
Stanisław Deskur
Hodowla koni w Polsce (VII) 

W  poprzednim  zeszycie  „Wiadomości
Zootechnicznych"  (nr  3/2004)  wspominałem
o ogierze  Ramzes  wyhodowanym  w  stadninie
Wojcieszków i zakupionym na początku 1940 roku
do  Państwowego  Stada  Ogierów  w  Janowie
Podlaskim. 

Nic wówczas nie wskazywało na to,  że ogier ten
okaże  się  w  przyszłości  reproduktorem  stulecia
i jego  progenitura  będzie  odnosić  sukcesy
w najpoważniejszych konkurencjach hipicznych na
skalę ogólnoświatową. 

Dzięki  przekazom dyrektora stada w Janowie Podlaskim, inż.  Tadeusza Marchowieckiego,  na terenie
działalności którego znajdowała się Stadnina Wojcieszków, znamy historię Ramzesa począwszy od wieku
źrebięcego.

Jak wspominałem, ojcem Ramzesa był urodzony w Belgii ogier pełnej krwi angielskiej Rittersporn, który
brał udział z dobrymi wynikami w wyścigach przeszkodowych w Niemczech. W ramach odszkodowań
wojennych trafił do Polski i został włączony do Państwowego Stada Ogierów w Janowie Podlaskim.
Pochodził z linii znanego ogiera Le Sancy, który przekazywał uzdolnienia do skoku.

Rittersporn, stojąc na punkcie kopulacyjnym w Łabuniach koło Zamościa, dał w rocznikach 1926 i 1927 -
osiem  bardzo  dobrych  koni  konkursowych  i  zyskał  sobie  doskonałą  renomę,  toteż  wielu  oficerów
kawalerii pragnęło mieć wierzchowca po tym ogierze. W związku z tym remonty po Ritterspornie szły do
wojska  jak  przysłowiowa  woda.  Niemniej,  publikowane  w  okresie  międzywojennym  spisy  koni
zarejestrowanych przez Polski Związek Jeździecki nie podają żadnych innych koni po Ritterspornie -
poza  wspomnianymi  ośmioma  -  które  miały  znaczniejsze  osiągnięcia  hipiczne.  Również  w hodowli
potomstwo tego ogiera nie wyróżniało się.  Zakupiono 3 jego synów do Państwowych Stad Ogierów,
z których  jeden  po  dwóch  sezonach  kopulacyjnych  został  wybrakowany.  Rittersporn  od  lat  1930.
i prawdopodobnie do końca życia stał w Stadninie Wojcieszków (pow. Łuków). Stadnina ta liczyła około
30  klaczy  hodowlanych  i  należała  do  Marii  Zyberk-Plater,  która  -  jak  ją  charakteryzował  dyrektor
Marchowiecki - „nie znała się na koniach, ale lubiła je bardzo i dobrze żywiła”. Jak wykazał przykład
Ramzesa, w pewnych przypadkach te atrybuty właściciela-hodowcy mogły zapewnić sukces.

W 1929 r.  Maria  Plater  zakupiła  na  licytacji  w Państwowej  Stadninie  w Janowie  Podlaskim roczną
klaczkę  o nazwie  Jordi,  którą  stadnina  wybrakowała,  a  więc  w  opinii  tamtejszych  specjalistów  nie
rokowała ona nadziei, że wyrośnie na dobrą klacz stadną,

Jordi  miała  bardzo  dobre  pochodzenie.  Jej  babka,  klacz  Astarte  urodziła  się  w  znanej  stadninie
austriackiej  Radowce  (obecnie  Rumunia)  i  według  obowiązującego  tam nazewnictwa  jej  oryginalna
nazwa brzmiała  264 Amurath-8.  Rodowód Jonii  (vide:  załączony rodowód Ramzesa)  był  przesycony
krwią orientalną. Pochodziła z rodziny oznaczonej w Radowcach cyfrą rzymską III, sięgającej początków
XIX w. Trzyletnią Jordi włączono w Wojcieszkowie w poczet klaczy-matek. Pech jednak chciał, że Jordi
złamała  przednią  nogę.  W ówczesnym stanie  wiedzy weterynaryjnej  klaczy groziło  zgładzenie,  lecz
właścicielka nie dopuściła do tego.

Klacz powieszono na pasach, a lekarz weterynarii kończynę złożył ujmując w drewniane łupki. Noga
zrosła się, ale krzywo. Klacz silnie kulała i o jakimkolwiek: użytkowaniu poza hodowlą nie było mowy.
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Wówczas w parku w Wojcieszkowie wybudowano drewnianą stajenkę z trawiastym wybiegiem i tam
Jordi,  wraz  ze swoimi  kolejnymi  źrebiętami  spędzała  co roku czas  od wiosny do późnej  jesieni.  Jej
trzecim  kolejnym  źrebięciem  był  Ramzes.  Dyrektor  Marchowiecki  często  bywał  służbowo
w Wojcieszkowie i obserwował małego Ramzesa, który robił wrażenie, że wyrośnie w przyszłości na
ogiera kwalifikującego się do hodowli. Niestety, małego Ramzesa prześladował rodzinny pech. Wczesną
wiosną 1938 r. dobrze rozwinięty i wyrośnięty oraz zawsze czupurny Ramzes przy zabawie ze swoimi
rówieśnikami tak niefortunnie się przewrócił do tyłu, że przez kilka dni nie mógł się podnieść. Maria
Plater  i  w  tym przypadku  odrzuciła  sugestię,  że  Ramzesa  nie  warto  dłużej  męczyć  i  powinien  być
zgładzony. Masażami i ciepłymi okładami lędźwi doprowadzono do tego, że po kilku dniach Ramzes
podtrzymywany przez ludzi wstawał i chwiejnie utrzymywał się na nogach. W następnym okresie jakby
uczył się chodzić, a chwiejny ruch zadem utrzymywał się przez dłuższy czas. Niemniej, ten stan uległ
poprawie i w lecie 1939 r. niewtajemniczeni nie zauważali u Ramzesa przebytego niedowładu krzyża
i żadna tego rodzaju dolegliwość później u niego nie występowała. Jak wcześniej wspomniałem, Ramzes
został  zakupiony  do  Stada  Ogierów  w Janowie  Podlaskim  w  1940  roku.  Według  dyrektora
Marchowieckiego reprezentował on typ urodziwego kalibrowego polskiego anglo-araba, o około 160 cm
wzrostu,  maści  siwej  z  ciemną grzywą i  ogonem,  o suchej  kształtnej  głowie  z  wyrazistymi  oczami,
długiej szyi, wydatnym kłębie, prawidłowych lędźwiach oraz długim i dobrze umięśnionym grzbiecie.
Był głęboki, miał kończyny o prawidłowej postawie przy nieco okrągłych przednich nadpęciach. W ruchu
Ramzes był bez zarzutu, gdyż miał stęp długi i posuwisty, energiczny kłus i długi, dużo terenu kryjący
galop.

Przez  cały  okres  wojenny w  sezonach  kopulacyjnych  Ramzes  był  wysyłany  na  punkty  rozpłodowe
w okolice Kałuszyna. Co roku po powrocie z punktów - jak wszystkie młode ogiery w stadzie ogierów
w Janowie Podlaskim - musiał z reguły dwa razy w tygodniu brać udział w ciężkich biegach myśliwskich
za  psami,  w  terenie  najeżonym  wieloma  trudnymi  przeszkodami.  Ramzes  wyróżniał  się  dobrymi
i precyzyjnymi  skokami,  jego  wadą  była  jednak  niechęć  do  przeszkód  wodnych,  którą  przekazywał
niektórych swoim potomkom.  Musiał  być  dobrym koniem wierzchowym,  skoro  stale  jeździł  na nim
 czasie kadrylów ówczesny koniuszy stada, a w przyszłości dyrektor stadniny w Janowie Podlaskim, inż.
Andrzej Krzyształowicz. Niezależnie od tego, Ramzes był ujeżdżony w zaprzęgu i chodził w zaprzęgach
czterokonnych.

W lipcu 1944 r.  Ramzes razem z całym Stadem Ogierów z Janowa Podlaskiego został  ewakuowany,
osiągając  jako  ostateczne  miejsce  postoju  Cleverhof  L.  Lubeki.  Po  zakończeniu  wojny  większość
polskich  koni  hodowlanych  znajdujących  się  w  Niemczech  zwrócono  do  kraju,  pozostawiając  kilka
szczególnie  utalentowanych  do  sportu  na  terenie  zachodnich  Niemiec,  do  reprezentowania  naszej
hodowli. Wśród nich został Ramzes, dosiadany wówczas przez por. Bieleckiego.

Gdy  por.  Bielecki  wyemigrował  do  Kanady,  nabył  Ramzesa  baron  Clemens  von  Nagel-Doornick,
właściciel  stadniny Vornholz  (Westfalia),  liczącej  około  30  klaczy stadnych.  Baron  von  Nagel  -  jak
wspomniałem w poprzednich „Wiadomościach Zootechnicznych” - był w czasie wojny komendantem
stadniny w Racocie, a ponieważ przyzwoicie się zachowywał, co poświadczyli jego polscy pracownicy,
mógł po zakończeniu wojny zająć się swą hodowlą koni. Jego ideą było wyhodowanie dobrych koni,
przede wszystkim do dyscypliny ujeżdżenie i skoki przez przeszkody, które zapewniłyby jeździectwu
niemieckiemu  kontynuację  osiągnięć  z  okresu  międzywojennego.  Będąc  synem  dyrektora  stadniny
w Beberbeck, miał tam okazję te konie dobrze poznać i postanowił zrealizować swe plany w oparciu
o nie. Wyszukał nieliczne egzemplarze koni z krwią beberbecką, pozostałe w Niemczech. Użył ogiera
Oxyd (lrrlehrer-Oxalis) i klaczy hanowerskich po ogierach beberbeckich. Wykorzystał również polskiego
ogiera  Zew,  hodowli  Jezierskiego  z  Worotniowa (pow.  Łuck),  pochodzącego po ogierze  pełnej  krwi
angielskiej i od oryginalnej klaczy beberbeckiej.

W  Vornholz  została  przygotowana  pierwsza  powojenna  niemiecka  ekipa  olimpijska  startująca
w dyscyplinie ujeżdżenie w Helsinkach w 1952 r.,  dosiadająca koni wyhodowanych w tejże stadninie
według  wyżej  omawianej  koncepcji  hodowlanej.  Ekipa  ta  zdobyła  brązowy  medal  Istniały  szanse
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powtórnego wysłania tych samych koni na olimpiadę w Sztokholmie w 1956 r.,  jednak jeden z koni
zakulał i musiano go wymienić. Ta ekipa również wróciła z brązowym medalem, w tym jeden z koni
hodowli z Vornholz zdobył też medal brązowy indywidualnie. Dalsze olimpijskie sukcesy koni hodowli
barona  von Nagel  były imponujące.  W Tokio  w  1964 r.  ekipa  RFN zajęła  w ujeżdżeniu  zespołowo
pierwsze miejsce. W tej ekipie brał udział Remus zdobywając indywidualnie medal srebrny. W Meksyku
w 1968 roku ekipa RFN zajęła w tej samej konkurencji to samo miejsce, a uczestniczący w niej Mariano
indywidualnie też medal srebrny. W Monachium w 1972 r. w ekipie RFN, która zdobyła złoty medal w
skokach przez przeszkody, wystąpił wałach Robin. Te trzy konie - Remus, Mariano i Robin są już synami
Ramzesa.  Ramzes przez pierwsze lata  pobytu w Vornholz występował w konkursach hipicznych pod
doskonałym  niemieckim  jeźdźcom  Brinckmannem  osiągając  niezłe  wyniki  na  skalę  krajową
Prawdopodobnie baron von Nagel  chciał  sprawdzić wartość użytkową tego ogiera.  Karierę  sportową
zakończył Ramzes w 1948 r. łamiąc nogę na treningu. Z pewnością był to zły omen, gdyż jak pamiętamy
matka jego też złamała nogę, a ojciec - ogier Rittersporn złamał nogę dwa razy. W tym przypadku baron
von  Nagel  mógł  się  obawiać  występowania  predyspozycji  dziedzicznych;  szczęśliwie  w potomstwie
Ramzesa takie przypadki nie miały miejsca.

Do  użycia  Ramzesa  w  hodowli  mogły  również  zrażać  niepowodzenia  z  okresu  międzywojennego
w Racocie  -  próby łączenia  klaczy hanowerskich i  holsztyńskich z  ogierami  racowieckimi  -  które  to
niepowodzenia  były  z pewnością  baronowi  von  Nagel  znane.  Ponadto,  w  historii  hodowli  koni  nie
notowano przypadku, by reproduktor posiadający w swym rodowodzie tak duży dolew krwi orientalnej,
jaki charakteryzował Ramzesa, dał wyróżniające się w sporcie hipicznym potomstwo. W tym przypadku
baron von Nagel wykazał ogromną intuicję hodowlaną, przeznaczając w Vomhoiz boks ogiera czołowego
- Ramzesowi. Ramzes stał tam aż do swej śmierci w 1966 r. W opinii niemieckich sfer hodowlanych
żaden tamtejszego czy też zagranicznego pochodzenia  reproduktor  nie  osiągnął  kiedykolwiek równie
pozytywnych wyników z  klaczami  miejscowymi jak  ten  polski  anglo-arab.  Ramzes  dał  liczną  grupę
wybitnych  koni  sportowych,  zasłużonych  również  w  hodowli.  Był  okres,  kiedy  każdy  ze  znanych
jeźdźców w RFN dosiadał konia pochodzącego po tym ogierze. Z synów Ramzesa szczególnie wyróżnili
się  w hodowli  Radetzki  i  Raimond.  Pra-prawnuk pierwszego,  ogier  Rembrandt,  opisywany jako koń,
który nie miał sobie równego, jeżeli chodzi o dynamikę ruchu, pod swą młodą amazonką Nicole Uphoff
zdobył indywidualnie i zespołowo złoty medal na dwóch kolejnych olimpiadach - w Seulu w 1988 r.
i w Barcelonie w 1992 r. Był to wyczyn nie notowany w historii Igrzysk Olimpijskich.

Natomiast  syn  Raimonda -  ogier  Ramiro jest  współcześnie  ojcem znakomitych koni  skoczków.  Jego
córka Ratina-Z na Olimpiadzie w Barcelonie w 1992 r. zdobyła indywidualnie srebrny i zespołowo złoty
medal  dla  ekipy holenderskiej.  Ponadto,  pod niemieckim czołowym jeźdźcem L. Beerbaumem zajęła
pierwsze miejsce w 1993 r. w Pucharze Świata w Göteborgu. Na ostatniej Olimpiadzie w Atenach syn
Ramiro,  doskonale skaczący ogier Royal  Kaliber zdobył zespołowo srebrny i  indywidualnie brązowy
medal dla ekipy USA.

Literatura u autora.
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Legenda:
kolor czerwony: konie pełnej krwi angielskiej // red colour: Thoroughbred horses;
kolor niebieski: konie czystej krwi arabskiej i chowane w czystości // blue colour: pure Arabian and purebred horses; 
kolor czarny: konie półkrwi arabskiej i anglo-arabskiej // black colour: half-bred Arabian and Anglo-Arabian horses.

4


