiem źrebięta korzy
stają z najlepszych dni pod względem naświetlenia, a także moż
na im wydłużyć czas spacerów. Wówczas w okres pastwiskowy 
wychodzą już trochę podrośnięte. Także ruje w tym okresie (od 
15 marca) są wyraźniejsze i klacze łatwiej się zaźrebiają. Świa
tło i długość dnia ma bezsprzecznie znaczny wpływ na prawidło
wy przebieg procesów rozrodczych, chyba nawet większy niż 
dodatkowe stosowanie witamin w okresie zimy.
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Żywienie

Żywienie klaczy. W okresie letnim podstawową paszą jest pa
stwisko. Sezon pastwiskowy trwa od ok. 25 kwietnia do ok. 15 
października. W lecie korzystają z pastwisk ok. 12 godz. dzien
nie. Owies dostają dwa razy dziennie, rano mniejszą dawkę, a 
wieczorem większą. Wodę dowozi się na pastwisko. Klacze pa
są się w dwóch grupach: klacze ze źrebiętami i klacze bez źre
biąt. Żrebne i jałowe razem, a także — w niektórych okre
sach — klaczki roczne. Klacze ze źrebiętami wracają na połud
nie do stajni i wtedy dodatkowo dostają ok. 1 kg owsa. Siano 
jest podawane raz dziennie na noc. Oczywiście w miarę poga- 
szania się pastwiska następuje coraz intensywniejsze dokarmia
nie koni.

W okresie zimowym klacze źrebne otrzymują następującą daw
kę pasz dziennie: ok. 4,5 kg owsa, od 1 do 1,5 kg otrąb pszen
nych z 0,5 kg suszu traw, 5 kg marchwi, 8—10 kg siana. Górna 
dawka stosowana jest po wyźrebieniu. Dwa razy w tygodniu po-

Fot. 45. klacze ze źrebiętami na pastwisku w SK Widzów (fot. M. Ga- 
dzalski)
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Fot. 46. Klacze ze źrebiętami wracają z pastwiska (fot. M. Gadzalski)

dawany jest mesz. Klacze jałowe otrzymują mniej ok. 1 kg ow
sa i do 3 kg siana, a pozostałe klacze bez zmian. W każdym żło
bie znajduje się sól w postaci lizawki.

Żywienie źrebiąt. Dokarmianie źrebiąt paszą treściwą rozpo
czyna się po pierwszym miesiącu życia. Początkowo otrzymują 
one ok. 1,5 kg (3 razy po 0,5 kg) owsa całego w osobnym żłobie. 
Następnie, kiedy już dobrze wyjadają owies, tj. w 3—4 miesią
cu życia, oprócz owsa dostają ok. 1 kg mieszanki zbożowej. W 
skład tej mieszanki wchodzą: owies, jęczmień, pszenica, żyto, 
otręby pszenne i trochę mieszanki C. Praktycznie więc źrebięta 
dostają paszę treściwą do woli.

Źrebięta odsądzone są pojedynczo w 6—7 miesiącu życia. Prze
prowadza się to w ten sposób, że rano źrebięta wypuszczą się 

159



z całą dotychczasową grupą, a matkę przeprowadza się do gru
py klaczy bez źrebiąt, jednocześnie przenosząc ją do innej staj
ni. W ten sposób źrebię w znacznie miejszym stopniu odczuwa 
rozstanie z matką i dzięki temu prawie nie traci apetytu.

Odsadki, oprócz paszy treściwej w ilości 4,5 kg (owies i mie
szanka), dostają 3 1 dziennie ciepłego pełnego krowiego mleka 
do ukończenia 10 12 mieś. Od listopada zada je im się marchew
pastewną w ilości do 2 kg dziennie.

W okresie żywienia zimowego źrebięta otrzymują 4 razy ty
godniowo ok. 1 kg otrąb pszennych z suszem traw, a dwa razy 
ciepły mesz sporządzony z owsa, siemienia lnianego, otrąb pszen
nych i suszu traw.

Odsadki, a potem roczniaki, dostają siano w ilościach prak
tycznie biorąc dowolnych, tj. ok. 6 kg w okresie zimowym.

Okres pastwiskowy rozpoczyna się w końcu kwietnia lub na 
początku maja. Roczniaki pasą się przez pierwsze dziesięć dni 
pół dnia, a następnie ok. 12 godzin bez przerwy. Dokarmia się 
je wtedy dwa razy dziennie; otrzymują 3 kg owsa i siana do 
woli. W miarę pogarszania się pastwisk zwiększa się dawki ow
sa tak, że w okresie poprzedzającym odejście na tor wyścigowy 
otrzymują 6—7 kg.

Ruch dla koni i trening przygotowawczy dla roczniaków

Obok stajni znajduje się niewielki okólnik, na którym umo
żliwia się ruch małym grupkom koni w miarę potrzeby. Spe
cjalnych okólników zimowych stadnina nie ma, to też konie dla 
ruchu wypuszcza się na spacery na pastwisku. Klacze źrebne w zi
mie spacerują od 2 1/2 do 3 1/2 godz., klacze jałowe 2—3 godz. 
Co roku czynione są starania, aby zmieniać padoki przeznaczone 
na deptanie zimowe.

Latem ogiery czołowe wypuszczane są luzem na pastwisko 
na ok. 2 godz. Od jesieni do wiosny chodzą pod siodłem po ok. 
1 1/2 godz. dziennie. Jedynie starsze i dawno nie chodzące pod 
siodłem ogiery chodzą luzem na padoku lub ujeżdżalni.

Po zakończeniu okresu pastwiskowego odsądzone źrebięta są 
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zmuszane do ruchu na jednym z padoków specjalnie ogrodzo
nych; trwa to od 2 do 3 godz. Źrebięta chodzą w koło, za nimi 
idzie masztalerz, który pogania je, nie pozwalając stać ani sku
piać się w rogach wybiegu.

Od stycznia roczniaki są zmuszane do ruchu od 4 do 5 godz. 
dziennie; tak jest do momentu wypuszczenia na pastwisko, tj. 
do końca kwietnia. Na wybiegu chodzą one 3 godz. przed po
łudniem i 2 godz. po południu. Poruszają się dowolnie: galo
pują zazwyczaj rano po wypuszczeniu ze stajni, trochę kłusują, 
a najczęściej chodzą stępem. Pilnuje się je, aby tylko nie stały 
na miejscu, lecz nie zmusza się ich do szybszego ruchu. Nastę
pnie od maja idą na pastwisko, a dopiero w sierpniu roczniaki 
wypuszczane są na bieżnię urządzoną dookoła pastwiska, o ob
wodzie ok. 1250 m. Początkowo galopują 750—1000 m, docho
dząc we wrześniu-październiku do 1500—2000 m. Początkowo 
masztalerz jedzie za roczniakami konno po to, aby się nie za
trzymywały, choć zwykle na bieżni galopują nie przymuszane, 
zupełnie dowolnie.

Pastwisko 32 ha podzielone jest na 21 kwater ogrodzonych 
żerdziami i żywopłotem. Droga wypędowa na pastwiska wygro
dzona jest słupami betonowymi z otworami na dwóch poziomach, 
przez które przechodzą rury metalowe. Niektóre padoki w miarę 
potrzeby dzieli się pojedynczymi żerdziami. Kwatery mają ob
szar od 1 do 2,5 ha.

Pastwiska nawożone są w ilości ok. 320 kg NPK na 1 ha. Na
wozy fosforowe daje się wiosną, potasowe zimą, a azotowe po 
każdym wypasie. Dyżurujący przy koniach zbiera łajniaki, a po 
kilkudniowym przepasieniu wykasza się niedojady lub wypasa 
się je krowami. Ze względu na wydeptywanie zimowe kwatery 
są co roku podsiewane w okresie wiosennym.

Roczniaki wyhodowane w Widzowie idą w jesieni na tor wy
ścigowy. Zazwyczaj są one przekazywane do dwóch stajni: Wi
dzów (trener G. Klamar) oraz Skrzydlów (trener M. Baniewicz); 
trenowane są tam do prób dzielności galopem; gonitwy dla dwu
latków rozpoczynają się w sierpniu-wrześniu. Zdrowotność koni 
widzowskich na torze jest na ogół dobra; trenerzy chwalą je za 
łagodny charakter i zawsze dobry apetyt, nawet mimo wysił
ków.
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Podkownictwó

Od lat Stadnina Widzów ma dużo kłopotów i napotyka duże 
trudności z podkuwaniem koni i pielęgnowaniem kopyt, zwłasz
cza u źrebiąt i roczniaków. Stałego, własnego podkuwacza miał 
Widzów tylko w latach 1950—1958. Następnie przez ok. 10 lat 
do korygowania kopyt u roczniaków przyjeżdżał kowal ze 
Skrzydłowa, przez dwa lata podkuwacz ze Stada Ogierów w Bo- 
gusławicach, a 4—5 razy do roku korygował kopyta u rocznia
ków — Inspektor Podkownictwa w Stadninach Państwowych — 
Bulik.

Jak wiadomo podkownictwo i korygowanie kopyt, to sztuka 
bardzo trudna, wymagająca dużego doświadczenia i umiejętnoś
ci, dlatego też tak ciężko o nowych adeptów. Błędnie utrzymy
wane kopyta narażają na straty pieniężne co uwidacznia się m. 
in. przy sprzedaży koni, a zwłaszcza przy sprzedaży na eksport.

Opieka lekarska

Specjalną opiekę w zakresie położnictwa i zwalczania chorób 
hodowlanych sprawował przez kilkanaście lat prof. dr R. Hoppe 
z SGGW Akademii Rolniczej w Warszawie. Jego bezcenna 
praca przyniosła stadninie niewątpliwie korzyści i wpłynęła na 
postęp w technice rozrodu. Również przez kilkanaście lat sta
dnina korzystała i jeszcze obecnie korzysta z opieki weteryna
ryjnej lek. wet. Zakrzewskiego z Kłomnic. W latach pięćdzie
siątych końmi w Widzowie opiekował się w poszczególnych wy
padkach dr S. Śpiewak z Piotrkowa Trybunalskiego.

EKSPORT I SPRZEDAŻ W KRAJU KONI HODOWLI 
WIDZOWSKIEJ

Konie hodowli SK Widzów eksportowano do różnych krajów. 
Do 1972 r. włącznie wyeksportowano do: Belgii 5, Berlina Zach. 
1, Danii 3, Finlandii 5, Holandii 3, Kanady 1, Meksyku 1, Norwe
gii 9, RFN 5 sztuk. Ponadto sprzedano klacze: do Bułgarii 3 
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(Danina, Sylwina i Odetta), do Szwajcarii 16, do Szwecji 5 i do 
Włoch 12.

W 1961 r. sprzedano do Bułgarii derbistę — og. Mister Tory, 
zaś w 1963 r. bardzo dobrego ogiera Czafrang; Mister Tory dał 
w Bułgarii kilku zwycięzców derby.

Przekazano do hodowli do innych stadnin pełnej krwi nastę
pujące klacze pełnej krwi hodowli SK Widzów: do SK Iwno 1 
klacz (Maja), do SK Rzeczna 5 klaczy (Dorna, Oremba, Czima- 
rita, Darnista, Barita); do SK Strzegom 6 klaczy (Czamarka, 
Czorbina, Ferezja, Orissa, Werona, Dotacja), do SK Gole- 
jewko 4 klacze (Sundrilla, Dongola, Skotilla, Fajka) i do SK 
Chojnów 10 klaczy (Certa, Dżakarta, Ferri, Osłoda, Sabinka, 
Szkocja, Strzała, Safari, Oklahoma, Starka) (tab. 13).

Tabela 13
Eksport koni hodowli SK Widzów w latach 1960—1975
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I960 1 1 1 1
1961 2 1 1 2 2
1964 8 1 6 1 2 6 2 6
1965 2 2 2 1 1
1966 1 1 1 1
1967 8 2 2 4 3 5 1 5 1 1
1968 10 6 2 2 8 2 2 1 1 3 1
1969 7 4 3 6 1 1 1 2 1 1 1
1970 8 3 5 8 2 4 2
1971 10 5 5 10 2 3 3 2
1972 15 4 10 1 14 1 — 1 6 2 1 2 3
1973 6 1 4 1 5 1 1 1 1 1
1974 7 4 3 4 3 2 2 3 1
1975 3 2 1 2 1 1 1 1 1

Ogółem 88 28 46/14 5 69 14 5 19 13 18 1 5 1 3 5 5 8 4
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KONIE HODOWLI WIDZOWSKIEJ NA TORZE WYŚCIGOWYM 
W LATACH 1950—1977

Na wyścigach w roku 1947 najwyższą sumę (194 925 zł) wy
grały konie należące do Państwowych Zakładów Chowu Koni 
które stopniowo zaczęły odchodzić do formujących się stadnin 
państwowych. W tym czasie zaledwie kilka koni trafiło do Wi- 
dzowa, jak np. Miss Victory, Sunfix, Sobiesława, Orchidea, Ba
ri i Jastarnia III. Istniała też w tym czasie także stajnia trenin
gowa Widzów, uformowana widocznie z koni pochodzących z 
rewindykacji, o nazwach obcych (np. Meerschaum, Ravenzori 
Ganey).

Sprawozdawczość wyścigowa w latach, kiedy to organizowa
no stadniny i zaraz po ich zorganizowaniu, zawierała pewne nie
dostatki, choć była stopniowo ulepszana. Na przykład w latach 
1953—1954 w spisach sum wygranych przez stajnie wyścigowe 
me wymieniano stajni Widzów czy stajni Skrzydlów. Nie poda
wano też w Wiadomościach Wyścigowych sum nagród wygra
nych przez poszczególne stadniny. Jeszcze w 1953 r. sumy wy
grane przez konie na wyścigach nie były podawane osobno dla 
kom rożnych ras, ale podawano je w jednym ogólnym spisie 
wygianych przez konie półkrwi i pełnej krwi. Dlatego sporzą
dzanie statystyk dotyczących najważniejszych osiągnięć wyści
gowych koni pełnej krwi urodzonych w Widzowie było bardzo 
utrudnione.

Z urodzonych w Widzowie roczników 1947 i 1948, liczących 
14 źrebiąt, 9 koni wygrało w 1950 r. 12 gonitw płaskich Zwy
cięstwa odniosły konie od klaczy, które i w późniejszych latach 
odnajdowaliśmy w stadninie: Comtesse la Motte (1), Kirsche (1), 
Bismuth (2), Oriental Pageant (2), Olga Buttall (1) i Witamina 
(1). Prócz tego w 1950 r. do koni urodzonych w Widzowie zali
czono dalsze 7 (np. Werba, Ruch, Wandal II) z innych stadnin; 
wygrały one 9 gonitw.

W latach 1951—1954 sprawozdania z wyścigów podawano nie 
w postaci tabel, lecz w formie opisowej.

W 1951 r. 20 koni widzowskich znajdowało się w treningu 
u 12 trenerów. Nie osiągnęły wygranych większego znaczenia.

W 1952 r. nagr. Widzowa wygrał Bugatti (Oduagis — Droga
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Tabela 14
Udział koni hodowli SK Widzów w wyścigach płaskich i przeszkodowych 
w latach 1950—1975

Rok
Liczba 
koni 

biega
jących

Liczba 
koni, które 

wygrały 
gonitwy 
płaskie

Liczba 
wygranych 
wyścigów 
płaskich

Liczba wygra
nych wyścigów 

z płotami lub 
przeszkodami

Łączna 
suma 

nagród 
zł

1950 18 14 18 189 805
1951 20 17 34 — 155 482
1952 22 16 24 — 233 180
1953 33 24 42 — 452 547
1954 39 22 37 — 480 705
1955 39 22 32 2 501 085
1956 42 23 34 3 645 670
1957 42 27 41 3 421 620
1958 47 36 64 2 657 312
1959 53 37 59 1 627 930
1960 59 45 78 — 820 150
1961 63 43 83 H- 920 730
1962 55 37 67 7 679 380
1963 53 38 67 2 847 075
1964 51 36 61 1 684 450
1965 50 35 57 2 686 600
1966 61 38 71 2 803 025
1967 55 37 56 4

(2 pozagrupowe)
677 250

1968 56 36 62 5
(2 pozagrupowe)

859 400

1969 46 31 55 3 691 275
1970 46 28 44 2 619 825
1971 47 31 55 3 777 625
1972 43 32 54 2 1 055 000
1973 33 25 47 — 667 225
1974 38 25 46 — 651 550
1975 41 32 45 — 632 700

Pani), bijąc szereg bardzo dobrych koni. Gonitwa ta, później 
wysoko dotowana, przetrwała do czasów obecnych. W tymże ro
ku Handicap Związku Pracowników Wyścigów był o tyle cie
kawy, że pierwsze trzy miejsca zajęły konie po ogierze Oduagis
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nagr. 
nagr.

nagr, 
ecz me Produce); te trzy ko- 

w łeb. Kirys zdobył Hep. Sana
wy-

ÄÄW-k° au

oznaczeniu
na« TT“17’ Ven‘ ‘ W‘elkiej Wars*™skiej, Durban w
ł eh ł°hle^1C J Mmistra Roln'; wszystkie trzy konie po ogierze 
to ooo Ź1 n W tei0Ż Ogiera Datura wygra!a handicaP z 
dla dwul.S <P° India" L°Ve) Zt,°był ““1

Kzii'Xi. o™rLzgi™ ;!gy Liry <oaks)'Datura 

nie to znowu potomstwo Łeb i 
H a dwuletni Sombrero rozpoez^w^Z^Z 
grywając wysoko dotowaną gonitwę dla ogierów.

W 1955 r., wraz z rozgrywką pierwszego derby ulepszono 
sprawozdawczość; np. ustalono kategorie koni według rodzaj 
gonitw i wartości wyścigowej koni, a więc nagrody klasyczne 

otwarte, pozagrupowe, grupowe I, rozwinięto w Wiadomościach 
Wyścigowych dział statystyczny itp. Sprawozdawczość od tegoż 
loku została uproszczona i rozpoczęto podawać zwycięstwa kom 
hodowli Stadniny Widzów na wyścigach w postaci wykazów.

Wykaz wyścigów największego znaczenia (klasycznych otwar- 
ych, pozagrupowych) wygranych w latach 1953-1975 przez 

komę hodowli Stadniny w Widzowie. P

Kok 1953

F1iSq™ Tent’ 2400 m’ pozagruP°wa — wygrała 3 1. ki Dewiza 
1 50, sK gn. (Łeb w łeb - Geldquelle), w czasie 2'36 W 
dżokej M. Lipowicz.

Liry (Oaks), 2400 m, klasyczna — wygrała 3 1. kl Doriana 1950 
gn. (Łeb w leb - Orthnerin) w czasie 2'35; dżoke “ul^ ' 
Zm,1“' “niS‘ra Eo,nic‘“'a, 2«0 m, pozagrupowa - wy- 
grał 3 1. og. Durban 1950, c. gn (Łeb w łeh nu 
sie 2'31»; dżokej M. Lipowicz ~ CzOrba' w

Rzeki Wisły 2200 m, pozagrupowa — wygrała 3 1. kl Dewiza 
(Łeb w leb - Goldquelle) w czasie 2'20»; dżokej NL Lipo-
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Tabela 15
Gonitwy klasyczne lub otwarte wygrane przez konie wyhodowane 
w SK Widzów w latach 1955—1977

Gonitwa Rok Nazwa 
konia Po ogierze

Derby 1955 Sombrero Łeb w łeb Somosierra II
(po Sunderland)

Derby 1956 Laryks Łeb w łeb Liryka (po King 
of Trumps)

Derby 1959 Mister Tory Aquino Miss Victory
(po Berber)

Derby 1972 Dipol Antiquarian Dostojna
(po Dorpat)

Produce (Iwna) 1972 Dipol Antiquarian Dostojna
(po Dorpat)

Produce (Iwna) 1975 Sarton Cross Saratoga (po Fort 
de France)

St. Leger 1956 Laryks Łeb w łeb Liryka (po King 
of Trumps)

St. Leger 1963 Dżibuti Casanova Dubissa (po Salut)
St. Leger 1972 Dipol Antiquarian Dostojna

(po Dorpat)
Rulera 1971 Durango Antiquarian Dubrowna

(po Hexton)
Rulera 1972 Dipol Antiquarian Dostojna

(po Dorpat)
Oaks (Liry) 1956 Sycylia Hexton Sylistrja (po Wil

liam of Valence)
Oaks (Liry)
Prezesa Rady

1963 Dżibuti Casanova Dubissa (po Salut)

Ministrów

Prezesa Rady

1956 Sombrero Łeb w łeb (Somosierra II
(po Sunderland)

Ministrów

Prezesa Rady

1972 Sapporo Antiquarian Sobienica
(po Aquino)

Ministrów 1977 Duplikat Antiquarian Dubrowna
(po Hexton)

Wielka Warszawska 1955 Sombrero Łeb w łeb Somosierra II
(po Sunderland)
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koni po Łeb w łeb, 8 po Antiquarian, 3 po Aquino, 2 po Casanova, 1 po Hexton

-— ------ —------------- c.d. tabeli 15

Gonitwa Rok Nazwa 
konia Po ogierze

Wielika Warszawska 1961 Mister Tory Aquino Miss Victory

Wielka Warszawska 1963 San Remo Aquino
(po Berber) 

Sobiesława

Wielka Warszawska 1972 Dipol Antiquarian
(po Jeremi)

Dostojna
(po Dorpat)

WJ®Ika Warszawska, 2600 m, otwarta — wygrała 3 1. kl. Dewiza 
(Łeb w łeb — Goldąuelle) w czasie 2'45"; dżokej M. Lipo
wicz. 1

Rok 1954

Iwna (lecz nie Produce), 2200 m, pozagrupowa - wygrała 3 1. 
og. Ormuzd 1951, gn. (Łeb w łeb — Orthnerin) w czasie 2'22"- 
dżokej M. Lipowicz.

LiwJ°atkS)’ 2400 m’ klasyczna ~ wygrała 3 1. kl. Sobiepan!
1951, sk. gn., (Łeb w łeb — Sobiesława) w czasie 2'39 1/2"- 
dżokej Kusznieruk.

Rzeki Wisły, 2200 m, pozagrupowa wygrała 4 1. kl. Datura 1950, 
gn. (Łeb w łeb — Orchidea) w czasie 2'18"; dżokej Kusznie
ruk.

Rok 1955

Wiosenna, 1600 m, pozagrupowa — wygrała 3 1. kl. Barna 1952, 
sk. gn. (Łeb w łeb — Bari) w czasie 1'44"; dżokej M. Lipowicz.’

Ministra PGR, 3600 m, pozagrupowa — wygrał 3 1. og. Bond
1952, gn. (Łeb w łeb — Bond Street) w czasie 4'14"; dżokei 
Sałagaj.

Przodowników Górnictwa, 4800 m, pozagrupowa — wygrał 5 1. 
og. Durban 1950, c. gn. (Łeb w łeb — Czorba) w czasie 5'20" 
(rekord polski); dżokej Krysiak.
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Derby o nagr. Rady Państwa, 2400 m, klasyczna — wygrał 3 1 
og. Sombrero 1952, gn„ (Łeb w łeb - Somosierra II po Sun- 
derland) w czasie 2'44"; dżokej M. Lipowicz.

Wielka Warszawska, 2600 m, otwarta — wygrał 3 1. og. Som
brero, w czasie 2'45"; dżokej M. Lipowicz.

Rok 1956

Turysty, 2800 m, pozagrupowa — wygrał 4 1. og. Bond 1952, 
gn., (Łeb w łeb — Bond Street) w czasie 3'07"; dżokej L. Ku- 
sznieruk.

Służewca, 2400 m, pozagrupowa — wygrał 3 1. og. Czorbin 
1953, gn. (Łeb w łeb — Czorba) w czasie 2'42"; dżokej M. 
Lipowicz.

Derby o nagr. Rady Państwa, 2400 m, klasyczna — wygrał 3 1. 
og. Laryks 1953, sk. gn. (Łeb w łeb — Liryka po King of Tru- 
mps II) w czasie 2'33 1/2"; dżokej Stasiak.

Pokoju (St. Leger), 2800 m, klasyczna — wygrał 3 1. og. Laryks 
w czasie 2'59"; dżokej Stasiak.

Widzowa, 2600 m, pozagrupowa — wygrał 4 1. og. Sombrero
1952, gn. (Łeb w łeb — Somosierra II) w czasie 2'43 1/2"; dżo
kej M. Lipowicz.

Prezesa Rady Ministrów, 3200 m, otwarta — wygrał 4 1. og 
Sombrero w, czasie 3'29"; dżokej M. Lipowicz.

Liry (Oaks), 2400 m, klasyczna — wygrała 3 1. kl. Sycylia 1953, 
kaszt. (Hexton — Sylistrja) w czasie 2'48"; dżokej M. Lipo
wicz.

Rok 1957

Hep. Otwarty, 2400 m, pozagrupowy — wygrał 4 1. og. Czorbin
1953, gn. (Łeb w łeb — Czorba) w czasie 2'42"; dżokej Kry- 
siak.

Z w. Zawodow. Prac. W.K., 3000 m, pozagrupowa — wygrała 3
1- kl. Ferri 1954, c. gn. (Hexton — Fair Maundy) remisując z 
Everestem w czasie 3'20"; dżokej S. Sałagaj.

Hep. Otwarty, 1800 m, pozagrupowy — wygrał 3 1. og. Sobiepan 
III 1954, kaszt. (Hexton — Sobiesława) w czasie 1'59"; dżokej 
Pule.
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Rok 1958

Ministerstwa Rolnictwa, 1600 m, pozagrupowa — wygrał 2 1. og. 
Mister Tory 1956, kaszt. (Aquino — Miss Victory) w czasie 
1'45"; dżokej Biesiadziński.

Pink Pearla, 1800 m, pozagrupowa — wygrał 3 1. og. Mister Vic 
1955, siwy (Aquino — Miss Victory) w czasie 1'55"; dżokej 
M. Lipowicz.

Krasne, 2200 m, pozagrupowa — wygrała 3 1. ki. Wersja 1955, 
sk. gn. (Oduagis — Werba) w czasie 2'21"; dżokej Sałagaj.

Rok 1959

Zamknięcia, 2400 m, pozagrupowa — wygrał 5 1. og. Carnero II 
1954, kaszt. (Oduagis — Casablanca II) w czasie 2'36"; dżokej 
Kusznieruk.

Derby, 2400 m, klasyczna — wygrał 3 1. og. Mister Tory 1956,

Fot. 47. Ogier Mister Tory (Aquino — Miss Victory), kaszt., ur. 1956 r., 
hod. SK Widzów, wygrał Derby w 1959 r.
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kaszt. (Aquino — Miss Victory) w czasie 2'34"; dżokej Biesia- 
dziński.

Rok 1960

Hep. Otwarty, 1800 m, pozagrupowy — wygrał 3 1. og. Baraton
1957, sk. gn. (Cypr — Bari) w czasie 1'57"; dżokej M. Lipo
wicz.

Widzowa, 2600 m, pozagrupowa — wygrał 4 1. og. Mister Tory 
1956, kaszt. (Aquino — Miss Victory) w czasie 2'50"; dżokej 
M. Lipowicz.

Łeb w łeb, 3600 m, pozagrupowa — wygrał 4 1. Mister Tory w 
czasie 4'07"; dżokej M. Lipowicz.

Rok 1961

Hep. Sana II, 2400 m, pozagrupowy — wygrał 6 1. og. Dunajec 
1955, gn. (Hexton — Diina) remisując z Blumem w czasie 
2'34 1/2"; dżokej Sałagaj.

Krasne, 2200 m, pozagrupowa — wygrała 3 1. kl. Lilia 1958, 
kaszt. (De Corte — Liryka) w czasie 2'21"; dżokej Krysiak.

Rzeki Wisły, 2400 m, pozagrupowa — wygrała 3 1. kl. Lilia w 
czasie 2'39"; dżokej Krysiak.

Fils du Vent, 2800 m, pozagrupowa — wygrał 5 1. og. Mister To
ry 1956, kaszt. (Aquino — Miss Victory) w czasie 3'02"; dżo
kej Bujdens.

Galtee More, 2600 m, pozagrupowa — wygrał 5 1. og. Mister To
ry w czasie 2'47"; dżokej Bujdens.

Wielka Warszawska, 2600 m, otwarta — wygrał 5 1. og. Mister 
Tory w czasie 2'52"; dżokej Bujdens.

Hep. Kartacza, 2200 m, pozagrupowy — wygrała 4 1. kl. Sobie 
Miła 1957 (Aquino — Sobiepani) w czasie 2'24"; dżokej Kry
siak.

Hep. Służewca, 2400 m, pozagrupowy — wygrał 3 1. og. Surbiton
1958, gn. (Hexton — Sobietaka) w czasie 2'37"; dżokej Kry
siak.

Hep. Intryganta, 1800 m, pozagrupowy — wygrała 3 1. kl. Szan
sa 1958, sk. gn. (Cypr — Szkotka) w czasie 1'59"; dżokej Ko
nieczny.
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Rok 1962

H<îP0RQl0rtirnSa’ 2400 m’ P°zagruP°wy - wygrał 3 1. og. Dniestr 
dens gn CaSan°Va ~ Dubissa) w czasie 2'38"; dżokej Buj-

Gojejewka, 2400 m, pozagrupowa - wygrał 4 1. og. Marokko 
1958, sk. gn. (Cypr — Maltanka) w czasie 2'48"; dżokej Dzie
cina. s

Próbna, 1000 m, pozagrupowa (dla dwulatków) — wygrał 2 1. og. 
Salieri 1960, kaszt. (Dorpat — Sylistrja) w czasie 1'02" 1/2"- 
dżokej Bujdens.

Państwowych Torów Wyścigów Konnych, 1200 m, pozagrupowa 
(dla dwulatków) — wygrał 2 1. og. Salieri w czasie 1'14 1/2"- 
dżokej Bujdens.

Łeb w łeb, 3600 m, pozagrupowa — wygrał 3 1. og. San Siro 
1959, gn. (Turysta — Sobiesława) w czasie 3'55"; dżokej Goź- 
dzik. J

Rok 1963

PriZqÎQW1?r’ 1600 m’ pozagruP°wa ~ wygrał 4 1. og. Dniestr 
1959, (Casanova - Dubissa) w czasie 1'43"; dżokej Wójkow-

Liry, 2400 m, klasyczna - wygrała 3 1. kl. Dżibuti 1960 gn 
(Casanova — Dubissa) w czasie 2'37"; dżokej Goździk.

St Leger (Pokoju), 3000 m, klasyczna — wygrała 3 1 kl Dżi
buti w czasie 3'24"; dżokej Goździk.

Wielka Warszawska, 2600 m, otwarta — wygrał 3 1. og. San 
emo 1960, gn. (Aquino — Sobiesława) w czasie 2'58"; dżo- 

kej Ziemiański.

Rok 1964

SaiCoLPaPiez,A4800’ m pozagruP°wa ~ wygrał 4 1. og. San Remo 
960, gn. (Aquino — Sobiesława) w czasie 5'37"; dżokej J Jed- 

naszewski. J
Krasne 2200 m, pozagrupowa — wygrała 3 1. kl. Sardynia 1961 

kaszt. (Casanova — Sycylia) w czasie 2'23"; dżokej Goździk’ 
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Rzeki Wisły, 2400 m, pozagrupowa — wygrała 3 1. kl. Sardynia 
w czasie 2'39"; dżokej Dzięcina.

Wojska Polskiego, 2600 m, pozagrupowa — wygrał 4 1. og. Sar- 
go 1960, kaszt. (Casanova — Sylaba) w czasie 2'54"; dżokej 
Dzięcina.

Mortimera, 2400 m, Hep. pozagrupowy -—■ wygrał 3 1. og. Sobie- 
woj 1961, kaszt. (Fort de France — Sobiesława) w czasie 2'39"; 
dżokej Zuber.

Rok 1965

Pink Pearla, 1800 m, pozagrupowa — wygrał 3 1. og. Doradca 
1962, gn. (Casanova albo Fort de France — Dorquina) w cza
sie 1'53"; dżokej Goździk.

Mortimera, 2400 m, Hep. pozagrupowy — wygrał 3 1. og. Syde- 
ryt 1962, gn. (Fort de France — Sylaba) w czasie 2'38"; dżo
kej Goździk.

Rok 1966

Villarsa, 2600 m, pozagrupowa — wygrał 3 1. og. Darfur 1963, 
gn. (Fort de France — Datura) w czasie 2'50"; dżokej Rejek.

Kartacza, 2200 m, pozagrupowa — wygrał 4 1. og. Fanfan 1962, 
c. gn. (Casanova — Ferri) w czasie 2'24"; dżokej Jednaszew- 
ski.

Hep. Mortimera, 2400 m, pozagrupowy — wygrał 3 1. og. Styl 
1963, gn. (Fort de France — Sobienica) w czasie 2'35"; dżokej 
Zuber.

Rok 1967

Pink Pearla, 1800 m, pozagrupowa — wygrał 3 1. og. Mistyk 
1964, kaszt. (Dorpat — Missouri) w czasie 1'54"; dżokej Zu
ber.

Dorpata, 1400 m, pozagrupowa (dla dwulatków) — wygrał 3 1. 
og. Ossary 1965, kaszt. (Dorpat — Ostatnia Pani) w czasie 
1'28"; dżokej Goździk.
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Rok 1968
i***
Aschabada, 2200 m, pozagrupowa — wygrał 3 1. og. Ossary 1965, 

kaszt. (Dorpat — Ostatnia Pani) w czasie 2'21 1/2"; dżokej 
Dzięcina.

Villarsa, 2600 m, pozagrupowa — wygrał 3 1. og. Ossary w cza
sie 2'50"; dżokej Dzięcina.

Wiosenna, 1600 m, pozagrupowa — wygrała 3 1. kl. Sarolta 1965, 
kaszt. (Dorpat — Scylla) w czasie 1'46"; dżokej Dzięcina.

Jurysdykcji, 1200 m, pozagrupowa (dla dwulatków) wygrał 2 1. 
og. Sybaryta 1966, kaszt. (Merry Minstrel — Sardynia) w cza
sie 1'15 1/2"; dżokej Dzięcina.

Cardei, 1400 m, pozagrupowa (dla dwulatków) — wygrała 2 1. 
kl. Sycyliana 1966, c. kaszt. (Merry Minstrel — Sycylia) w 
czasie 1'30"; dżokej Dzięcina.

Rok 1969

Próbna, 100 m, pozagrupowa (dla dwulatków) — wygrała 2 1. 
kl. Sawarina 1967, kaszt. (Merry Minstrel — Sybilla) w czasie 
1'01 1/2"; dżokej Dzięcina.

Donna Aqui, 1200 m, pozagrupowa (dla dwulatków) — wygrała 
2 1. kl. Sawarina w czasie 1'16"; dżokej Dzięcina.

Pink Pearla, 1800 m, pozagrupowa — wygrał 3 1. og. Sybaryta
1966, kaszt. (Merry Minstrel — Sardynia) w czasie 1'56"; dżo
kej Dzięcina.

Rok 1970

Otwarcia, 1800 m, Hep. pozagrupowy — wygrała 3 1. kl. Dżersi
1967, c. kaszt. (Balustrade — Dubissa) w czasie 1'58"; dżokej 
Rajewski.

Intryganta, 1800 m, Hep. pozagrupowy — wygrała 3 1. kl. Dżersi 
w czasie 1'53"; dżokej Rajewski.

Dolores, 2200 m, pozagrupowa — wygrała 3 1. kl. Sawarina 1967, 
kaszt. (Merry Minstrel — Sybilla) w czasie 2'20"; dżokej Dzię
cina.

174



Łazienkowska, 2200 m, Hep. pozagrupowy — wygrał 4 1. og. 
Skrzyp 1966, kaszt. (Merry Minstrel — Sylaba) w czasie 2'31"; 
dżokej Rajewski.

Próbna, 1000 m, pozagrupowa (dla dwulatków) wygrał 2 1. og. 
Suzuki 1968, c. gn. (Super — Sungari) w czasie 1'06"; dżokej 
Dzięcina.

Próbna, 1000 m, pozagrupowa (dla dwulatków) — wygrała 2 1. 
kl. Dżuni 1968, kaszt. (Antiquarian — Dżibuti) w czasie 1'03"; 
dżokej Dzięcina.

Skarba, 1200 m, pozagrupowa (dla dwulatków) — wygrała 2 1. 
kl. Dżuni w czasie 1'14"; dżokej Dzięcina.

Rok 1971

Przedświta, 1600 m, pozagrupowa — wygrał 3 1. og. Debar 1968 
kaszt. Antiquarian — Dewona) w czasie 1'40 1/2"; dżokej 
Dzięcina.

Villarsa, 2600 m, pozagrupowa — wygrał 3 1. og. Durango 1968, 
kaszt. (Antiquarian — Dubrowna) w czasie 2'44"; dżokej Buj- 
dens.

Rulera, 1960 m, klasyczna, wygrał 3 1. og. Durango w czasie 1'42"; 
dżokej Goździk.

Rzeki Wisły, 2400 m, pozagrupowa — wygrała 3 1. kl. Milena 
1968, gn. (Super — Missouri) w czasie 2'33"; dżokej Dzię
cina.

Pink Pearla, 1800 m, pozagrupowa — wygrał 3 1. og. Saron 
1968, gn. (Super — Saratoga) w czasie 1'54"; dżokej Dzięcina.

Otwarcia, 1800 m, pozagrupowa (dla 3-latków) — wygrał 3 1. og. 
Suzuki 1968, c. gn. (Super — Sungari) w czasie 1'53"; dżokej 
Bujdens.

Otwarcia, 2400 m, pozagrupowa (dla 4 1. i st.) — wygrał 5 1. 
og. Sygnał 1965, kaszt. (Merry Minstrel — Sigryda) w czasie 
2'33"; dżokej Rajewski.

Rok 1972

Rulera, 1600 m, klasyczna — wygrał 3 1. og. Dipol 1969, kaszt. 
(Antiquarian — Dostojna po Dorpat) w czasie 1'39"; dżokej 
Dzięcina.
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^969 rbhSgiSK WPH1A(AntiQUarian ~ D°StOjna P° D0rpat)’ kaszt- 
I9b9 r., hod. SK Widzów wygrał Derby w 1972 r.

grywa nagr. Rulera pod dżokejem Dzięciną

ur.
; na zdjęciu pewnie wy-

WielkTwOgier DiP°L P°d dŻ0kejem Dzi*cin£i wygrywa w 1972 r. nagr. 
Wielką Warszawską (fot. M. Iringh)



Iwna (Produce), 2200 m, klasyczna — wygrał 3 1. og. Dipol w 
czasie 2'19 1/2"; dżokej Dzięcina.

Derby, 2400 m, klasyczna — wygrał 3 1. og. Dipol 1969, kaszt, 
w czasie 2'39"; dżokej Dzięcina.

St. Leger, 3000 m, klasyczna — wygrał 3 1. og. Dipol w czasie 
3'12 1/2"; dżokej Dzięcina.

Wielka Warszawska, 2600 m, otwarta — wygrał 3 1. og. Dipol 
w czasie 2'53"; dżokej Dzięcina.

Otwarcia, 2400 m, pozagrupowa — wygrał 4 1. og. Sapporo 1968, 
c. gn. (Antiquarian — Sobienica) w czasie 2'40"; dżokej Ra
jewski.

Sygneta, 2200 m, pozagrupowa — wygrał 4 1. og. Sapporo w 
czasie 2'30"; dżokej Rajewski.

Golejewka, 2400 m, pozagrupowa ■— wygrał 4 1. og. Sapporo 
1968 w czasie 2'36"; dżokej Rajewski.

Prezesa Rady Ministrów, 3200 m, otwarta — wygrał 4 1. og. Sap
poro w czasie 3'46"; dżokej J. Filipowski.

Rzecznej, 1600 m, pozagrupowa — wygrała 3 1. kl. Sarissa 1969 
kaszt. (Antiquarian — Saratoga) w czasie 1'45"; dżokej A. Re- 
jek.

Intryganta, 1800 m, Hep. pozagrupowy — wygrał 3 1. kl. Sece
sja 1969, gn. (Antiquarian — Sigryda) w czasie 2'03"; dżokej 
D. Kałuba.

Rok 1973

Widzowa, 2600 m, pozagrupowa — wygrał 4 1. og. Dipol 1969, 
kaszt. (Antiquarian — Dostojna) w czasie 2'47"; dżokej Dzię
cina.

Norsk Jockey Club (Warszawa, 2400 m, pozagrupowa — wygrał 
4 1. og. Dipol w czasie 2'33"; dżokej Dzięcina.

Jesienna, 2600 m, pozagrupowa — wygrał 5 1. og. Sapporo, c. 
gn. (Antiquarian — Sobienica) w czasie 2'50"; dżokej Hutu- 
leac.
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Kok 1974

Moszny, 2400 m Hep. pozagrupowy _ wygrała 3 j kl Modena
Mazurek^ ^Antiquanan ~ Montana) w czasie 2'52"; dżokej 

Driady, 2200 m, pozagrupowa (dla 3 i 4 1. kl.) — wygrała 3 1
. kaszt. Modena (Antiquarian — Montana) w czasie 2'30"- 

dżokej Rajewski. ’
Ot1970Cika!i00M \HCP' P°ZagruP°wy ~ wygrał 4 1. og. Saroyan

L Bujdens Antiquanan ~ Sardynia) w czasie 2'37"; dżokej 

Golika 2400 m, pozagrupowa - wygrały łeb w łeb 4 1. og
iwski1 yan W 023816 2/29 1/2": dŻ°kej J- FiliPOWski i C. Ra- 

Tygodmka Stolica”, 1200 m, pozagrupowa (dla dwulatków) — 
kaszt (Cross ~Saratoga) w cza- 

Min. Rolnictwa (Produce), 1400 m, pozagrupowa (dla dwulatków) 
7vr v 7yg?ł 2 L °g' Sart°n W czasie 1'30"’ dżokeJ Sałagaj 
Mokotowską 1600 m, pozagrupowa (dla dwulatków jedyna na

Rajewski Wygrał 2 og‘ Sarton w czasie 1'44 1/2"; dżokej 

Skarba 1200 m, pozagrupowa (dla dwulatków) - wygrała 2 1
kl. Wiza, gn. (Antiquarian — Wichura) w czasie 1'24 1/2"- 
dżokej C. Rajewski. ’

Rok 1975

T7qy7S?ty;240? Hcp’ pozagruP°wy - wygrał 3 1. og. Syców 
MełniddSZt (AntlqUanan ~ Sycyliana) w czasie 2'34"; dżokej

IWna <Prod,;ce)’ 2200 m> klasyczna - wygrał 3 1. og. Sarton 
1972, kaszt., (Cross — Saratoga) w czasie 2'20", dżokej C Ra
jewski. J ’

K°Zie?J;?6!)0 m’ P°zaSruP°wa — wygrał 3 1. og. Sarton w cza
sie 2 49 ; dżokej C. Rajewski.

Dorpata, 1400 m, pozagrupowa (dla dwulatków), wygrał 2 1 og 
X ik;‘ <Anü’uari“ - DubrUnaf w ezasŁ
1 30 ; dżokej Mełnicki.
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Fot. 50. Ogier Sarton (Cross — Saratoga), kaszt., ur. 1972 r., hod. SK 
Widzów, w wieku 2 lat; odnosił liczne sukcesy na torze jako 2- i 3-la- 
tek (fot. T. Palacz)



Sumy i liczby gonitw wygranych na wyścigach
SK Widzów w latach 1966—1975

Tabela

przez konie hodowli
16

Rok
Suma 

nagród 
zł

Miej
sca na Nagrody
liście Na- poza-
wy- grody grupowe
gra- klasy-
nych czne
przez i dlakonie o- , dla
róż- twar- koni
nych te i st 2 Ł
stad-
nin

Nagrody
I kat.

Liczba wy
granych 
gonitw 

płaskich

dla, . dlakoni , koni
r przez
ącz konie

31; 2i.
i st. na 2 1.

> W 1971 r. konie widzowskie wygrały dwie gonitwy 
Współczynnik powodzenia jest to stosunek prż 

konia widzowskiego do ogólnej przeciętnej wygranej

1966 803 025 III — 3 __ 8
1967 677 250 IV — 1 1 6
1968 859 400 III — 4 3 7
1969 691 275 III — 2 2 2
1970 619 825 IV — 4 3 2
197P 777 625 III 1 6 5
1972 1 055 000 II 6 5 _ 3
1973 667 225 V — 3 _ 3
1974 651 550 IV 4 4 2
1975 632 700 V 1 2 1 3

2 71 10
2 56 3
3 62 14
3 55 12
3 42 17
2 55 14
2 54 11
3 48 12
6 46 20
3 45 15

0,90
0,78
0,95
0,98
0,85
1,08
1,44
1,23
1,10
0,95

2 -> ", wygraty awie gonitwy za granicą.
^ Współczynnik powodzenia jest to stosunek przeciętnej wygranej na jednego 

— -j na jednego konia biegającego.

Rok 1976

Villarsa, 2400 m, pozagrupowa. Wygrał 3 1. og. Duplikat, kaszt. 
(Antiquarian — Dubrowna) w czasie 2'33"; dżokej R Macie
jak.

Widzowa, 2600 m, pozagrupowa. Wygrał 4 1. og. Syców, kaszt. 
(Antiquarian — Sycyliana) w czasie 2'45"; dżokej R Macie
jak.

Łeb w łeb, 3200 m, pozagrupowa. Wygrał 3 1. og. Dostojnik, 
kaszt. (Antiquarian — Dostojna) w czasie 3'28"; dżokej A Re- 
jek.
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Fot. 51. Ogier Dostojnik (Antiquarian — Dostojna), kaszt., ur. 1973 r., 
hod. SK Widzów, rodzony brat og. Dipola (fot. T. Palacz)



Pink Pearla, 1800 m, pozagrupowa. Wygrał Dostojnik 3 1. og. 
kaszt, w czasie 1'53"; dżokej B. Mazurek.

Aschabada, 2200 m, pozagrupowa. Wygrał 3 1. og. Despota, kaszt. 
(Antiquarian — Despotka) w czasie 2'21"; dżokej R. Sadow
ski.

Rok 1977

Prezesa R.M., 3200 m, otwarta. Wygrał 4 1. og. Duplikat, kaszt. 
(Antiquarian — Dubrowna) w czasie 3'24"; dżokej S. Sała
gaj-

Fils du Vent, 2600 m, pozagrupowa. Wygrał 4 1. Duplikat, kaszt., 
w czasie 2'54"; dżokej S. Sałagaj.

Sac a Papier, 4000 m, pozagrupowa. Wygrał 5 1. og. Syców, 
kaszt. (Antiquarian — Sycyliana ) w czasie 4'35"; dżokej S. Sa
łagaj.

Min. Rolnictwa (Produce) 1400 m, pozagrupowa dla dwulatków.
Wygrał Song (Balustrade — Sarolta), kaszt., w czasie 1'31"; 
dżokej S. Sałagaj.

Mokotowska 1600 m, pozagrupowa dla dwulatków. Wygrał og. 
kaszt. Song w czasie 1'46"; dżokej S. Sałagaj.

Cardei 1400 m, pozagrupowa dla dwulatków. Wygrała kl. c. gn. 
Monza (Juggernaut — Montana) w czasie 1'19"; dżokej S. Sa
łagaj.
W latach 1955—1977 konie hodowli SK Widzów wygrały 83 

gonitwy pozagrupowe.
W grupie koni 3-letnich: Villarsa 4, Kozienic 2, Aschabada 2, 

Wiosenna 2, Soliny 1, Dolores 2, Pink Pearla 6, Mortimera 4* 
Intryganta 3, Służewca 1, Otwarcia 6, Wilanowska 1, Moszny 1, 
Turysty 1 (razem 36 gonitw).

W grupie koni 4-letnich i st.: Widzowa 4, Fils du Vent 4, Go- 
lejewka 3, Sac a Papier 2, Wojska Polskiego 2, Łeb w łeb 3, 
Sygneta 1, Kartacza 2, Turysty 3, Sana II 2, Otwarcia 6, Przo
downików Górnictwa 1, Galtee More 1, Norsk Jockey Club 1, 
Jesienna 1 (razem 36).

W grupie koni 3-letnich i st.; Rzeki Wisły 5, Krasne 4, Przed- 
świta 2, Rzecznej 1, Służewca 1, Łazienkowską 1, Pracowników 
Zw. Pr. Wyśc. 1, Zamknięcia 1, Driady 1 (razem 16).
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Ponad trzy gonitwy pozagrupowe wygrało potomstwo nastę
pujących ogierów: Łeb w łeb 15, Aquino 8, Casanova 8, Antiqu
arian 18, Merry Minstrel 5, Fort de France 4, Dorpat 4, Hexton 
4, Cross 4, Cypr 3, Super 3, Oduagis 3, Balustrade 3 — 13 ogie
rów — 82 zwycięstwa.

Konie hodowli SK Widzów wygrały łącznie 52 gonitwy imien
ne I grupy, a mianowicie: 23 z nagrodą 9 000 zł, 19 z nagrodą 
10 000 zł, a 10 z nagrodą 12 000 zł. Ponadto konie widzowskie 
wygrały 12 gonitw imiennych, lecz z nagrodami poniżej 9 000 zł, 
nieraz dotowane nawet niżej, np. II grupy (bez wykazu).

Do gonitw I gr. kwalifikowano konie, które nie wygrały na
grody wartości 15 000 zł.

Konie I grupy, które w latach 1953—1975 wygrały nagrody 
wartości 9000 zł.1

1 Pewna ilość koni pozagrupowych wygrała gonitwy I gr. Prawdopo
dobnie konie te wygrały gonitwy I grupy na podstawie zwycięstwa, w 
których awansowały poza grupy.

Nagr. Służewca 3 1. Sargo po Casanova
ff Hungariana 3 1. Syderyt po Fort de France
n Pasjansa 3 1. Darfur po Fort de France
,, Foscari 4 1. Dor po Casanova
ff Kitty Villars 4 1. Dor po Casanova
ff Surmacza 4 1. Fanfan po Casanova

Fine Mouche 4 1. Fanfan po Casanova
Epikura 3 1. Saturn po Fort de France

ff Solali 3 1. Sewilla po De Corte
ff Sirdara 4 1. Syderyt po Fort de France
ff Rucha 4 1. Anadir po Dorpat albo Sygnet
ff Bafura 3 1. Mistyk po Dorpat
ft Jeremiego 3 1. Bartodziej po Dorpat
ff Skarbnika 5 1. Syderyt po Fort de France
ff Surmacza 5 1. Syderyt po Fort de France
ff Partenic 4 1. Saturn po Fort de France
ff Wizjera 4 1. Bartodziej po Dorpat
ff Solali 3 1. Delicja po Merry Minstrel
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Nagr. Merry Minstrela
„ Jona
„ Surmacza
„ Bafura

Konie I grupy, które

Nagr. Forwarda
„ Czaddy
„ Pilade
„ Forwarda
„ Epikura
„ Baroneta

i Good Boya
„ Sezama
„ Bafura
„ Pilade
„ Sezama
„ Dziwożony
„ Pilade
„ Skarbnika
„ Miry
„ Bostelli
„ Solali
„ Kordjana
„ Erotyka
„ Solali

łcp. Otwarty
„ Otwarty
„ Moszny

(w 1957 r.)
» Moszny

(w 1959 r.)
,, Rucha
,, Intryganta
„ Kartacza

6 1. Syderyt po Fort de France
6 1. Syderyt po Fort de France 
4 1. Sygnał po Merry Minstrel
3 1. Dżersi po Balustradę 

wygrały nagrody wartości 10 0

4 1. Maldur po Turysta
3 1. Delicja po Merry Minstrel
6 1. Fanfan po Casanova
4 1. Mistyk po Dorpat
3 1. Debar po Antiquarian

3 1. Durango po Antiquarian
3 1. Saron po Super
3 1. Suzuki po Super
6 1. Sygnał po Merry Minstrel
3 1. Dipol po Antiquarian
3 1. Sarissa po Antiquarian
5 1. Debar po Antiquarian
5 1. Sapporo po Antiquarian
3 1. Serbia po Antiquarian
3 1. Delikt po Antiquarian
3 1. Denver po Antiquarian
3 1. Syców po Antiquarian
3 1. Wiza po Antiquarian
3 1. Destina po Esculap

Konie, które wygrały handicapy wartości 12 000 zł

4 1. Don Buttall po Łeb w łeb
3 1. Falkland po Indian Love
3 1. Sylwa po Hexton

3 1. Jaskier po Ruch

4 1. Dunajec po Hexton
3 1. Daton po Hexton
5 1. Orchowiec po Oduagis

184



Hep. Turysty 3 1. San Siro po Turysta
Wilanowska 3 ?. Czafrang po Casanova
Hungariana 3 1. Modena po Antiquarian

Reproduktory, których potomstwo wygrało gonitwy w I gru
pie to: Antiquarian 12, Fort de France 10, Casanova 7, Dorpat 4, 
Merry Minstrel 4, Hexton 3, Turysta 2, Super 2, a 8 reproduk
torów dało po jednym zwycięzcy.

SPORT JEŹDZIECKI W STADNINIE I KONIE HODOWLI 
WIDZÓW A UŻYTKOWANE W SPORCIE

Sekcja jeździecka powstała w Widzowie jesienią 1969 r. Trenin
giem zajmuje się mjr Kazimierz Wojtczak. Sekcja dysponuje 10 
końmi; wielką nadzieją Sekcji jest wałach Woroneż, ur. 1971 r. 
po Cross, który wykazuje duży talent do skoków. Jeźdźcy to 
przeważnie juniorzy, uczniowie miejscowej szkoły. Biorą oni 
udział w zawodach międzyokręgowych oraz ogólnokrajowych.

W okresie powojennym w sporcie jeździeckim odznaczyło się 
około 40 koni z Widzowa. Na wyróżnienie zasługuje przede 
wszystkim siwy ogier Murzynek 1966 (Szczecin — Mirra), star-

Fot. 52. Ogier Song (Balustradę) wygrał dwie najważniejsze nagrody dla 
dwulatków: Ministerstwa Rolnictwa i Mokotowską
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tu jacy obecnie w barwach WKS Legia. W latach 1974-1976 na 
zawodach międzynarodowych wygrał on 4 konkursy potęgi sko
ku osiągając największą wysokość 204 cm. Ogółem wygrał 15 
konkursów na zawodach ogólnokrajowych i międzynarodowych 
Kl. O i CC. Największym jego sukcesem było zajęcie III miej
sca pod jezdzcem Janem Kowalczykiem w Wielkiej Nagrodzie 
i owego Yorku w 1975 r. na zawodach halowych rozgrywanych 
w Madison Square Garden. 17

Poza mm na wzmiankę zasługuje: wałach Bart — II mieisce 
w JMP WKKW Juniorów, kl. Strzyga — I miejsce w JMP w 
skokach Juniorów, wałach San Siro startujący przez 10 lat 
(1965—1975) w różnych sekcjach; największym jego sukcesem 
było zajęcie I miejsca na JMP WKKW Juniorów w 1965 r.

Wyjątkowym talentem odznaczał się też ogier Dersu 1967 
(Balustrade-Dorquina), który startując w barwach ŁKJ zajmo
wał dużo punktowanych miejsc na zawodach ogólnokrajowych;

Fot. 53. Wałach Bart odnosił pod Jadwigą Małycha (KS 
liczne sukcesy w konkurencji WKKW (fot. S. Rozwadowski) Cwał-Poznań)

186



niestety złamał nogę na JMP w Sopocie w 1976 r. Obecnie duże 
nadzieje wiązane są z Cygajem i Orsonem.

Także kilka koni wyróżniło się w wyścigach płotowych i prze
szkodowych. Najlepszym był wałach Baracz, który startując pod 
jeźdźcem Marianem Babireckim w 1956 r. w Pardubicach, był 
II w Wielkiej Pardubickiej i III w nagr. kpt. Popiera. Dobrymi 
końmi płotowo-przeszkodowymi były Czarodziej i Sejdał. Na wy
różnienie zasługuje również klacz Almina, która w 1968 r. wy
grała największy steeple-chase w Sopocie — nagr. Wielką Bał
tycką.

LUDZIE WIDZOWA W LATACH 1945—1975

Kierownicy

Leonid Ter-Asaturow. W dniu 7 października 1968 r. zmarł 
Leonid Ter-Asaturow — długoletni zasłużony kierownik Pań
stwowej Stadniny Koni w Widzowie, hodowca ogólnie łubiany, 
szanowany i ceniony.

Talent hodowlany Leonida Ter-Asaturowa dał się już poznać 
w pierwszych latach okupacji, kiedy to był on kierownikiem sta
dniny w Ołyce. Znaczne były też jego zasługi przy organizowa
niu stadniny w Młynowie i wyszukiwaniu rozproszonych koni 
hodowlanych. Towarzyszył — nieodłącznie koniom ewakuowa
nym z tych stadnin w czasie wojny do Niemiec, gdzie tylko z 
małą garstką pracowników, pozostających lojalnie u jego boku, 
utrzymał 100 klaczy. Po pokonaniu różnych trudności w strefie 
amerykańskiej ulokował stadninę w bezpiecznym miejscu w stre
fie brytyjskiej (BAOR) w gosp. Erichsburg. Tu znów rozwinął 
swe zdolności hodowlane, a ponadto słowem i czynem dopomagał 
w wyszukiwaniu i gromadzeniu koni uprowadzonych z Polski. 
Później wraz z inż. A. Krzyształowiczem pracował w Nettelau, 
gdzie zgromadzone zostały konie czystej krwi arabskiej. Aż do 
ostatniej chwili kierował Leonid Ter-Asaturow załadunkiem i od
prawą koni rewindykowanych lub restytuowanych, wracających 
na statkach do kraju, po jakże ciężkiej i długiej tułaczce. Ura
towane z pożogi wojennej zarodowe konie ze stadnin wołyńskich
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Fot. 54. Ryszard Śpiewak, masztalerz i członek LZS Widzów podczas 
tremngu na dobrze skaczącym wał. Woroneż (synu Crossa), hod. SK Wi
dzów (fot. M. Gadzalski)

Ołyka, Młynów i Derażne, po powrocie do Polski włączone zo
stały do tworzących się stadnin w Kurozwękach i Walewicach 
1 byty podstawą naszej hodowli koni angloarabskich.

Po powrocie do kraju Leonid Ter-Asaturow musiał jednak 
° tyCh szczeS°lnie ukochanych przez siebie koni, aby
w 947 r. rozpocząć pracę w słynnej stadninie koni pełnej krwi
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Fot. 55. Leonid Ter-Asaturow, długoletni zasłużony kierownik SK Widzów 
w latach 1947—1968; wyhodował wiele wartościowych koni, m. in. trzech 
derbistów

14 — Stadnina Koni Skrzydlów



Widzowie, a później objąć jej kierownictwo. Tamtejsze budyn- 
1 ^urządzenia związane z hodowlą, chociaż bardzo podniszczo

ne ocalały, to tez Widzów w latach 1947—1950 stał się jakby 
punktem przelotowym dla koni pełnej krwi rewindykowanych 
Lb^ch^.^^ Z majątkÓW —°wionyych 

Nie było to łatwe zadanie dla nowego kierownika, który do 
tego spotkał się z nowym dla siebie zagadnieniem — hodowlą 
-oni pełnej krwi — z rasą, z którą dawniej miał do czynienia 

tylko przypadkowo.
Wrodzone cechy Ter-Asaturowa - zamiłowanie do koni, pra

cowitość, sumienność oraz dociekliwość, pozwoliły mu zapozna
wać się stopniowo, ale dość szybko z arkanami hodowli tej mało 
mu dotąd znanej, a specyficznej rasy koni. Stanął on wobec sze
regu innych zagadnień, niż te, które dominowały w hodowli an- 
gloarabskiej.

Początkowo trudno było osiągnąć postęp, ponieważ klacze włą
czone do stadniny były przeważnie drugo-, a nierzadko trzecio
rzędne, lecz wówczas przy odbudowie hodowli koni pełnej krwi 
przyjęto zasadę, aby kryć każdą klacz. Również ogiery były wła
ściwie przypadkowymi, jak Indian Love czy też może nieco le
pszy, urodzony w Golejewku Cypr. Przez pierwszych kilka lat 
istnienia Stadniny Ter-Asaturow musiał się usilnie starać o przy- 
ział każdej nieco lepszej klaczy, i powoli usuwać braki. Dzięki 

wytrwałej pracy po kilku latach udało się osiągnąć pewną kon
solidację stanu klaczy i rozpocząć próby trenowania młodych ko
ni przed ich udziałem w próbach dzielności 
wym.

Leonid Ter-Asaturow w 
swych wysiłków. Okazały się one dobre,

na torze wyścigo-

1953 r. mógł już sprawdzić rezultaty 
. , - - ---- *> czego wyrazem były

zwycięstwa przychówka po doskonałym czołowym reprodukto
rze, jakim był Łeb w łeb. Jeszcze dwa lata wysiłków nad ulep
szaniem wychowu, żywienia i ruchu młodych koni, poprzedzone 
wieloletnim analizowaniem rodowodów koni używanych do połą
czeń hodowlanych i oto kierownik wysyła na tor ogiera Sombre
ro który zdobywa w 1955 r. nie tylko Derby-cel pracy każdego 
hodowcy, ale i cenną porównawczą nagrodę — Wielką Warszaw-
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W ślad za tymi sukcesami idą dalsze.; W 1956 r. Laryks zdo
bywa dla Widzowa drugie Derby oraz nie mniej cenny wyścig 
St. Leger. W trzy lata później Mister Tory wygrywa trzecie 
derby (1959) i jako 5-letni — nagr. Wielką Warszawską, powta
rzając dublet Sombrero. Nagroda Wielka Warszawska przypadła 
wychowankom Ter-Asaturowa czterokrotnie, podobnie jak na
grody Liry, St. Leger zdobyli oni — dwukrotnie. Wiele innych 
cennych nagród o charakterze hodowlano-selekcyjnym zdobyły 
konie wyhodowane przez Ter-Asaturowa w ciągu jego wielkiej i 
oddanej pracy, trwającej w Widzowie 21 lat. Za owocną pracę 
w hodowli koni Rada Państwa nadała L. Ter-Asaturowowi Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Wieloletni Naczelnik Wydziału Hodowli Koni w Min. Rolnic
twa Zdzisław Hroboni, który znał dobrze Leonida Ter-Asaturo
wa i z którym pracował na wygnaniu w Niemczech, a później w 
kraju, w artykule zamieszczonym w Nr 1/1969 „Konia Polskie
go” takie mu poświęca słowa: „Leonid Ter-Asaturow był nie
zwykle pracowity. Zawsze pogodny i uprzejmy, umiał jednak w 
bardzo taktowny sposób wymagać od podległych mu pracowni
ków skrupulatnego wykonywania obowiązków; zresztą sam jego 
przykład działa na nich mobilizująco. Sposób Jego bycia, przyjazne 
podejście do podwładnych oraz ogromna wiedza sprawiły, że 
marzeniem każdego adepta-koniarza było dostać się do Niego na 
praktykę. Nigdy nie odmawiał wyjaśnień, chętnie dzielił się swy
mi wiadomościami i starał się jak najwięcej wiedzy przekazać 
tym, którzy chcieli Go słuchać”.

Ter-Asaturow był doskonałym fachowcem, człowiekiem szla
chetnym i wielkiej dobroci, najlepszym kolegą i zwierzchni
kiem. Jego odejście najboleśniej odczuwają ci, którzy Go naj
lepiej znali, mieli możność z nimi współpracować i w pełni oce
nić Jego kryształowy charakter.

Jarosław Koch. Po śmierci Leonida Ter-Asaturowa kierow
nictwo Stadniny Widzów objął Jarosław Koch, w 1960 r. J. Koch 
rozpoczął studia na Wydziale Zootechnicznym SGGW, bezpośred
nio po zdaniu matury w liceum Rejtana w Warszawie. Podczas 
studiów odbył, 2 1/2-miesięczną praktykę w Stadninie Koni Mo- 
szna. Końmi interesował się już wcześniej, w 1958 r. zaczął jeź
dzić konno w Warszawskim Klubie Jeździeckim, a następnie od
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1959 r. do końca studiów w 1966 r. jeździł na treningach w stal- 
X sX6bleWyCh M T' WarSZaWSkta’ szcze8ÓInie intere- 
ująć się na bieżąco wynikami wyścigowymi uzyskiwanymi przez 

keyjhyX W ZWyci^zcami gonitw sele-

ła jyKocho3ańtStW07Ch T°rÓW WyŚCigÓW K°nnych ufundowa-
. ochowi stypendium, zobowiązujące go tym samym do pod- 

wC1966raCy na u0*"26 P° zakończeniu studiów. Dyrekcja PTWK 
w 1966 r. wyraziła zgodę, aby J. Koch po zdaniu dyplomu odbył 
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zastępczo staż w Stadninie AVidzów. Trudno było trafić lepiej. 
Po ukończeniu stażu w październiku 1967 r. kierownik, L. Ter 
Asaturow zaproponował J. Kochowi, aby nadal pracował w stad
ninie, na co się zgodził. L. Ter-Asaturow zawsze chętnie udzie
lał mu wskazówek i zapoznawał go z zasadami hodowli koni 
pełnej krwi.

Od jesieni 1968 r. Jarosław Koch rozpoczął pracę jako kie
rownik Stadniny Widzów. Oprócz wiedzy i praktyki nabytych 
pod ręką Asaturowa, tak ważnych, jeśli idzie o znajomość za
wodu, trzeba dodać, że J. Koch dysponuje dobrą „pamięcią do 
koni” (pokrój, charakter, cechy szczególne) i znajomością rodo
wodów. Jest sumienny, pracowity i ma głębokie zamiłowanie do 
hodowli. Można też dopatrywać się w nim pewnej intuicji, któ
ra pomogą mu np. przy układaniu planów stanowienia. Stale 
wzbogaca swoją wiedzę zawodową.

Trenerzy i inni pracownicy hodowli

Spośród trenerów starszego pokolenia, którzy najdłużej przy
gotowywali konie stajen wyścigowych Widzów i Skrzydlów po 
drugiej wojnie światowej, należy przede wszystkim wymienić 
Kazimierza Jagodzińskiego, poprzednio doskonałego 
dżokeja. Trenowane przez niego konie odniosły najwięcej zwy
cięstw w latach 1959—1967; przez 6 sezonów wyścigowych stał 
on na pierwszym miejscu siodłając 170 zwycięskich koni.

Na drugim miejscu postawić trzeba trenera Jana Paszkie
wicza. W latach 1953—1960 w ciągu 7 sezonów wyścigowych 
konie przez niego trenowane zdobyły 142 pierwsze nagrody. Jan 
Paszkiewicz przez wiele lat pracował pod okiem takiego znawcy, 
jakim był Ryszard Zoppi, korzystał też często z jego uwag i 
wskazówek.

Konie widzowskie były też przez dłuższy czas (1962—1975) 
trenowane przez trenera Grzegorza Klamara; zajmował 
one czterokrotnie pierwsze miejsce wśród trenerów, zobywając 
ogółem 92 pierwsze nagrody.

W latach 1959—1961 konie widzowskie w stajni wyścigowej 
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Pławno trenował W S t a « i a v doi i ,. , tym wygrały one 54 wyścig’ ’ °na‘y dZ°kei’ " okrcsfe

W '»'«ch 1969 1 1970, kiedy konie trenował inż. M. Baniewicz 
And Pla™-,stajnię Skrzydlów PO Jagodzińskim objąl trenw 
teilt V ? iCki' “a! w staW 14 widzowsS, koni 

y nich i starszych; w obydwu sezonach wyścigowych przy
dzielono mu do treningu tylko po dwa dwulatki. I następnych 
eonach otrzymał do treningu 1—2 konie widzowskie Ogółem 
cner Andrzej Walicki wygrał dla Wldzowa 61 wyścigów 

kon o A ,Marian B o " ‘ e w i c z zaczął przygotowywać 
konie widzowskie (stajni Skrzydlów) w 1964 r. W 1967 r odnio 
sły one już 14 zwycięstw, a w 1963 r. - 15 zwycięstw w „ 
mtwach płaskich. W 1971 r. konie trenowane przez niego wy.'

koniuszy "Br;'" “stS“Ty wldzó»' "0 >—• -
cki) y 1 Stanisław Kołodziejczyk (fot. A. Swię-
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grały już 21 gonitw płaskich, a w 1974 r. — 27 gonitw. W okre
sie od 1965 do 1974 r. konie urodzone w Widzowie i trenowane 
przez inż. M. Baniewicza w stajni wyścigowej Skrzydlów wygra
ły 141 gonitw płaskich.

Inni pracownicy. W stadninie pracuje 9 masztalerzy i koniu
szy.

Bronisław Furmańczyk, obecnie koniuszy, rozpoczął 
pracę w Widzowie w 1936 r. jako powożący. W czasie wojny da
lej pracował w Widzowie przy koniach hodowlanych. Od 1946 r. 
pracuje jako koniuszy. Jest to człowiek bardzo oddany koniom, 
mający duże doświadczenie w pracy przy porodach i w pier
wszym okresie życia źrebiąt.

Z końmi związany jest koniuszy i w zasadzie dwóch tylko 
masztalerzy. Reszta to pracownicy przyuczeni do zawodu ma
sztalerza, zazwyczaj bez żadnych fachowych tradycji i zamiło
wania. Wyjątek stanowi podkoniuszy Stanisław Koło
dziejczyk, który pracuje w stadninie od 1938 r. Pracuje on 
przy wychowie ogierków, zawsze stara się aby konie przez niego 
obsługiwane były najlepsze i żywo interesuje się ich karierą wy
ścigową oraz dalszymi losami. Jest człowiekiem dobrze znającym 
swój zawód. Od kilku lat stadnina odczuwa dotkliwy brak lu
dzi do pracy przy koniach, a to ze względu na rozwój przemysłu 
(pobliska Częstochowa i Radomsko).



Gonitwy o największym znaczeniu selekcyjno-hodowlanym 
(The most celebrated races)

Skrót Nazwa

1
2
AC
AT
B
BGC 
Cd
CoC
D
DC
DD
Ec
FD
FO
G VI a QE

GC
GM
GP
ID
KD
L
O
Pr.
RO

1000 Guineas St.
2000 Guineas St.
Ascot Gold Cup
Prix de l’Arc de Triomphe 
Belmont St.
Jockey Club Gold Cup
Prix du Cadran
Coronation Cup
Derby
Doncaster Cup
Deutsches Derby
Eclipse St.
Prix du Jockey Club
Prix de Diane
King George and Queen

Elizabeth St.
Goodwood Cup
Gran Premio di Milano 
Grand Prix de Paris
Derby Italiano
Kentucky Derby
St. Leger St.
Oaks St.
Preakness St.
Royal Oak

Dystans
m

Rozgrywane 
od roku

1609 1814
1609 1809
4022 1807
2400 1920
2413 1867
3219 1920
4000 1838
2414 1902
2414 1780
3621 1766
2400 1868
2010 1886
2400 1836
2100 1843

2414 1951
4224 1812
3000 1889
3000 1863
2400 1884
2010 1875
2935 1776
2414 1779
1910 1873

1861
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Wykaz innych gonitw o najwyższym znaczeniu 
selekcyjno-hodowlanym (nie uwzględnionych 

w „Tablicach rodowodowych” K. Bobińskiego i S. Zamoyskiego)

Skrót Nazwa gonitwy Dystans
m

Rozgrywane 
od roku

CS
Anglia 
Champion St. 2011 1877

H Hardwicke St. 2413 1879
Benson a. Hedges Gold Cup 2100 1972

St. J St. James Palace St. 1609 1878

F2
Francja
Poule d’Essai des Poulains 1600 1840

FLp. Prix Lupin 2100 1855
FSC Grand Prix de St. Cloud 2500 1903
FHq Prix Hocquart 2400 1861
FGa Prix Ganay 2000 1889

Ir D
Irlandia
Irish Sweeps Derby 2413 1866

Ir 2 Irish Two Thousand
Guineas 1609 1922

IGI
Włochy
Gran Premio d’ltalia 2400 1921

IJC Gran Premio del Jockey 
Club 2400 1921

DBB
RFN
Grosser Preis von Baden 2400 1858
Preis von Europa 2400
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Wykaz gonitw o/an<r p znaczeniu selekcyjno-hodowlanym 
h S atte™ Races, fr. Epreuves Sélectives) 

CII W mrlnxirrwrl o i__* .figurujących w rodowodach

Skrót

Pr W

FGr

FEA

Fis

CV

FDr
FJM
Ir.L

ogierów

Nazwa gonitwy

Prince of Wales St: Sanso
vino, Hyperion, Stedfast 

Prix Greffulhe: Tourbillon, 
Ambiorix, Asterus

Prix Eugène Adam: Sarda- 
napale, Gouvernant

Prix dispahan: Condover 
Epinard

Chester Vase: Hyperion, 
Buchan, Bayardo

Prix Daru: Tornado, Aquino 
Prix Jacques le Marois
Irish St. Leger

pwanych w Widzowie
Dystans Rozgrywane

m od roku

2614 1862

2100 1882

2000 1893

1850 1920

2687 1920
2100 1877
1600 1921
2815 1916

Skróty nazw innych gonitw stosowane
w rodowodach ogierów

W rodowodzie og. Antiquarian
IrAn 
FMO 
FEB 
Stw 
UHp
UTr
UDw
UWt 
ULR 
USu 
USC 
UBr

Anglesey St.
Prix Morny
Prix Edmond Blanc 
Stewards Cup Hep. 
Hopeful St.
Travers St.
Dwyer Handicap
Withers St.
Lawrence Realization 
Suburban Handicap 
Saratoga Cup 
Brooklyn Handicap
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W rodowodzie og. Casanova

Cm Cambridge St. Hep.
Dew Dewhurst St.
New New St.
RH Royal Hunt Cup Hep.
IrRP Railway Plate
GY Great Yorkshire St.
Gim Gimcrack St.
M Middle Park St.
JuS July St.
Cov Coventry St.

W rodowodzie og. Balustrade

IGC Gran Critérium
ICN Critérium Nazionale
ICh Premio Chiusura
IT Premio Tevere
JCC Jockey Club Cup

W rodowodzie og. Conor Pass

FH Prix Herod
FGC Grand Critérium
NBP National Breeders, Prod.
fp2 Prix Jean Prat
Ch Champagne St.

W rodowodzie og. Fort de France

JC Jockey Club x 2
EVII King Edward VII St.
fml Critérium de Maisons Laffitte
PHq Prix Hocquart
Fis Prix d’Ispahan
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w rodowodzie og. Łeb w łeb

JuC
JCS
DBB
FRj
Rou 
W
Imp

July Cup
Jockey Club St.
Grosser Preis von Baden 
Prix la Rochette 
Rous Memorial St. 
Woodcote St.
Imperial Produce St.

W rodowodzie og. Juggernaut

IJC
IL
IA
FHa 
Vic 
Crv 
FB 
FLa

Premio Jockey Club 
St. Leger Italiano 
Premio Ambrosiano x 2 
Prix d’Harcourt x 2 
Victoria Cup 
Craven St.
Prix Boïard 
Prix Lagrange

W rodowodzie og. Merry Minstrel

Cri Criterion St.
frP National Produce St.

W rodowodzie og. Aquino

FP2 
DZ 
JB 
FRP 
FLa

Prix Jean Prat 
Zukunfts Rennen 
Premio Bimbi 
Prix Robert Papin 
Prix Lagrange

Uwaga! F ' 
wód og. Balustrade. soni‘w zdobyty<*

nych, wymienionX'rodowoda^“ seIekeJ°"°^-

przez Near co — rodo-
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Po nazwie gonitwy podano w nawiasach umowne skróty nazw 
ogierów, a mianowicie: Antiquarian — Ant, Balustrade — B, 
Casanova — C, Conor Pass — CP; Fort de France — F, Jugger
naut — J; Łeb w łeb — Ł; Merry Minstrel — M, Aquino — 
A.
PkH — Park Hill St. (FX2, A, C, Ant)
FVr — Prix Vermeille (CP, B, A, M)
FC1 — Prix Chloe (CP, B, M)
FFt — Prix de la Forêt (A, Ant)
FPe — Prix Pénélope (F, Ant)
JCN — Critérium Nazionale (J, B)
Nas — Nassau St. (C, B)
Cov — Coventry St. (M)
Cm — Cambridge St. (C)
JCS — Jockey Club St. (M)
FMG — Prix Miss Gladiator (A)
FEB — Prix Edmond Blanc (Ant)
FJM — Prix Jacques le Marois (Ant)
YoO — Yorkshire Oaks (Ł)
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