
Zygmunt Braur - znany hodowca koni arabskich
Antoni Święcki

W cieniu  „wielkich  potęg”  jakimi  są  państwowe  stadniny  koni
w Janowie  Podlaskim  i  Michałowie,  a  ostatnio  także
w Kurozwękach, od 16 lat prowadzi hodowlę koni arabskich inż.
Zygmunt  Braur.  Pragnę  go  przedstawić  nie  tylko  od  strony
hodowlanej,  jako  że  jest  on  postacią  barwną  i  w  dzisiejszych
czasach wręcz unikalną.

Urodzony  jeszcze  przed  pierwszą  wojną  światową  w  Kielcach,
tamże w 1928 r. kończy gimnazjum im. Mikołaja Reja, a następnie
studiuje  w  Szkole  Rolniczej  w  Żyrowicach.  Po  jej  ukończeniu
pracuje przez, kilka lat w majątkach ziemskich na Kielecczyźnie,
ale już w 1935 r. rozpoczyna pod okiem inspektora Plewińskiego
pracę  w  Kieleckiej  Izbie  Rolniczej  jako  asystent,  a  wkrótce
inspektor hodowli zwierząt.  Pasjonuje go jednak myśl o własnej
hodowli. Dlatego w 1937 r. kupuje za zaoszczędzone pieniądze 20-
hektarową działkę nieużytku poleśnego, położoną we wsi Dobrów
pod Staszowem. 

Hodowca koni arabskich Zygmunt Braur
z Bobrowa k. Staszowa ze swą ukochaną

klaczą Murcją (fot. A. Swięcki).

Z myślą o hodowli koni zakłada obok naturalnych, także łąki sztuczne. Buduje skromny domek, sadzi
wiele  ciekawych  okazów  drzew  i  krzewów,  które  wynajduje  w  różnych  zakątkach  Polski.  Kupuje
w pow. opatowskim dwie  klacze arabskie chowane w czystości  krwi:  Westal-ka II  (Marzouk III  —
Westalka po Gazall II) i Ruleta (Her-mit or.ar. — Bystra po Marzouk II). W 1944 r. doszedł do 7 koni,
ale w czasie działań wojennych na Przyczółku Baranowskim większość ich zaginęła. Odzyskał później 2
klacze.

Ciągle jednak pragnął hodować konie czystej krwi arabskiej. Dlatego w 1960 r. zakupił w Stadninie
Nowy Dwór 2 klacze: Murcja 1959 (Comet — Muszkatela po- Witraż) i Wielka Zorza 1945 (Wielki
Szlem — Zorza Pełkińska po Nana Sahib I).

Wielka Zorza dała w 1962 r. po El Trypoli klacz Wielka -Esta, sprzedaną w 1968 r. do Szwecji p. Niels
Wargardeno-wi. Wielka Zorza kryta Cometem padła w 1964 r.

Natomiast prawdziwą perłą hodowli w stadninie Z. Braura okazała się Murcja. Ta wielkiej urody gniada
klacz dała w latach 1964—1974 6 sztuk cennego potomstwa, a mianowicie:

— w  1964  r.  gniadą  klacz  Melhafa-Ed-Areg  (po  El  Trypoli),  sprzedaną  w  1968  r.  p.  Niels
Wargardenowi do Szwecji;

— w 1966 r. gniadą klacz Megara (po Branibor), do dzisiaj czynną w hodowli Z. Braura;

— w 1967 r. gniadego ogiera Ben Comet (po Czardasz), sprzedanego w 1974 r. na aukcji w Janowie
Podlaskim p. Leonowi Rubinowi do USA;

— w 1969 r. gniadego ogiera Munkir — Maktabat (po Anarchista), sprzedanego wałachem;

— w 1971 r. gniadego ogiera Magbet-El-Haifi (po Sabbat); nie biegał; ofiarowany w 1975 r. do
Zakładu Rehabilitacji w Konstancinie k. Warszawy;
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— w 1974 r. gniadą klacz Murat-Hanum (po Muharyt), obecnie w stadninie macierzystej;

— w 1976 r. Murcja źrebna jest og. Melon. Klacz Megara 1966 dała:

— w 1971 r. skarogniadego ogiera Mehmet-Ibn-Sabbat (po Sabbat); biegał na Torze Wyścigowym
w latach 1974—1975, sprzedany do SK Kadyny, a następnie do Szwajcarii jako wałach;

— w 1972 r. skarogniadą klacz Merzih-Hanum (po Sabbat); która biegała na Torze Wyścigowym;

— w 1975 r. gniadego ogiera po Banat; w wieku 3 mieś. Złamał nogę i został zgładzony;

— w 1976 r. kryta ogierem Melon.

Gniade kuhailany Z. Braura na pastwisku; na drugim planie dom mieszkalny gospodarza i otaczający go park 
(fot. A. Swięcki).

Z wymienionych tu koni wyhodowanych przez Z. Braura na wyróżnienie zasługują klacze: Melhafa-Ed-
Areg, Megara 1 Merzih-Hanum. Dużą karierę zrobił ogier Ben Comet (Czardasz — Murcja). Koń ten
bardzo dobrze biegał przez 4 lata na torze wyścigowym; brał udział w 25 gonitwach, 8 razy był I, 6 razy
II i 4 razy III,  wygrał 2 gonitwy imienne.  W 1974 r. sprzedany na aukcji w Janowie Podlaskim do
Stanów Zjednoczonych A.P., jest obecnie jednym z trzech ogierów czołowych w znanej stadninie Sir
William Farm,  stanowiącej  własność  p.  Leona  Rubina.  Jest  on  tam bardzo  ceniony  i  znajduje  się
w świetnej formie. Ciekawe jakie da w USA potomstwo?

Zygmunt Braur to zagorzały zwolennik koni czystej krwi arabskiej w typie kuhailan. Pod tym też kątem
dobiera ogiery do swych klaczy. Dzięki takim założeniom najlepszy wyhodowany w Dobrowie koń —
ogier Ben Comet — ma 13/16 krwi koni z rodu Kuhailan. Udanym produktem hodowli Z. Braura jest
klacz Megara, niestety dała dotąd tylko trzy źrebięta. Dobrze biegała na torze wyścigowym jej córka,
klacz Merzih-Hanum, zwłaszcza jako trzylatka.

Sprawą ważną i cenną jest bardzo duże wyrównanie typu koni w Dobrowie. Wszystkie one są maści
gniadej  i  reprezentują  typ  kuhailana.  Uwzględniając  konsekwencję  poczynań  Z.  Braura  nie  jest
wykluczone, że w pewnym momencie może się okazać celowe użycie jego hodowli ogiera w którejś
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stadninie państwowej.

Ze  szczególnym uznaniem wyraża  się  Z.  Braur  o  ogierze  Banat  (El  Azrak  — Bandola),  aktualnie
dzierżawionym przez p. Patrycję Lindsay z Wielkiej Brytanii.

Klacz Murcja, gniada, ur. 1959 (Comet — Muszkatela po Witraż), "perła" hodowli Z. Braura w Dobrowie (fot. A. Świecki).

Podstawą wychowu młodzieży jest w Dobrowie wypas na 12-hektarowym wybiegu w okresie od maja
do listopada przez całą dobę. Obroczona i  czyszczona jest  tylko w południe.  Dzięki temu wyrastają
konie bardzo zdrowe,  których nie  imają się choroby.  Zimą konie dostają  ad libitum siana.  Źrebięta
i konie dorosłe otrzymują mieszankę treściwą (owiec + jęczmień + pszenica jara + żyto jare + bobik)
z tym, że źrebięta otrzymują jej tyle ile zjedzą, zaś konie dorosłe od 1 do 3 kg dziennie. Zimą wszystkie
konie korzystają z wybiegu od godz. 10 do 15.

Ponadto  Z.  Braur  utrzymuje  2  koniki  polskie  do  pracy w gospodarstwie  i  do  prac  transportowych.
Hoduje także krowy rasy jersey (buhaj + 2 krowy z przychówkiem) i liczny drób: indyki rasy mamut,
chińskie gęsi, perliczki, pawie i bażanty. Ma też rasowe jamniki długowłose i olbrzyma monachijskiego.

Poza hodowlą koni i innych gatunków zwierząt gromadzi on także w swym gospodarstwie liczne okazy
(często  unikalne)  drzew  i  krzewów  (miododajne  i  ozdobne),  a  mianowicie:  katalpy,  cisy,  jodły,
modrzewie, jesiony (specjalnie prowadzone), kaktusy, tulipanowiec, wierzby usuryjskie, 36 odmian lip,
8 odmian klonów i inne.

Nie zaniedbuje „bazy paszowej”. Na 3 ha ziemi ornej uprawia: 0,5 ha ziemniaków, 1 ha oziminy i 1,5 ha
jarzyny. Oczkiem w głowie jest 5 ha łąk grondowych, które są starannie nawożone fosforem i potasem,
obornikiem (co 3 lata) oraz wapnowane co 4 1. W 2 tygodnie po sprzęcie II pokosu konie i krowy idą się
paść  na  całą  łąkę.  Pozostałe  12  ha  wybiegu  to  teren  częściowo  zalesiony,  ogrodzony żywopłotem
z krategusa. Rosną tam różne gatunki drzew i krzewów.

Z. Braur jest też namiętnym kolekcjonerem. Ma interesujący zbiór starych wędzideł, strzemion, podków,
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uzd,  munsztuków  polskich  i  arabskich,  janczarów  i  siodeł.  Ściany  zawieszone  fotografiami  koni
i reprodukcjami  obrazów  Juliusza  Kossaka.  Posiada  też  bogatą  bibliotekę  hipologiczną  i  wiele
podręczników rolniczych.

Jest też Z. Braur działaczem społecznym. Od wielu lat prowadzi Szkołę Przysposobienia Rolniczego
w Tuczępach, a długo też aktywnie pracował społecznie w Wojewódzkim Związku Hodowców Koni
w Kielcach.

Zagroda Krystyny i Zygmunta Braurów ma wrota szeroko otwarte dla licznych gości przybywających tu
z różnych zakątków Polski, a także z zagranicy. Można się o tym przekonać przeglądając trzy grube
„Księgi  Pamiątkowe”.  Znajdują  się  tam  liczne  zapiski  osób  odwiedzających  „Oazę  Kuhailanów”
w Dobrowie. W słowach pełnych uznania i serdeczności piszą tam o gospodarstwie Z. Braura ludzie
różnych zawodów i różnego wieku. Są wśród nich hodowcy, przygodni i nie przygodni turyści, młodzież
szkolna i studenci, turyści i hodowcy zagraniczni ze Stanów Zjednoczonych A.P., Szwecji, RFN i innych
państw.  Są  wśród  gości  ludzie  przybyli  nieraz  z  odległych  okolic  Polski,  aby  obejrzeć  to  jedyne
w swoim rodzaju gospodarstwo, w którym mieszkają ludzie odbiegający od wszelkich szablonów.

Kończąc  ten  krótki  opis  gospodarstwa  Zygmunta  Braura  życzę  jemu  i  jego  Małżonce  wszelkiej
pomyślności, a zwłaszcza sukcesów w hodowli pięknych koni czystej krwi arabskiej.
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