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I omimo olbrzymiego w naszych czasach rozwoju mo
toryzacji, jeździectwo istnieje i wszystko wskazuje na to, 
że istnieć będzie nadal.. Rzeczą charakterystyczną jest, że 
w krajach o najbardziej rozwiniętej motoryzacji sport kon
ny staje się coraz bardziej popularny i ustawicznie się 
rozwija.

Widocznie współczesny człowiek szuka w jeździectwie 
odprężenia po trudach gorączkowego życia, jakie dzisiaj 
prowadzi w przeludnionych miastach. A może na rozwój 
sportu konnego wpłynęło przekonanie, że wyrabia on dziel
ność, odwagę, że daje wiele zadowolenia i radości, które 
wynikają z zespolenia wysiłku człowieka z żywym i reagu
jącym na jego wolę wierzchowcem. W poszukiwaniu po
wodów umiłowania jeździectwa i przywiązania człowieka 
do konia nie pójdziemy jednak tak daleko, jak Mirza Shafy, 
który w swoim czasie twierdził, że raj ziemski znajduje 
się na grzbiecie wierzchowca.
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OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ HODOWLI KONI

Najlepsze nasze konie wyczynowe rekrutują się z rasy anglo-arabskiej. Wyróżniamy w niej 
dwa typy: konia anglo-arabskiego czystej krwi, który powstaje w wyniku łączenia osobników 
pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej. Takie połączenia dokonywane są w Polsce raczej 
rzadko. Najczęściej spotykamy w Polsce konie anglo-arabskie półkrwi, twarde i dzielne, silne 
w stosunku do wagi; powstają przez łączenie koni półkrwi arabskiej i półkrwi angielskiej.

Wartość i przydatność polskich koni sportowych gruntuje się w opinii światowej w miarę, 
jak nasze konie, biorące udział w' międzynarodowych konkursach wykazują się wysokimi wa
lorami. Za konia z pewnym doświadczeniem w konkursach hippicznych uzyskujemy najwyższe 
ceny światowe, jak to było w wypadku ąnglo-arabow: Déniera, Gonosza, Oskomy czy klaczy 
pełnej krwi Baldaris. Najlepszymi, jak dotąd, końmi wyczynowymi, które wykazały się wybit
nymi wynikami bądź na zawodach w kraju, bądź na konkursach -za granicą były anglo-araby 
półkiwi: Besson, hodowli Stadniny Państwowej w Mchowie (3-krotnie pierwsze miejsce na 
mistrzostwach w kraju), zwycięzca z Neapolu; Ariol, hodowli stadniny w Morsku (dwukrotnie 
pierwsze miejsce na mistrzostwach w kraju), który wyróżnił się w ciężkim, Międzynarodowym 
Konkursie Konia Wierzchowego w Harewood w Anglii, oraz Bałagan (dwukrotnie pierwsze 
miejsce w mistrzostwach krajowych).

Półkrwi anglo-arab (gidran) Przecław odniósł w Szwajcaiii szereg triumfów' w najwa
żniejszych konkursach. Zdobył championat zajmując pierwsze miejsce w Spring-Derby oraz 
wygrał pięć konkursów (1962) klasy „S* ‘ w Zurychu. W Ostendzie rozgrywał z Dum Dram 
potęgę skoku-obydwa konie skoczyły 2 m 10 cm. Walach Kanon, pod jeźdźcem N. Wieją 
zdobył wicemistrzostwo Europy Juniorów w J 959 r. ; Przecław i Kanon pochodzą z Państwo
wej Stadniny Koni w Chyszowie. Angloaraby Aron i Bławat odnosiły zwycięstwa w powa
żnych konkursach w Holandii. Półkrwi ąnglo-arab Bagalpur, syn Rybaka, a wnuk ogiera Rit- 
tersporna, który dał dużo dobrych skoczków, odniósł wielkie zwycięstwo w r. 1958 zajmu
jąc pierwsze miejsce w Prix de la Cote d Azur w Nicei pod M. Kowalczykiem.

Po wielu latach pracy hodowla konia osiągnęła w Polsce — mimo ogromnych zniszczeń i strat 
wojennych — wysoki poziom. Najlepsze rezultaty uzyskano w dziedzinie hodowli koma tzw. 
wszechstronnie użytkowego czy wicrzchowo-zaprzęgowego i anglo-araba, z których rekrutują 
się konie sportowe. Poważne osiągnięcia mamy w hodowli konia czystej krwi arabskiej, który 
jest poszukiwany jako materiał rozpłodowy- Eksportujemy konie do wielu krajów europejskich: 
Niemiec, Włoch, Szwecji, Danii, Finlandii, Indii, Egiptu i do obu Ameryk.

Pierwszą głośną imprezą, której przebieg śledzili entuzjaści sportu konnego w całej Europie 
był rajd długodystansowy pomiędzy Berlinem a Wiedniem, obwarowany bardzo ciężkimi wa
runkami dla jeźdźców i koni. Zorganizowany został w 1892 r. w ten sposób, że jeźdźcy pruscy 
jechali z Berlina do Wiednia, a austro-węgierscy z Wiednia do Berlina. Do udziału zgłosiła się 
znaczna ilość uczestników: z Berlina wyruszyło 106, a z Wiednia 93 jeźdźców. Do mety dotarło 
76 Niemców i 69 Austriaków. Zwyciężył Austriak Starhemberg na węgierskim wałachu Athos 
15/16 krwi angielskiej, przebywając dystaps 570 km w 71 godzin i 59 sek. Czwarte miejsce zajął 
Austriak Hofer na klaczy Minerwa hodowli polskiej z Mycowa. W wyjątkowo ciężkiej próbie, 
do której stanęły najlepsze konie państwowe oraz prywatne — w tym wiele importowanych — 
czwarte miejsce klaczy hodowli polskiej było niewątpliwie osiągnięciem zaszczytnym. Tym bar
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dziej, że na 9 miejscu (rajd skończyło 145 koni) uplasował się jeździec Thaer również na koniu 
hodowli polskiej.

W 1900 r. odbył się głośny rajd Spielberga - z Saarbi'ücken do Rzymu — na dystansie 1360 km. 
Przebył on tę drogę w ciągu 12 dni i 30 minut, przejeżdżając przeciętnie po 113 km na dobę. 
Tego niezwykłego wyczynu jeździeckiego dokonał na polskiej, wówczas 15-letniej klaczy pełnej 
krwi Cherry, urodzonej w 1885 r. w stadninie A. Garapicha w Cebrowie*.

* Dane zostały zaczerpnięte z pracy prof. dr W. Pruskiego pt. ..Osiągnięcia polskiej hodowli koni 
na forum międzynarodowym w latach 1800 - I960”. W-wa, 1956.

** Dr Paul Goldbeck ..Zucht und Remontierung der Militârpferde aller Staatcn”. Berlin 1901 
Źródło wg prof. W. Pruskiego.

*** Źródło wg prof. W. Pruskiego

Kolejny sukces na terenie międzynarodowym przypadł hodowli polskiej w 1902 r. na kon
kursach hippicznych w Turynie, w których wzięło udział 109 jeźdźców z 6 państw, dosiadających 
200 koni. Pierwsze cztery miejsca zajęli Austriacy na koniach hodowli polskiej, pochodzących 
ze stadnin w Dzikowie. Chorzelowie i Mycowie.

W owych czasach panowało powszechne przekonanie, że w' skokach przez przeszkody bez
konkurencyjne są huntery irlandzkie. W 1911 r. na zawodach hippicznych w Wiedniu w pro
gramie figurowały dwie próby Hunter Show — pokaż konia myśliwskiego. Obydwie pod wagi) 
ciężką i lekką — wygrały konie hodowli stadniny w Dzikowie — rodzeni bracia Pokus i Prorok, 
po ogierze pełnej krwi Rahu. Na koniach hodowli polskiej D. Exe zdobył dwukrotnie puchar 
Królewski na międzynarodowych konkursach w Londynie. W 1911 r. dosiadał on wałacha 
Piccolo. Koń ten jako źrebię kupiony był od hodowcy — chłopa w Lubelskiem i sprzedany ko
misji remontowej. Po zwycięstwie w Londynie Piccolo, skromny zdawałoby się polski koń re
montowy, sprzedany został w Anglii — kraju, który przez wieki przodował w hodowli koni 
na święcie za cenę 20-krotnie wyższą niż ta, jaką otrzymał pierwszy właściciel.

W 1914 r. D. Exe zdobył znów tę zaszczytną nagrodę - puchar królewski tym razem na 
klaczy polskiej Cite Bella.

Zwycięstwa naszych koni w Wiedniu i Londynie oraz innych koni hodowli polskiej na różnych 
konkursach międzynarodowych sprawiły, że po pierwszej wojnie światowej, gdy w Polsce wzno
wiono konkursy hippiczne, nie było już mowy o konieczności importowania oryginalnych hun
terów. Hodowla polska dostarczyła całą plejadę koni wsławionych w zawodach międzynarodo
wych. O tym. że hodowla polska mogła szczycić się nie tylko pojedynczymi egzemplarzami dob
rych koni niech świadczy następujący fakt historyczny. W 1783 r. Fryderyk Wielki kazał 
przedłożyć sobie raport ile wydatkuje się pieniędzy na zakup koni w kraju i za granicą. W tym 
celu sporządzony został wykaz dotyczący lat 1777—1283. Okazało się, że w tym czasie zakupy
wano średnio 3242 konie rocznie. Z tego w Niemczech kupowano 1030 sztuk, co stanowiło 3z"„ 
całego zakupu i w Polsce 2212 koni, co dajc 68" „. Z zestawienia tego widać, że 2/3 kawalerzystów 
pruskich siedziało wówczas na koniach sprowadzonych z Polski.**

W 1808 r. została wydana w Monachium przez Karola Winklera książka pt. ..Uwagi o więk
szej wartości koni polskich nad niemieckimi dla kawalerii i obchodzenie się z nimi”.***

Autor zaznacza w niej, że zna armie przodujących krajów' Europy i specjalnie obserwował 
przydatność użytkową koni różnych krajów do służby w kawalerii. Na podstawie tych obser
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wacji doszedł do przekonania, iż dla jazdy najlepsze są konie polskie. Wysoką ich wartość użyt
kową tłumaczy głównie systemem wychowu na pastwiskach stepowych południowo-wschod
nich obszarów. Hodowla polska, dzięki wytrwałej, konsekwentnej i fachowej pracy odbudowy
wała się szybko. Wystawa Krajowa w Poznaniu w 1929 r. uwidoczniła już poważne osiągnięcia 
dziesięciolecia pracy o charakterze wyraźnie długofalowym. Wystawa ta zrobiła dużą reklamę 
naszej hodowli.

W 1928 r. na IX Olimpiadzie w Amsterdamie srebrny medal w zespołowym konkursie Prix 
des Nations, a brązowy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego zdobyły ekipy 
polskie na koniach prawie wyłącznie hodowli krajowej.

Najtrudniejszym sprawdzianem sportowym, w którym dzielność konia odgrywała wielką rolę 
był niewątpliwie Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego (Militari) na XI Olimpiadzie 
w Berlinie w 1936 r. Ciężki okazał się zwłaszcza czwarty etap konkursu: bieg na przełaj na dy
stansie 8 km z 35 przeszkodami. Stanęło do Militari 19 narodowości, reprezentowanych przez 
53 jeźdźców na najlepszych koniach. Wspomniany bieg na przełaj ukończyło zaledwie 5 zespołów 
trzykonnych i tylko 29 jeźdźców.

W ostatecznym wyniku ekipa polska zajęła drugie miejsce za Niemcami i zdobyła srebrny 
medal olimpijski. Zespół dosiadał koni hodowli krajowej. Zdobycie 11 lokaty w tym niezmiernie 
ciężkim konkursie w rywalizacji z reprezentantami 19 narodów dało chlubne świadectwo nie 
tylko umiejętnościom jeźdźców, ale także i osiągnięciom krajowej hodowli.

W trzech olimpijskich Wszechstronnych Konkursach Konia Wierzchowego: w Paryżu w 1924 r., 
Amsterdamie w 1928 r. i Berlinie w 1936 r., brało udział pod naszymi jeźdźcami 10 koni (7 koni 
było hodowli polskiej). Za każdym razem biły one szereg koni obcokrajowych i zdobywały za
szczytne medale olimpijskie, stwierdzając tym swoją rzetelną wartość i dokumentując wysokie 
osiągnięcia hodowli polskiej.

W czasie XII Międzynarodowych Zawodów Konnych w 1938 r. w Warszawie zespól polski 
zdobył w pięknym stylu najzaszczytniejsze trofeum jeździeckie — Puchar Narodów, zostawiając 
w pobitym polu zespół niemiecki. Nagrodę indywidualną uzyskał również jeździec polski B. 
Skulicz na Dunkanie.

W okresie międzywojennym jeźdźcy nasi brali udział w licznych zawodach międzynarodowych 
w Nicei, Rzymie, Paryżu, Lucernie, Londynie, Aldershot, New Yorku, Mediolanie, Neapolu, 
Antwerpii, Brukseli, Spaa, Akwizgranie, Budapeszcie, Bukareszcie i innych miastach. Do 1938 r. 
zdobyli oni 1247 nagród indywidualnych oraz 17 pierwszych nagród zespołowych w konkursach 
o typie Pucharu Narodów. W większości wypadków ekipy polskie dosiadały koni hodowli kra
jowej, a niektóre z nich, jak Warszawianka, Zbieg II, Dunkan zdobywały laury w najpoważniej
szych zawodach międzynarodowych. Wyróżniały się także takie konie, jak: Alli, Lwi Pazur. 
Moja Miła, Bambino. Arlekin 111. Tośka i inne.*

* Powyższe dane historyczne zaczerpnięte zostały z prac W. Pruskiego.

Wybucha druga wojna światowa. Wskutek bezpośrednich działań wojennych i rekwizycji 
przeprowadzonych przez okupanta — przepadają tysiące koni. Większość materiału zarodowego 
zostaje wywieziona do Niemiec.

W 1947 r. w drodze rewindykacji lub restytucji powraca do Polski spora część ogierów i klaczy 
zarodowych, co bardzo przyspiesza tempo odbudowy hodowli koni rozpoczętej w 1944 r. ze 
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skrzętnie po kraju zbieranych rozbitków. Wznawiają działalność stadniny: Posadowo, Iwno. 
Golejewko, przejściowo Modrzę i Kobylniki, Mieczownica, Nieświatów, a także przedwojenna 
stadnina państwowa Racot. Na Mazurach odbudowana zostaje na nowo hodowla konia wschod- 
nio-pruskiego i trakeńskiego w Liskach i Rzecznej.

Stada Ogierów w Kwidzyniu, Braniewie, Kętrzynie, Starogardzie, Gnieźnie, Sierakowic, 
Łącku, Koźlu, Książnic, Łobezie zapełniają się powoli lecz stale ogierami i już w latach 
j955—56 hodowla konia typu wielkopolskiego i mazurskiego staje na wysokim poziomie. 
Ten typ konia zaprzęgowo-wicrzchowego zrobił w ciągu 10—12 lat olbrzymie postępy. On też 
skierował oczy szeregu państw na hodowlę polską. Koń wielkopolsko-mazurski. a także koń 
anglo-arabski stał się materiałem poszukiwanym na szerokim świecie i zaczął kształtować pozycję 
Polski jako eksportera koni.

Na rynek polski w poszukiwaniu konia wierzchowego i wici zchowo-zaprzęgowego. zwanego 
także remontowym, wkroczyły pierwsze Holandia i Szwajcaria. Od roku 1956 do 1963 kraje 
te zakupiły z Polski 1200 koni remontowych. Konie typu mazursko-wielkopolskiego oraz konie 
półkrwi anglo-arabskicj i półkrwi angielskiej pochodzą przeważnie z Państwowych Gospodarstw 
Rolnych lub Stadnin Państwowych, rzadziej z hodowli chłopskiej. Konic te w Szwajcarii 
używane są pod wierzch i do pracy na roli. Co pewien czas wyłaniają się z nich dobre konie 
sportowe.

Niezależnie od tego Szwajcaria kupuje w Polsce stale pewne ilości koni sportowych, już przy
gotowanych do konkursów hippicznych; takich koni od 1957 r. dostarczyły Szwajcarii głównie 
stadniny państwowe około 300 sztuk.

Przydatność naszych koni do sportu wyczynowego została szybko sprawdzona w Szwajcarii. 
Z koni typu wielkopolskiego wyróżniły się między innymi wałach Szum i Xingu. Wałach 
Szum, wyhodowany w Racocie wygrywał pod jeźdźcem Wejeiem konkursy w Wiedniu oraz 
w Szwajcarii. Xingu, syn Hidalgo, wygrał kilka konkursów hippicznych skombinowanych z kon
kursami ujeżdżania. Jamaica wygrała konkurs kategorii L.H.A., Ossuga — kategorii D.I.B., 
Saudra — kategorii A.I.A., Odieuse — konkurs kategorii D.lI.l.I.B.ł.

Z koni typu półkrwi Jaropełk, syn ogiera Furioso, Kos, zwyciężył w konkursie katcgoiii 
L.1I.B, a wałach Olimp III po ogierze pełnej krwi Pmg-Pong - z doskonałej matki skoczków — 
Olimpiady — był pierwszy w konkursie kategorii M.l.B. Olimp III w 1962 i 1963 r. wygrał 
w Davos konkursy potęgi skoku.

Dobrze spisała się w Interlaken klacz polska Inkarnatka, anglo-arabka półkrwi, córka pełnej 
krwi ogiera Caruso, wygrywając konkurs kategorii S.l.A.

Sławę hodowli polskiej umocnił w Szwajcarii przede wszystkim wałach Przecław, anglo-arab 
półkrwi. Odniósł on dwa wielkie tryumfy. Najpierw wygrał Derby dla skoczków w Zurychu 
(Zürcher Springderby), następnie Championat Jeźdźców Konkursowych (Schweizer Concours
reiter Championat). Przecław wyhodowany został przez Stadninę Państwową w Chyszowie 
i jest synem ogiera Gidran-Mihaly.

W latach 1962/1963 odbiorcą naszych koni remontowych i pewnej ilości materiału hodowla
nego była India. Komisja z tego dalekiego kraju zakupiła w Polsce ok. 2000 koni typu przeważ
nie szlachetnego — półkrwi angielskiej, anglo-arabskiej i arabskiej.

Jak dobre są nasze konie sportowe niech świadczy fakt, że znęciły one kupców zza oceanu — 
z Kanady, którzy w latach 1961 i 1962 zakupili u nas 59 koni.
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Do osiągnięć polskiej hodowli koni zaliczyć więc należy zwycięstwa ekipy kanadyjskiej w pró
bie wytrzymałości na Mistrzostwach Panamerykańskich w Chicago w 1959 r. Zespół ten, treno
wany przez polskiego instruktora, składał się z 4 jeźdźców i koni. Trzy konie były hodowli pol
skiej, a mianowicie: Czar Walca — obecnie nazwany Prince Maple, urodzony i wychowany 
w jednÿm z Państwowych Gospodarstw Rolnych ; El Celso, urodzony i wychowany w Stadni
nie Państwowej Liszki, obecnie nazwany Royal Beaver, oraz Natan (obecna nazwa Gold Tassel), 
urodzony i wychowany w Stadninie Państwowej Posadowo. Konie polskie zdały egzamin wy
śmienicie i były podziwiane przez licznych fachowców i tłumy publiczności. Z 4 koni chilijskich 
biorących udział w zawodach, dwa padły z wyczerpania.

Konie polskie: Vcllomody po Topazie, Dżungar po Celsiusie, Fidelis po Guślarzu i anglo-arab 
Furgon po Odconie — wygrywają w Kanadzie liczne konkursy hippiczne.

W latach 1959—1962 Italia importowała z Polski 199 koni remontowych oraz jednego ogiera 
czystej krwi arabskiej.

Osobna wzmianka należy się tu naszym pionierskim zespołom jeździeckim biorącym udział 
w zawodach za granicą. W roku 1957 w czasie konkursów hippicznych w Rzymie nasze konie 
wzbudzały tak wielkie zainteresowanie dobrymi wynikami w skokach, że dwa z nich zostały 
zakupione przez gospodarzy. Były to wałachy: Bengazi i Rezon. W 1958 r. wałach Bagalpur pod 
M. Kowalczykiem wygrał po raz pierwszy w okresie powojennym Prix de la Cote d’Azur w Nicei.

O tym, że eksport koni sportowych względnie wierzchowo-zaprzęgowych z Polski zatacza 
coraz szersze kręgi — świadczy zakup koni przez hodowców z odległej Zjednoczonej Republiki 
Arabskiej. W 1958 r. i 1959 wysłano tam 60 koni remontowych. W 1962 r. odeszło do ZRA 
jeszcze 35 koni remontowych. A więc można powiedzieć bez przesady, że konie polskie roz
chodzą się już na cały świat.

Do roku 1965 Holandia zakupiła w Polsce 222 sztuki koni sportowych.
Do stajni królewskiej, mającej wysokie wymagania, nabyty został wałach Gostyń, anglo-arab 

w typie Gidrana hodowli stadniny w Chyszowie.
Wspomnieć wreszcie trzeba o ważniejszych sukcesach naszych jeźdźców, oczywiście na na

szych koniach.
W czeiwcu 1957 r. Warszawa miała możność oglądać znakomitych jeźdźców i świetnie wy- 

trenowane konie z Włoch.
Największym sukcesem Polaków było zwycięstwo w konkursie potęgi skoku. Pokonać trzeba 

było szereg przeszkód wysokości 130—160 cm. Zwyciężył T. Tokarczyk z Racotu na wytraw
nym skoczku Beju, synu Polarstern’a, który przebył parcours bez błędu.

W 1958 r. zespół polski: M. Babirecki na klaczy Ekspresja, W. Byszewski na koniu Dukat, 
J. Grabowski na koniu Demagog II i M. Kowalczyk na Pregarze zdobył Puchar Narodów, 
najważniejszą nagrodę zespołową na zawodach międzynarodowych w Bukareszcie. W ramach 
zawodów bukareszteńskich M. Kowalczyk na Mitrydacie wygrał konkurs szybkości.

W Budapeszcie konkurs „amerykański” (największa ilość bezbłędnie pokonanych kolejnych 
przeszkód) wygrał S. Kubiak. W Neapolu w 1959 r. nasz champion W. Byszewski zwyciężył 
znakomitego jeźdźca włoskiego Pierro d’Inzeo w konkursie specjalnym. W NRD na zawodach 
konnych juniorów 17-letni J. Kowalczyk zwyciężył w dwóch konkursach.

W r. 1960 na Olimpiadzie w Rzymie M. Babirecki na wałachu Volt zajął 8 miejsce we 
Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.
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W 1961 r. na zawodach międzynarodowych w Warszawie odnieśliśmy 3 zwycięstwa: nie
zawodny anglo-arab Besson wygrał konkurs dokładności skoku, a dwa konie pełnej krwi — 
Timur i pugan przodowały w konkursie specjalnym (1 jeździec 2 konie).

Juniorzy zdobyli wicemistrzostwo Europy w Wenecji, a T. Pacyński na Bolgami został in
dywidualnie wicemistrzem. W' 1962 r. w Lipsku w konkursie potęgi skoku — Don Hubcrtus 
pod N. Wieją zajął I miejsce po rozgrywce na wys. 212 cm. W tym samym roku ekipa polska 
w Wiedniu na koniach: Kanon. Demagog II, Insandra. Warcg zdobyła Puchar — nagrodę 
Wiener Reiterverein St. Georg dla najlepszego zespołu. Na zawodach hippicznych w Lipsku 
jeden konkurs wygrała anglo-arabka Hilga, córka Benjamina pod J. Nowakiem, zaś dwa inne 
konkursy — Fis po ojcu Bengazi.

W tym samym, roku w Budapeszcie pierwszą nagrodę w konkursie, w którym każdy jeździec 
dosiadał dwóch koni, uzyskał S. Kubiak na koniach Botwid i Wareg.

Również w 1962 r. duży sukces we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w Mo
nachium odnieśli jeźdźcy polscy, zajmując zespołowo II miejsce za W. Brytanią, a przed sil
nymi zespołami NRF, Francji. Szwajcarii i Włoch. Skład ekipy polskiej był następujący: M. 
Babirecki na koniu Volt. Z. Ciesielski na koniu Skok, A. Orłoś na koniu Dysproz, S. Pękala na 
koniu Wewenda.

W roku 1963 po raz pierwszy zdobyliśmy pierwszą nagrodę na wielkich zawodach w Akwizgra
nie. gdzie współzawodnictwo w skali światowej jest niezmiernie trudne. Są to walki najlepszych 
jeźdźców i najlepszych koni świata, a ułamki sekund decydują w rozgrywkach o zwycięstwie. 
S. Kubiak na Botwidzie po ogierze Caprivi zwyciężył w konkursie specjalnym. Prócz tego Pola
cy uzyskali w Akwizgranie kilka bardzo dobrych wyników.

W r. 1965 M. Babirecki odniósł wielki tryumf zdobywając mistrzostwo Europy we Wszech
stronnym Konkursie Konia Wierzchowego — dosiadając wałacha Volt. Koń ten, o długotrwałej 
karierze, licznymi zwycięstwami w najtrudniejszych konkursach dobrze zasłużył się hodowli 
polskiej — producentowi wybornych koni sportowych.

Z sukcesów hippiki polskiej w 1965 r. zasługują na uwagę: zwycięstwa J. Kowalczyka na 
Międzynarodowych Zawodach w Olsztynie, które obejmowały konkurs potęgi skoku (Ronceval 
ax aequo z koniem czeskim), konkurs sztafet, konkurs zwycięzców, oraz 2 zwycięstwa J. Kowal
czyka i 2 zwycięstwa M. Kozickiego na Międzynarodowych Zawodach w Lipsku na koniach 
Ronceval. Tyras. Drobnica.

RASY I TYPY KONI W POLSCE

W stadninach państwowych w Polsce hodowane są konie różnych ras i różnych typów. Konie 
ras czystych mają już przeważnie opublikowane (drukowane) księgi stadne, zaś dla koni róż
nych typów regionalnych prowadzone są rejestry stadne. Hodowla koni. np. czystej krwi arab
skiej i pełnej krwi angielskiej, opiera się na dokładnie, systematycznie i od bardzo dawna 
prowadzonych księgach stadnych oraz na podstawie prób dzielności.

W stadninach państwowych oraz we właściwym rejonie hodowlanym produkowany jest koń 
wielkopolski, który może pretendować do miana rasy, gdyż jego hodowla zaczęła się konsoli
dować już w drugiej połowic XIX stulecia. W bieżącym stuleciu uczyniono wiele dla ustalenia 
tej rasy, którą przejściowo nazywano mazurską czy poznańską.
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W mniejszym może stopniu, do miana rasy zaliczyć można konia śląskiego, mimo że 
wydane są już w druku jego księgi stadne. Dzisiaj jednak koń śląski uważany jest za przedsta
wiciela typu, a nie rasy.

W Stadninie Państwowej Nowielice hodowane są konie rasy fiording: jest to obecnie prawdziwie 
czysta, ustalona i samoistna rasa niedużych koni, niesłychanie wyrównanych pod względem 
budowy, przydatności użytkowej oraz umaszczenia, które jest dla nich niezmiernie charaktery
styczne. Pierwsza grupa fiordiflgów została sprowadzona do Polski z Norwegii w roku 1950 
i zaaklimatyzowała się u nas bardzo dobrze.

Nasze rasy prymitywne, hodowane w stadninach państwowych — hucuł i konik — są to 
rasy uznane za czyste.

Pozostałe konie hodowane w Polsce uważać trzeba za konie należące do pewnych mniej lub 
więcej ustalonych typów, które dopiero po dłuższym czasie wytrwałej pracy hodowlanej i se
lekcji będą mogły być może uważane za rasy. Tak więc konie, półkrwi angielskiej, arabskiej 
i anglo-arabskiej krystalizują się jako regionalne typy koni lubelskich, sądeckich czy kieleckich. 
Konie robocze ciężkie krystalizują się jako regionalne typy koni sztumskich, sokolskich, ło
wickich czy lidzbarskich, a konie robocze lżejsze jako kopczyki czy mur-insulany.

Koń arabski. Wojny minionych wieków wymagały dzielnego konia wierzchowego, bardzo 
wytrwałego, szybkiego, mało wymagającego pod względem paszy i pielęgnacji. Te cechy osiągane 
były niewątpliwie przez szerokie użycie w hodowli i chowie koni orientalnych — arabskich, 
tureckich, perskich czy też bachmatów tataiskich, które były pochodnymi ras wschodnich.

W wieku XII i XIII w czasie wypraw krzyżowych rycerze europejscy przyprowadzali konie 
ze Wschodu i rychło się przekonali, że araby, jako rasa o ustalonej reputacji, doskonale wpły
wają na poprawienie walorów konia miejscowego. Handel zamienny prowadzony w zamierzch
łych czasach przez Arabów — handel między Wschodem a Zachodem — niewątpliwie wprowa
dził do Polski konie arabskie.

Dawne stosunki Polski z Turcją oraz zwycięskie walki (bitwa pod Chocimiem w r. 1673 i pod 
Wiedniem w r. 1683) zasiliły hodowlę polską znaczną ilością ogierów i klaczy krwi arabskiej; 
była to zdobycz wojenna najbardziej chyba ceniona przez rycerzy. Konie wschodnie, przeważ
nie arabskie, łączone z końmi miejscowymi, zaprawiane w' pochodach i wojnach wytworzyły 
konia zwanego „koniem polskim”, podobnego do araba, który zyskał sobie wielką sławę. Wpływ 
krwi arabskiej był w koniu polskim tak silny, że mimo dopływu koni różnych ras w hodowli — 
krew arabska brała górę i pozostawiała najsilniejsze piętno. Dopiero bezplanowc, chaotyczne 
krzyżowanie w drugiej połowie XIX stulecia i na początku XX stulecia — w celu powiększenia 
masy konia — położyło kres istnieniu „konia polskiego”.

Gdy wojny z Tatarami i Turkami ustały — skończył się też dopływ koni orientalnych do Polsk i 
na tej drodze. Powstawały prywatne stadniny koni arabskich, sprowadzanych ze Wschodu: 
z Arabii. Persji, Egiptu. Sanguszkowie wysyłali zaufanych po zakup ogierów i klaczy do Arabii 
i utrzymywali w Aleppo agenta, Syryjczyka, który dostarczał konie dla stada sławuckiego. 
Stada w' Janiszówce, Uzinie — były słynne z wybornych koni arabskich: sułtan turecki Abdul- 
-Azis. zakładając stado pod Stambułem, nabył ze stadnin w Janiszówce dużą grupę koni arab
skich. Wiele cennych koni wprowadził do Polski emir arabski — Wacław Rzewuski. W połowie 
XIX wieku wielki znawca koni orientalnych Juliusz Dzicduszycki zakupił w Arabii 5 ogierów 
i 3 klacze. Import ten w ogóle miał ogromne znaczenie dla hodowli konia arabskiego w Pol-
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see, a ród klaczy Gazelli II, Miechy, Pomponii i jej córki Zulejmy ocalał z pogromu w czasie 
obu wojen światowych i zachował się w niektórych liniach aż po dzień dzisiejszy.

W okresie stu lat liczne ogiery polskie sprzedawane były do różnych państw i odegrały tam 
wielką rolę w hodowli zarodowej.

Urodzony w Jarczowcach w r. 1850 ogier czystej krwi arabskiej Ben Azet nabyty został do 
stadniny w Lipizzy dla uszlachetnienia słynnej rasy lipizzańskiej — koni wierzchowych i para- 
dierów. W austriackiej stadninie Piber reproduktorem był urodzony w stadninie Sanguszki 
ogier Bosak.

Urodzony w r. 1851 sławueki ogier czystej krwi arabskiej Iskander Basza — otrzymał na Wiel
kiej Międzynarodowej Wystawie w Paryżu w r. 1867 złoty medal w konkurencji światowej. 
Klacz polska Melpomena, ur. w 1892 r., otrzymała na Światowej Wystawie w Paryżu w r. 1900 
złoty medal i pierwszą nagrodę.

Urodzony w r. 1888 w Horodence ogier Dahoman XII stacjonowany był jako czołowy ogier 
w przodującej stadninie austriackiej w Radowcach. Stworzył on całą linię „Dahomanów” pół
krwi arabskiej, z której pojedyncze egzemplarze przetrwały do czasów obecnych, np. w Rumunii 
(Mangalia).

Stadnina w Radowcach posługiwała się też ogierami arabskimi ze Sławuty, jak: Donald 
(ur. 1872), Mirowy (ur. 1877), Attyk (ur. 1881) i Mohort (ur. 1884).

Ogier czystej krwi Obejan Srebrny, urodzony w 1851 r. w Kochanówce, odegrał wielką rolę 
w formowaniu się rasy strelcckiej w Rosji, a potem rasy terskiej w ZSRR, a pośrednio przez 
swoich synów wycisnął piętno na hodowli bułgarskiej w przodującej stadninie Kabijuk.

Urodzony w r. 1875 w Satanowie ogier arabski Cyprian został sprzedany w r. 1883 do pań
stwowej stadniny w Strelecku, gdzie stworzył własny ród męski. Wysoko cenione ogiery w ho
dowli współczesnej rasy terskiej — Cenitiel i Cylinder wywodzą się w linii prostej od Cypriana.

Urodzony w r. 1851 w Jarczowcach ogier Pielgrzym był czołowym reproduktorem-w słynnej 
stadninie węgierskiej Babolna, istniejącej po dziś dzień. Ogier ten pod nazwą Bagdady występuje 
często w rodowodach koni babolniańskich.

W Anglii wyróżnił się ogier hodowli polskiej Skowronek, ur. w 1904 r. Potomstwo jego na
grodzone było najwyższymi odznaczeniami i sprzedawane do różnych krajów.

W Hiszpanii z ogierów importowanych z Polski — urodzony w r. 1898 Van Dyck dał doskonały 
i bardzo w tym kraju ceniony przychówek.

Polska zasilała też końmi czystej krwi Czechosłowację (Aghil Aga, Jaszmak) i Litwę (Hazard, 
Argus).

Po pieiwszej wojnie światowej w odbudowie zniszczonej hodowli konia arabskiego w Polsce 
największą rolę odegrała Stadnina Państwowa w Janowie Podlaskim. Ugruntowano tam dwie 
zasadnicze grupy klaczy: jarczowiecką zwaną również jezupolską, pochodzącą ze stadnin 
Dzieduszyckich oraz sławucką, pochodzącą ze stadnin Sanguszków.

Z ogierów czystej krwi używanych w Janowie wymienić należy ogiera Bakszysza i jego syna 
Fetysza, dalej Abu Miecha i jego syna Enwer Beya, Kuhailana I oraz Ofira. Ten ostatni, syn 
importowanego z Arabii ogiera Kuhailan Haifi, regenerator rasy, pozostawił wybitne potom
stwo, które jako czołowe ogiery lub klacze stadne używane jest w hodowli w różnych stadninach 
świata: Witeź II i Wierna w USA, Wyrwidąb (syn Ofira) i Jutrzenka w Niemczech, Mamona, 
Krica i Krala w ZSRR. W Polsce synowie Ofira - Wielki Szlem i Witraż - pozostawili zna
czną liczbę pięknych i cennych arabów zarówno w ogierach, jak w klaczach.
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W odbudowie hodowli konia arabskiego pewną rolę odegrały też stadniny w Gumniskach, 
Pełkiniachi Breniowic. Stadnina w Gumniskach podjęta w roku 1931 wyprawę po konie pustynne 
do Arabii. Z 4 ogierów zakupionych w Arabii, w hodowli polskiej wyróżnił się najbardziej wspom
niany już Kuhailan Haiti, ojciec Ofira.

Czynnikami, które wpłynęły wysoce dodatnio na odbudowę hodowli po pierwszej wojnie 
światowej były: działalność Towarzystwa Hodowli Konia Arabskiego, opracowanie księgi 
stadnej i eliminowanie z hodowli koni, które budziły choćby najmniejszą wątpliwość co do czy
stości krwi, zorganizowanie treningu i wyścigów koni czystej krwi arabskiej — co miało wyraźny 
wpływ na poprawienie wychowu. *

Zniszczona podczas pierwszej wojny światowej hodowla polska w ciągu 20 lat odbudowała 
się o tyle, że w r. 1937 Polska mogła dostarczyć Stanom Zjednoczonym partię koni czystej krwi 
arabskiej złożoną z 6 klaczy. Nabywcą był J.M. Dickinson (Travellers Rest Farm, Tennessee), 
który wyraził zdanie, że najlepsze prądy krwi arabskiej można znaleźć w stadach polskich. 
Oświadczył, że uważa zrobiony nabytek za bardzo pomyślny i że za żadną cenę nie odsprzeda 
ani jednej polskiej klaczy. Klacz Lassa po Kohejlanic I z tej grupy została odznaczona na wy
stawne w Springfield. Ta transakcja eksportowa stała się jakby oknem na szeroki świat dla ho
dowli koni arabskich. W dwa lata później USA zakupiły w Polsce dwa ogiery i osiem klaczy. 
Ogier Czubuthan po Dżingishanie (ur. w 1933 r.) wyróżnił się w Ameryce znakomitym przychów
kiem.

W czasie drugiej wojny światowej — część koni arabskich zaginęła, część została odnaleziona, 
rewindykowantt i posłużyła do odbudowy hodowli koni czystej krwi arabskiej w Polsce.

Nic powróciły do Polski w drodze rewindykacji, a powędrowały do USA w r. 1945 dwa czo
łowe ogiery: Witeź II, Lotnik i Pilot oraz 7 matek stadnych czystej krwi. Jak cenne to były ogiery 
świadczą następujące fakty:

Amerykańskie czasopismo „The Horse” (listopad-grudzień 1946 r.) zamieściło tego rodzaju 
wzmiankę: „Piękny siwy Lotnik po Opalu i Mokce królewskiego pochodzenia i pierwszorzędnej 
budowy jest ogierem bez zarzutu. Według opinii takiego znawcy jak Hamilton jest on jednym 
z najlepszych arabskich ogierów świata”. My ze swej strony możemy tylko dodać, że w stadni
nach polskich mieliśmy okazy o wiele lepsze od Lotnika, nie ujmując zresztą nic samemu Lot
nikowi.

Witezia II zarząd remontu USA sprzedał kalifornijskiemu hodowcy za 8100 dolarów. W 1951 r. 
na wystawie w Pomona—Witeź II zdobył Championat Arabów i prócz tego otrzymał tzw. Wie
czyste Trofeum Kellogga (Kellog Perpetual Trophy).

Potomstwo Lotnika i Witezia II było już nagradzane na wystawach amerykańskich.
Z przeglądu powyższego widać, że pomimo nikłej reklamy, jaką czyniono naszej hodowli, 

produkty jej miały i nadal mają uznanie w krajach, gdzie umieją patrzeć na konie i gdzie osiąg
nięto wysokie wyniki własne. Świadczy to dobitnie, że elita polskiej hodowli stała istotnie na 
wysokim poziomie.

Założona w Bułgarii w r. 1894 stadnina w Kabijuk rozpoczęła działalność od sprowadzenia 
z Polski 10 matek czystej krwi arabskiej oraz ogiera Kontura ze stadniny jezupolskiej a polskie 
matki stadne stały się założycielkami rodów żeńskich — w 55 lat później, tj. w r. 1949 komisja 
bułgarska zakupiła w Polsce 3 ogiery arabskiej czystej krwi, z których Faruk był koniem niezwy
ciężonym na wyścigach.
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W roku 1947 pewna ilość koni arabskich, uprowadzonych w okresie okupacji hitlerowskiej 
z Polski, powróciła w drodze rewindykacji z Niemiec i została rozlokowana w trzech stadninach 
koni: Albigowej. Nowym Dworze oraz Michałowie. Do tych stadnin włączone zostały młode 
klacze, które w r. 1944 w czasie końcowych działań wojennych rozpierzchły się po kraju z pro
wadzonej przez Niemców stadniny w Janowie. Pierwszymi po wojnie reproduktorami czystej 
krwi w Polsce Ludowej były ogiery: Wielki Szlem, Witraż, Miecznik, Amurath Sahib, Bad Afas, 
Miech Pelkiński. El Haifi, Trypolis, Grand, Rozmaryn.

W r. 1955 przybyła do Polski komisja rumuńskich stadnin państwowych i nabyła 5 ogierów 
czystej krwi arabskiej; w tej grupie znajdował się Don Lambro, derbista z 1945 r. i kapitalnej 
budowy Drozd — synowie Wielkiego Szlema. W tym samym roku do NRD eksportowano 
ogiery Abu Afas i Dan Sahib oraz kilka klaczy, do NRF — przepięknego ogiera Karmin, syna 
Witraża, do ZSRR ogiera Arax, a do Szwajcarii — ogiera Doktryner po Mieczniku. Z ogierów 
czystej krwi, które dostały się do stadnin terskicj i stawropolskicj w ZSRR — Bakszysz. Sko
wronek. Ołir i Piołun ugruntowały cenne rodziny, a wyróżniły się szczególnie cennym przychów
kiem, prócz Ofira i Piołuna, także Marosz, Skrzyp. Hardy.

Na Wszechzwiązkowej Wystawie Rolniczej w Moskwie w 1954 r„ która ukazała najwyższe 
osiągnięcia rolnictwa radzieckiego, w dziale koni arabskich 3 pierwsze nagrody przyznane zo
stały za konie wywodzące się w męskiej i żeńskiej linii od arabów polskich. Pierwszą nagrodę 
uzyskał ogier Negatiw (ur. w 1945r.) po Naseemie i Taraszczy, drugą ogier Nabór (ur. w 1950 r.) 
po Negatiwie i Odilgard i trzecią klacz Nitoczka (ur. w 1946 r.) po Naseemie i Taraszczy. 
Otóż Nascem był koniem czystej krwi arabskiej wyhodowanym przez lady Wentworth w Crabbet 
Park w Anglii i importowanym w 1936 r. do ZSRR , Naseem był synem polskiego araba Sko
wronka z Antonin, sprzedanego do Anglii w 1913 r., o którym mówiliśmy wyżej. Klacz Tarasz- 
cza została wyhodowana w Stadninie Państwowej w Janowie Podlaskim. Jest ona matką 
dwóch nagrodzonych na wystawie koni Negatiwa i Nitoczki. a babką trzeciego — Nabora. 
Klacz Odilgard nazywała się u nas Łagodna. W czasie okupacji zabrana została na Mazury i 
nazwana Odilgard.*

* Z danych zgromadzonych przez prof. W. Pruskiego.

Syn Negatiwa — Nabór został sprowadzony do Polski, gdzie pozostawił sporo potomstwa, 
między innymi derbistę Mirzę, a następnie sprzedano go do USA.

W drodze zamiany Polska posłała do ZSRR ogiera Semen, araba wyścigowego najwyższej 
klasy, a otrzymała z ZSRR ogiera Negatiw, już w starszym wieku.

Ten kapitalny co do typu i eksterieru ogier, wnuk słynnego Skowronka, jest obecnie cenionym 
reproduktorem w Janowie.

Poczynając od roku 1958. nawiązuje się kontakt z hodowcami koni arabskich państw zachod
nich. Przybyła do Polski właścicielka fermy hodowlanej w Anglii Patricia Lindsay. orientująca 
się znakomicie w prądach krwi koni arabskich w Polsce i znająca doskonale polską księgę stadną 
koni czystej krwi arabskiej. Znając się wybornie na typie i eksterierze — umiejętnie wybrała do 
kupna 4 klacze stadne i roczną źrebicę. W rok później p. Lindsay nabyła w Polsce ogiera Gerwazy, 
który zajmuje boks reproduktora w jej stadninie oraz klacz Gehennę — obydwa te konie są po 
Doktrynerze, synu Miecznika; Gehenna wywodzi się od Zulejmy.

W ślad za tymi transakcjami rozwija się dalszy eksport z Polski do Anglii. Do sta
dniny w Sandhoe Hall Northumberland nabyty zostaje piękny, stylowy ogier Argos, ho
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dowli stadniny w Albigowej. Pani Lytton nabyła rocznego ogierka Grójec. Dla stadniny Gazdera 
kupiona została z Polski klacz Latawica, córka Wielkiego Szlema, a dla pani Townshed klacz 
Nawarra, córka Trypolisa.

Jak oceniono w Anglii te importy z Polski?
W r. 1961 Celina, córka Witraża, wyróżniona została najwyższym odznaczeniem na wystawie 

w Kempton Park: zdobyła championat w grupie klaczy pokazanych bez źrebiąt. Sprawozdawca 
tygodnika „Horse and Hound”, opisując konie nagrodzone, wymienia Celinę jako „niezapom
nianą klacz”. Jest to klacz niezwykle efektownej urody.

Karramba, też córka Witraża, zdobyła w roku 1962 championat w grupie klaczy w Kempton 
Park, a drugie miejsce przyznano także klaczy polskiej Nawarra. Sukces hodowli polskiej był 
zupełny. Lecz nie koniec na tym. W grupie dwuletnich ogierów arabskich championem został 
Grójec, a drugie miejsce zajął ogier Kossak, syn naszej championki Karramby. Argos, wysta
wiony w grupie ogierów reproduktorów, też. nic wrócił do domu bez nagrody, a w roku 1965 
zdobył aż dwa championaty.

Wartość nagród przyznanych koniom polskim na terenie Anglii podnosi okoliczność, że 
sędziowie na wszelkich wystawach zwykle bardziej krytycznym okiem patrzą na importy.

Amerykanie również zainteresowali się żywo polską hodowlą koni arabskich. Ze Stanów Zjed
noczonych zaczęli przybywać do Polski hodowcy, kupcy, przedstawiciele instytucji hodowlanych: 
zwiedzali stadniny, interesowali się dokumentacją hodowlaną.

Pierwsza partia koni zakupionych do USA składała się z 3 ogierów i 12 klaczy; Muzułmanin 
po Doktrynerze zyskał sobie od razu zwolenników w nowej ojczyźnie i uzyskał wysoką premię. 
Razem z nim odeszły za ocean: Mirza po Naborze, derbista 1961 r. oraz bardzo dobrej budowy 
Cytrys, syn Trypolisa. W następnej partii sprzedane zostały do USA: ogier Faraon po Naborze 
i 3 klacze, w tym Kochana, zwyciężczyni Oaksu’a.

Następnie odeszła do USA partia 15 klaczy, a nieco później duża stawka 22 klaczy z kapital
nym ogierem Czesterem na czele. Wielki sukces odniósł tam ogier Bask, syn Witraża. 
W r. 1963 został on oceniony jako „champion championów“, a w r. 1964 zdobył ponownie 
championat.

Do Kanady eksportowana została klacz czystej krwi arabskiej Arwistawa, a ostatnio do liczby 
krajów importujących z Polski araby przybył Meksyk, dokąd wysłano bardzo pięknego ogiera 
Badawi.

Komisja rzeczoznawców z Amerykańskiego Towarzystwa Hodowli Konia Arabskiego po 
zwiedzeniu stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie orzekła, że przeciętny poziom całego po
głowia klaczy arabskich w Polsce jest bardzo wysoki; byli też tacy hodowcy w USA, którzy twier
dzili. że w Polsce niektóre klacze są tak wybitne, że na pewno o lepsze trudno w święcie. Aktualnie 
hodowla koni czystej krwi arabskiej w Polsce koncentruje się w dwóch stadninach: w Janowie 
Podlaskim i Michałowie, gdzie funkcje czołowych reproduktorów pełnią ogiery: siwy Negatiw 
(rodzice: Naseem-Taraszcza), gniady Czort (rodzice: Wielki Szlem — Forta), siwy Aąuinor 
(rodzice: Miecznik — Amneris), gniady Mii Said (rodzice: Gabor — Mira), siwy Chazar (ro
dzice: Laur — Celina). Potomstwo naszych czołowych ogierów było zakupywane przez stadni
ny państwowe o światowej sławie, jak: Trakeny, Neustadt, Babolna, Radowce, Lipizza, Pibcr, 
Streleck. Derkul, Limarewo, które posiadały własny materiał bardzo wysokiej klasy i które mi
mo to poprawiały lub uszlachetniały go ogierami polskimi. Świadczy to najlepiej o wartości 
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polskiej elity hodowlanej i o zaufaniu do niej wyrobionym latami w opinii rzeczoznawców euro
pejskich i pozaeuropejskich.

Sukcesy hodowli polskiej były i są rezultatem długiego procesu rozwojowego, rezultatem głę
bokiej wiedzy i systematycznych wysiłków hodowców nad doskonaleniem ras i typów koni 
w Polsce.

Koń pełnej krwi. Dla hodowli konia pełnej krwi nie ma w Polsce szczególnie sprzyjających 
warunków klimatycznych. Okres pastwiskowy — w porównaniu do Irlandii, Anglii, Nor
mandii — jest bardzo krótki, zaś długość okresu pastwiskowego jest czynnikiem decydującym 
w hodowli konia, który musi wcześnie dojrzewać i przez stały ruch i ćwiczenie na powietrzu być 
przygotowanym do wielkich wysiłków na torze wyścigowym.

Pierwsze głośniejsze sukcesy w obcych krajach odnosić zaczął u nas Przedświt (ur. 1872 r.), któ
ry wygrał Derby i Trial Stakes w Wiedniu, Produce w Budapeszcie, Wielką Nagrodę Badenu 
i cały szereg innych zaszczytnych gonitw.

Począwszy od lat sześćdziesiątych, polska hodowla zaczęła odnosić wielkie sukcesy na torach 
rosyjskich. Największe gonitwy w Moskwie, Carskim Siole, Petersburgu i Kijowie przez pół 
wieku stale przypadały w udziale koniom polskim. Najzaszczytniejszą rosyjską nagrodę, 
tzw. Wszcchrosyjskie Derby w Moskwie, w okresie od jego założenia w 1886 r. do 1917 r.. kiedy 
uczestniczyły w nim konie polskie, wygrywali wychowankowie polskich stad ’4 razy 15 końmi 
(łeb w łeb w 1886 r. przez Baroneta i Good Boy’a). Tak samo mniej więcej przedstawiał się obraz 
w innych, tzw. klasycznych i półklasycznych gonitwach.

Na liście zwycięskich reproduktorów, których potomstwo wygrywało najwięcej wyścigów 
w imperium rosyjskim, naczelną pozycję zajmował przez 8 lat nasz Ruler i pod tym względem 
nie dorównał mu żaden inny ani rosyjski, ani też importowany do Rosji reproduktor w ciągu 
stu pięciu lat (1850—1955).

The Flying Handicap w r. 1884 w Anglii wygrał koń polskiej hodowli Perkun.*

*Dane historyczne zaczerpnięte zostały z pracy prof. W. Pruskiego ..Hodowla koni", Warszawa I960, t. I

Największe sukcesy we współzawodnictwie z końmi zachodnioeuropejskimi datują się w okresie 
czasu 1908 — 1913. Urodzony w Widzowie ogier Intrygant wygrywa Derby austriackie w Wiedniu 
w r. 1908.

Dwa ogiery, również wyhodowane w Widzowie, Książę Pan i Mości Książę (obydwa po Sac-a- 
-papier), wygrywają w latach 1910 i 1913 Wielką Nagrodę Badenu w Niemczech bijąc konie 
francuskie i niemieckie. Poza tym Mości Książę wygrywa w Wiedniu Henckel Rennen. a w Bu
dapeszcie klasyczny St. Leger; jest drugi w Derby austriackim i niemieckim. Lira wygrywa au
striacki Oaks najważniejszy wyścig dla klaczy trzyletnich, nagrodę Buccaneer'a i Cambuscan’a, 
którą później wygrała również, jej córka Ruń. i kilka innych gonitw. Lom zdobywa Nagrodę 
Jubileuszową w Hamburgu, nagrodę Cambuscan’a w Wiedniu i potrafi nawet zdobyć pierwszą 
nagrodę Soltykoff St. w ojczyźnie konia pełnej krwi, w Newmarket w Anglii. Takich sukcesów, 
jak Intrygant. Książę Pan, Mości Książę, Lira, Łom — wszystkie wyhodowane w stadninie 
Widzów nie osiągnęła nasza hodowla koni pełnej krwi już nigdy później. Zniszczona niemal 
doszczętnie przez wojnę 1914 1918 hodowla pełnej krwi w Polsce — nie zanotowała w okresie
czasu 1920 1939 żadnego sukcesu o charakterze międzynarodowym. Odbudowana w Polsce
Ludowej po drugiej wojnie światowej hodowla polska koni pełnej krwi notuje już sukcesy na torach 
wyścigowych Wiednia i Berlina.
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Związek Radziecki zakupił w Polsce ogiera Cedric (wygrał Derby 1958), ogiera Radowid 
i dwa roczniaki: Rumunia — ogiera Wizjer (wygrał Derby 1952 r.); Bułgaria — ogiera Mister 
Tory (wygrał Derby 1959, zdobył Wielką Warszawską 1961), kapitalnego ogiera San Thiago 
(zdobył Nagrodę Rulera, Przychówku, Kozienicką, St. Leger, Prezesa Rady Ministrów), ogiera 
Dog (4 zwycięstwa, drugi w Derby), doskonałego eksterieru ogiera Aster i klacze pełnej krwi.

Do Szwajcarii eksportowano ogiery: Ariol i Awantaż. Do Węgier — ogiera Pink Pearl, który 
był ojcem wielu zwycięzców na wyścigach w Budapeszcie.

Do Czechosłowacji sprzedany został ogier Orientale, ceniony jako reproduktor w hodowli 
koni pełnej i półkrwi.

Hodowla koni pełnej krwi prowadzona jest w 7 stadninach państwowych, w których znajduje 
się 260 klaczy.

Wyścigi konne odbywają się w Polsce z niewielkimi przerwami od 1839 r., lecz rozwinęły się 
poważnie dopiero w latach siedemdziesiątych. W Polsce Ludowej wyścigi odbywają się na 3 to
rach: w Warszawie na Służewcu, we Wrocławiu i Sopocie (tor przeszkodowy).

Z ogierów wyhodowanych w Polsce na wyścigach wyróżniły się najbardziej: Pink Pearl (ur. 
1948) — wygrał Derby Czechosłowackie w Pradze. Nagrodę Moskwy i główną nagrodę o Puchar 
w Budapeszcie, Nagrodę Pokoju i szereg innych gonitw w Warszawie: Dorpat (ur. 1950) — zdo
był Nagrodę Sofii i Moskwy w spotkaniach międzypaństwowych. Nagrodę Przychówku. Derby, 
St. Leger w Warszawie: De Corte (ur. 1951) — Nagrodę Warszawy w spotkaniu międzypaństwo
wym w Moskwie oraz Nagrodę Przychówku, Derby. St. Leger, Wielką Warszawską w Warszawie 
(był też drugi w biegu o Nagrodę Moskwy i dwukrotnie drugi w gonitwach o Puchar): Solali 
(ur. 1958) — wygrał 4 nagrody klasyczne (Rulera, Przychówku, Derby. St. Leger) oraz Nagrodę 
Sofii w spotkaniu międzypaństwowym; Hubert (ur. 1960) — wygrał Nagrodę Iwna, Derby, 
St. Leger, Prezesa Rady Ministrów i był drugi w biegu o Nagrodę Moskwy w Budapeszcie. 
De Corte i Dorpat dały się poznać jako wartościowe reproduktory — przychówek ich zdobywa 
nagrody najwyższej wartości.

Nagrodę Moskwy w 1964 r. zdobył Taurów, a w 1965 r. Epikur, wychowane w Golejewku. Ko
nie hodowli polskiej osiągnęły więc cztery zwycięstwa w tej gonitwie, która ze swego charakte
ru jest derby międzypaństwowym. Taurów pokonał w tej gonitwie doskonałego ogiera radziec
kiego Murmańsk. W 1964 roku klacz Demona odniosła wielkie sukcesy na torach zagranicznych. 
Wygrała ona klasyczny austriacki wyścig St. Leger w Wiedniu, powtarzając sukces ogiera Mości 
Książę z roku 1913, oraz Nagrodę Berlina w Berlinie. Demona jest najlepszą klaczą wyhodowa
ną w Polsce w ostatnim XX-leciu i odnosi niebywałe sukcesy na torze warszawskim: nie pobi
ta jako dwulatka w 4 gonitwach, jako trzyletnia zdobywa klasyczne nagrody Rulera, Przychów
ku, Derby i Wielką Warszawską, a jako czteroletnia w 1965 roku — Nagrodę Widzowa i Pre
zesa Rady Ministrów.

Dwa zwycięstwa rok po roku (1963 i 1964) odniosła w spotkaniach międzypaństwowych 
Czadda. powtarzając taki dublet Dorpata, zresztą w gonitwach większego znaczenia, w latach 
1952 i 1953.

Coraz częściej konie pełnej krwi przeznaczane są do spoi tu wyczynowego — do Wszech
stronnego Konkursu Konia Wierzchowego, do konkursu skoków. Nierzadko dorównywują one 
kalibrem koniom półkrwi, a przewyższają je szybkością. Polskie konie pełnej krwi, jak: Zygzak, 
Tyras, Cedro odnoszą tryumfy w bardzo silnie obsadzonych konkursach międzynarodowych. 
Drogi Dar wygrywał Wszechstronne Konkursy Konia Wierzchowego w Szwajcarii.
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Koń anglo-arabski. Z połączenia koni pełnej krwi angielskiej z końmi czystej krwi arab
skiej otrzymuje się anglo-araby czystej krwi, przy czym stosunek koni obu ras bywa różny (np. 
3/4 pełnej krwi — 1/4 czystej krwi arabskiej. 1/2 pełnej krwi — 1/2 czystej krwi arabskiej itd.).

Anglo-arab czystej krwi pochodzić może zarówno od klaczy pełnej krwi angielskiej z ogierów 
czystej krwi arabskiej, jak i od klaczy czystej krwi arabskiej i ogierów pełnej krwi. 
Jest to piękny koń wierzchowy - w którego hodowli celowały dawniej stadniny kresowe; dzi
siaj czystej krwi anglo-araby hodowane są rzadko. Natomiast hodowla anglo-araba półkrwi 
jest w Polsce dosyć rozwinięta. Konie te powstają z różnych połączeń: a więc anglo-arabów 
półkrwi między sobą, koni anglo-arabskich półkrwi z ogierami pełnej krwi, koni czystej krwi 
arabskiej z końmi półkrwi angielskiej lub anglo-arabskiej itd.

Kilka stadnin państwowych hoduje konie półkrwi angielskiej i półkrwi arabskiej, które są 
bardzo poszukiwane jako konie sportowe w kraju i za granicą. Duże osiągnięcia w zakresie eks
portu koni ma Stadnina Państwowa w Janowie Podlaskim. Jest to najstarsza stadnina pań
stwowa w' Polsce założona w 1817 r.. a więc istnieje prawie 150 lat. Odbudowana po częścio
wych zniszczeniach w 1945 roku po kilkunastu latach celowej, umiejętnej, wytężonej pracy 
hodowlanej i organizacyjnej, może poszczycić się dziś osiągnięciami na najwyższą miarą w ho
dowli półkrwi anglo-araba. Wykładnikiem tego jest chociażby podziwu godna, dość liczna 
stawka klaczy matek po ogierze Equator. Synowie tego ogiera znajdują się w Stadzie Ogierów 
w Białce, jeden z synów stanowi w Janowie. Niezależnie od osiągnięć w dziale półkrwi anglo
arabów - Janów dochował się wybornych koni półkrwi arabskiej, wykonywując skrupulatnie 
jedno z zadań tej stadninie postawionych. Mianowicie stadnina janowska, posiadając.w swoim 
czasie cenny materiał klaczy półkrwi oparty o rodowody radowieckie i babolniańskie*.  miała za 
cel odtworzyć konia typu Shagya oraz stworzyć typ konia anglo-arabskiego o modelu konia szla
chetnego, lecz o typie raczej zaprzęgowym, z zachowaniem cech i zalet znanego szeroko polskiego 
anglo-araba.Taki typ potrzebny był w odbudowującej się hodowli konia w Polsce — na tereny 
podgórskie o gorszych drogach i bardziej ekstensywnej gospodarce rejonów' poludniowo- 
-wschodnich. Stadnina, począwszy już od roku 1948. dawała ogiery dla remontowania państwo
wych stad ogierów. Obecnie stwierdzić można, że niewątpliwym sukcesem stadniny janowskiej 
jest wyhodowanie szeregu ogierów półkrw i arabskiej typu Shagya. nie tylko pod względem typu 
zbliżonych do radówieckich Shagyi. ale i o rodowodach właściwych: może niekiedy ustępują one 
nieco oryginałom pod względem masy, ale górują pod względem jakości tkanki i suchości, a na 
pewno mają lepsze przednie nogi. W roku 1964 na krajowym pokazie w Białym Borze, przed
stawiającym dorobek XX-Iecia w hodowli koni - stadnina janowska otrzymała pierwszą nagrodę 
za ogiera Dorset po ogierze Shagya X-32: przykuwał on oko nie tylko wspaniałym eksterierem 
ale fantastycznym wprost ruchem. Wysoko ocenione były dwa inne ogiery po tymże Shagya X-32, 
a wszystkie ogiery przedstawione na pokazie zakupione zostały do zakładów treningowych.

*) koni pochodzących z państwowych stadnin austro-węgierskich w Radowicach i Babolnie

Anglo-arab Ronceval. hodowli stadniny w Pruchnej. na zawodach międzynarodowych w Ol
sztynie w 1965 r. w konkursie potęgi skoku, dosiadany przez J. Kowalczyka, zdobył pierwszą 
nagrodę ex aequo z koniem czeskim, osiągając wysokość 180 cm.

Stadnina w Pruchnej hoduje anglo-araby typu sportowego, które nieraz wykazały się poważ
nymi wyczynami w konkursach hippicznych, jak np. wspomniany powyżej Ronceval albo też 

19



osiągnęły wysokie ceny sprzedażne jak np. Denier. Stadnina w Pruchnej zorganizowana została 
na podkładzie klaczy anglo-arabskich importowanych w r. 1947 z Francji, które kryte były ogie
rami pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej oraz ogierami czystej i półkrwi anglo-arab- 
skiej. Konie hodowli SK Pruchna uczestniczą w wyścigach z ogromnym i niesłabnącym powo
dzeniem.

Rysują się w terenie ośrodki hodowli konia w typie polskiego araba czy anglo-araba, gdzie 
obserwuje się dość jednolite zgrupowania klaczy chłopskich. Do takich należą: ośrodek kraś
nicki i turobiński w województwie lubelskim, gdzie hodowane są wartościowe konie półkrwi 
anglo-arabskiej, ośrodek miechowski, gdzie rysuje się typ siwego półkrwi araba (bardzo ceniony 
ogier Luk), ośrodek Dąbrowa Tarnowska hodujący dość konsekwentnie gidrana — konia po
ciągowego półkrwi arabskiej, maści prawie wyłącznic kasztanowatej.

Lekkiego konia pociągowego spotyka się też w pewnych skupieniach w innych częściach 
kraju: np. cenne klacze w powiecie pińczowskim, jędrzejowskim, sandomierskim, zamojskim, 
tomaszowskim.

Koń typu lekko-zaprzęgowcgo potrzebny jest do rozjazdów w okręgach konia ciężkiego, 
który na szosach rozbija się i niszczy łatwo, będąc zmuszany do szybszego ruchu — często ponad 
swe naturalne możliwości. Koń lekko-zaprzęgowy o większej ramie, potężniejszych dźwigniach, 
powstały z połączeń z pełną krwią — jest koniem wierzchowym, sportowym i eksportowym.

Koń wielkopolski. Tym mianem określa dzisiaj hippologia polska masywnego konia wierz- 
chowo-zaprzęgowego dużego kalibru, który skrystalizował się z jednej strony w województwie 
poznańskim w typie nieco lżejszym i na Mazurach w typie cięższym, a ustalonym na podkładzie 
konia trakeńskiego względnie wschodniopruskiego. Stadniny koni mazurskich i poznańskich 
organizowane były w miejscu powstawania tych ras — oczywiście stwarzało to dla tych ras 
najlepsze warunki rozwojowe.

Jest to koń wagi 560-620 kg o spokojnym temperamencie, lecz energiczny, dobrze kłusujący, 
silny. Z jednej strony jest to koń wierzchowy pod ciężką wagę, z drugiej koń kulturalnego 
intensywnego rolnictwa, nadający się do wozów półtoracznych. a więc jest to koń wszechstron
nie użytkowy i z tego względu bardzo dziś poszukiwany w różnych krajach, nie tylko europej
skich, bo np. rzeczoznawcy ChRL w czasie pobytu w Polsce w 1955 r. interesowali się bodaj 
najwięcej koniem typu wielkopolskiego, podkreślając możliwość wszechstronnego jego użycia.

Goście zagraniczni, którzy zwiedzali stadniny mazurskie i poznańskie, wyrażali się z wielkim 
uznaniem o osiągnięciach tych stadnin. Podziwiali, że zdołano wiele dokonać dla odbudowy 
pogłowia w tak krótkim czasie i wyhodować szereg cennych ogierów. W szczególności goście 
z Niemiec podziwiali wysokie wymagania, jakie stawiają hodowcy polscy odnośnie przednich 
nóg u koni wielkopolskich i pozytywne rezultaty tych wymagań.

Wszystko to znalazło odbicie w ożywionym eksporcie koni typu wielkopolskiego. Eksport 
ten ma dalsze widoki rozwoju. Ze względu na coraz większe wymagania odnośnie szybkości 
w wyczynowym sporcie konnym — obecnie stadniny hodujące konia typu wielkopolskiego 
zaczynają dość często łączyć klacze wielkopolskie z ogierami pełnej krwi. Daje to w rezultacie 
konie rosłe, masywne, dobrze galopujące, typu wierzchowego, konie, które są już końmi pół
krwi angielskiej, bardzo często podobnymi do irlandzkiego huntera. Są one obecnie szczególnie 
poszukiwane i cenione przez jeździectwo wyczynowe zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Stad
niny państwowe koni tego typu na terenie woj. poznańskiego, olsztyńskiego, gdańskiego pro
wadzą hodowlę na bardzo wysokim, światowym poziomie. Rozporządzenie o rejonizacji ras 
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i typów koni w Polsce przewiduje dla hodowli konia wielkopolskiego największy rejon obejmujący 
45/'ó powierzchni kraju.

Koń półkrwi typu sądeckiego. Jest to odpowiednik konia wielkopolskiego w rejonie ho
dowlanym południowym — koń masywny, wzrostu 160 cm i 21 cm pod napiąstkiem — czasem 
więcej. Są to też konie intensywnego rolnictwa, szczególnie w okolicach ciężkich gleb niektó
rych okolic rejonu południowego, np. potrzebne są w okolicach Przemyśla. Przeworska. Rze
szowa. czy w rejonie Bochni i Krakowa, wszędzie tam. gdzie pracują ciężkie maszyny rolnicze. 
Koń ten jest ruchliwy i znajduje zastosowanie również w terenach podgórskich, a także w spor
cie. Konic, te wywodzą się od ciężkich ogierów półkrwi typu Furioso i Przedświt, które dawniej 
hodowane były w dobrze prowadzonych stadninach austro-węgierskich przed pierwszą wojną, 
później na Węgrzech i w Czechosłowacji. Stadnina Państwowa w Stubnie, z lilią w Albigowej, 
pracuje nad podniesieniem poziomu hodowli konia sądeckiego, poprawieniem jego dzielności 
przez racjonalne próby dla reproduktorów. Klacze typu sądeckiego mogą się szczególnie dobrze 
łączyć z ogierami pełnej krwi, ponieważ ogiery, które wpłynęły na skrystalizowanie się tego typu, 
pochodzą od protoplastów pełnej krwi — Furioso i Przedświt (ten ostatni wybitny kon wyścigo
wy hodowli polskiej, zwycięzca w Derby wiedeńskim 1875 roku).

Dlatego stadnina Stubno - dla otrzymania koni sportowych krzyżuje częsc swych klaczy 
z ogierami pełnej krwi i anglo-arabami, aby otrzymać wyczynowe konie wierzchowe.

Koń śląski. Koń śląski wywodzi się od konia oldenburskiego, który na koniach miejsco
wych wycisnął wyraźne piętno zarówno dużych zalet jak i pewnych wad. Przedstawia typ bar
dzo kościstego i masywnego konia półkrwi, jest typem przejściowym między koniem zimno- acie- 
płokrwistym. najgrubszym koniem bez domieszki krwi tzw. „zimnej ; masą i żywą wagą dorów 
nywa koniowi zimnokrwistemu i służyć może do najcięższego nawet transportu miejskiego, 
a w wydaniu lżejszym jest koniem pospieszno-roboczym dla potrzeb rolnictwa. Koń śląski 
odznacza się dobrym, płynnym chodem, jest posuwisty w kłusie, wytrzymały w pracy, wszelkie 
roboty rolne, do których używa się w większych gospodarstwach po 4 konie, wykonywane są 
końmi śląskimi po parze.

Dlatego też ludność rolnicza śląska wysoko ceni tego konia ze względu na wszechstronność 
jego zalet, stawiając go wyżej od konia zimnokrwistego. Koń śląski jest prawdziwym koniem 
wysokiej kultury rolnej i intensywnego gospodarstwa.

Koń śląski krystalizuje się jako wyraźny typ regionalny, sprzyjający rozwojowi hodowli koma 
śląskiego w województwie opolskim, części katowickiego i wrocławskiego. Najważniejszy czyn 
nik w każdej hodowli, którym jest hodowca, przedstawia się w rejonie śląskim wyjątkowo ko
rzystnie. Wyrobienie fachowe i duże zamiłowanie chłopów-hodowców jest przede wszystkim 
rezultatem troskliwej opieki, jaka była od dawna roztaczana nad tą hodowlą.

Obecnie kierownictwo stadnin państwowych oraz związek hodowców dąży do obniżenia 
wzrostu konia śląskiego i utrzymania go w średnich wymiarach, by obniżyć koszty jego utizy- 
ntania.

Przegląd ogierów, jaki odbył się w 1964 r. w Białym Borze, pod kątem ocenienia dorobku 
hodowlanego XX-lecia, pozwolił stwierdzić, że taki zmodernizowany typ konia śląskiego został 
osiągnięty: premiowano kapitalne typy ogierów śląskich wzrostu 155 cm.

Konie robocze ciężkie. Materiał zarodowy naszych koni zimnokrwistych, regionalnych 
typów koni. pospieszno-roboczych, koni śląskich - rozmieszczony jest zgodnie z zasadami 
rejonizacji ras i typów koni. Niektóre stadniny państwowe, np. Nowe Jankowice czy Bielin 
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Nowy oparły hodowlę koni ciężkich na rasie ardeńskiej bądź belgijskiej i mają bardzo poważne 
osiągnięcia w zakresie hodowli ogierów' rozpłodowych i potrafią wychowywać ogiery czołowe.

W stadninach Nowa Wioska i Kobylin stosuje się często z dużym powodzeniem łączenie koni 
rasy ardeńskiej z końmi rasy szwedzkiej Gudbrandsdal lub rasy norweskiej Dole. Konie tych ras 
skandynawskich są nieduże, ale kościste, masywne, a przy tym energiczne i dobrze kłusujące.

Robocze konie zimnokrwiste lub pogrubione końmi ras zimnokrwistych. są bardzo poszuki
wane przez niektóre kraje zachodnie — Włochy, Holandię, Szwajcarię, w mniejszym stopniu 
Belgię, które nabyły w Polsce w latach 1957—1962 18 000 koni roboczych typu sztumskiego (ma
teriał wyjściowy przeważnie arden), sokolskiego (materiał wyjściowy arden i norfolk-breton). 
lidzbarskiego (Gudbrandsdal, pogrubiony koń osziniański) oraz łowickiego (przeważnie belg 
oraz arden).

Konie prymitywne. Hucuł. Jest to mały koń górski, bardzo silny w stosunku do swego 
wzrostu, niesłychanie zmyślny, zręczny i niewybredny. W zasadzie głównym jego przeznaczeniem 
jest noszenie juków na grzbiecie po trudnych szlakach górskich, gdzie często stanowi on jedyny 
środek lokomocji. W Siarach, na górzystych terenach koło Gorlic, utrzymywana jest niewielka 
stadnina państwowa koni tej dawnej i cenionej rasy.

Konik. Mały prymitywny koń nizinny o niewielkich wymaganiach paszowych, ceniony przez 
chłopów w małych gospodarstwach na ziemiach słabych. Jest bardzo wytrzymały i odporny. 
Cechy te próbują niektóre stadniny państwowe wykorzystać przez tworzenie linii wywodzących 
się od koników.

Koniki utrzymywane są w czystości rasowej, jako niewielkie gniazda w Stadninie Państwowej 
w Stubnie oraz w Popielnie, gospodarstwie państwowym Polskiej Akademii Nauk; jedna grupa 
koników hodowana jest tam dziko w rezerwacie Puszczy Piskiej, druga w gospodarstwie rolnym, 
gdzie stanowi silę roboczą. Lubelski Związek Hodowców Koni utworzył ośrodek hodowli ko
nika w rejonie Biłgoraja i Tarnogrodu. Pojedyncze ogiery-reproduktory typu konika zaintere
sowały hodowców w NRF i Anglii i zostały wyeksportowane.

Pochodne ras prymitywnych. Fiording. Jest to nieduży, krępy, głęboki i kościsty koń, 
wywodzący się od prymitywnego norweskiego kuca górskiego, którego ogromną zaletą jest 
duża siła pociągowa w stosunku do wzrostu, a także szczerość i zawziętość w ciągnieniu oraz 
spokojny, łagodny charakter. Koń ten nie tylko doskonale nadaje się dla gospodarstw chłopskich, 
ale niewątpliwie ma i będzie miał duże zastosowanie do prac pomocniczych w dużych, dysponu
jących sprzętem mechanicznym gospodarstwach rolnych. Popularyzacja zalet tego bardzo 
praktycznego konia postępuje powoli, ponieważ często niechętnie widziana jest jego oryginalna, 
silnie dziedziczona bułana maść.

Kopczyk. Protoplasta tego typu był produktem niezwykle udanego połączenia mierzyna 
z ogierem zimnokrwistym nieustalonego pochodzenia. Ogier ten zaledwie średniego wzrostu o typie 
mieszańca, ale nie pozbawionego pewnych cech konia szlachetnego — przekazywał swe cechy po
tomstwu z niezwykłą siłą i nawet jego prawnukowie w wysokiej mierze zachowali jego typ i cechy. 
Kopczyk pozostawił 11 zarejestrowanych w hodowli synów. W rezultacie kopczyk wraz ze swoim 
męskim potomstwem wytworzył pewien typ pogrubionego mierzyna, znakomicie nadającego 
się szczególnie do niewielkich gospodarstw chłopskich nie tylko ze względu na jego siłę, ale i na 
pewne zalety eksterieru, jak głębokość i krótkonożność, a przede wszystkim ze względu na niskie 
koszty utrzymania. Kopczyk zachowuje dobrą kondycję nawet jeśli żywiony jest paszami tanimi. 
Odznacza się też dobrym zdrowiem i żywotnością, a przy ciągnięciu ciężaru nie narowi się 
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i wykazuje wysoce zrównoważony system nerwowy. Kopczyki są końmi dla gospodarstw chłop
skich. mniej nadają się do dużych intensywnych gospodarstw, gdyż są do tego za małe i za po
wolne.

Mur-insulan. Jest to koń nieduży o pokroju konia zimnokrwistego. Wyróżnia się dużą har
monią kształtów, praktycznością, odznacza się dużą siłą pociągową i spokojnym temperamentem. 
Pasze wyzyskuje doskonale i łatwo utrzymuje dobrą kondycję.

Mur-insulany wytworzone zostały w trójkącie między granicą styryjską a spływem rzeki Mur 
i Drawy. Typ ten skonsolidował się przez krzyżowanie miejscowych .koni pospolitych typu 
gorącokrwistego z nordykami i węgierskimi rasami szlachetnymi. Później domieszany został 
zachodni koń zimnokrwisty i w rezultacie dało to sylwetkę w typie mieszańca zimnokrwistego, 
dobrze ustalonego.

Koń ten przyjął się u nas w górzystych rejonach Kłodzka. Koło Prudnika znajduje się nie
wielka pepiniera państwowa konia tego typu, który ma duże szanse rozwoju.

W czasach dawniejszych głównymi miernikami liczebnego i jakościowego zapotrzebowania 
na konia były wymagania rolnictwa, transportu i wojska. Zastosowanie na szeroką skalę me
chanizacji w rolnictwie i w innych dziedzinach życia gospodarczego zmniejszyło, lecz nie wy
eliminowało użycia konia — zwłaszcza w warunkach specyficznych. W rolnictwie najstosowniej
sze są obecnie konie lekkie o ciężarze 450 600 kg, które są tanie w utrzymaniu, dobrze poru
szają się na terenach nierównych, błotnistych, piaszczystych, zaśnieżonych, gdzie trakcja me
chaniczna napotyka na nieprzezwyciężone trudności. Nieduży, silny koń w typie fiorda, mur- 
-insulana, naszego konika w odpowiednim kalibrze — jest i najprawdopodobniej będzie przed
miotem niesłabnącego popytu jako element niezbędny do uzupełnienia mechanizacji, do robót 
uprawkowych itp., w wydaniu zaś drobniejszym, w typie kuca — do tych robót, których wyko
nanie ciągnikiem jest za kosztowne, jak dowożenie wody i paliwa do pracujących w polu maszyn 
rolniczych, paszy dla inwentarza, czynności podwórzowe w obiektach rolnych lub wojskowych.

Rola konia jako towarzysza ¡-pomocnika człowieka, jako środka transportu i komunikacji, 
jako jeszcze przed kilkoma dziesiątkami lat niezastąpionej siły roboczej zostaje w zależności 
od warunków gospodarczych różnych krajów i postępu technizacji ograniczana. Przyszłość 
należy do konia sportowego i konkursowego, bowiem sport konny rozwija się i popularyzuje 
w wielu krajach — niezależnie od rozwoju mechanizacji.





1. Ostatnie wskazówki. Za chwilę start...



2. Krótki odpoczynek



3. Głowa konia arabskiego
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4. Wśród czworonożnych przyjaciół
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5. Trzeba wyjrzeć na świat



6. Dokąd pójdziemy?...



7. Ogier Batory typu Furioso
>r stadninie Stubno
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9. Konie arabskie w zaprzęgu



10. Ogier lipcański





11. Bandola — jedna z najpiękniejszy ch 
klaczy arabskich

12. Głowa Bandoli





13. Luinia — córka Equatora, wyborny okaz klaczy anglo-arabskiej
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14. Fantastka — równie: córka Eqiiatora — przed obiektywem



15. Dorota — doskonała klacz półkrwi arabskiej typu 
Shagya ze stadniny >r Janowie



16. Klacz czystej krwi arabskiej — Kreolka — prezentuje 
swoje walory
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17. Dalej? Na pastwisko!







20. Marten — zasłużony w hodowli ogier anglo-arabski



/. Ogier Formozan rasy wielkopolskiej po Grossviserze i Firmie



11 Dla jeźdźców i publiczności dzień zapowiadał się interesująco...



21. Łuk — ogier półkrwi arabskiej



22. Bellaney ogier typu wielkopolskiego



23. Parvus — czołowy reproduktor typu wielkopolskiego



24. Tylko nie za blisko



24. Tylko nie za blisko





26. W Janowie Podlaskim wczesnym rankiem

25. Głowa ogiera arabskiego Negatiwa



27. Igła — typowa klacz sądecka



Ul. Dopóki nikt nie nagli...
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IV. Jan Kowalczyk na klaczy Drobnica rasy wielkopolskiej
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28. Klacz półkrwi angielskiej Czerna typu Furioso



2^. Portret konia arabskiego
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30. W oczekiwaniu na sygnał do powrotu
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31/32 Klacze ze stadniny w Janowie na pastwisku





33. Koniki tarpanowate
H’ Puszczy Piskiej — 
stadnina pod zarządem PAN
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33. Koniki tarpanowate
H’ Puszczy Piskiej — 
stadnina pod zarządem PAN
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36. Ogier Gordyj z rezerwatu w Popielnie

34/35 Stado tarpanowatych koników polskich chowanych na wolności >v /ewe 
zakładów doświadczalnych PAN >v Popielnie
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J7. Trzeba korzystać dopóki matka stoi cierpliwie
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39. Oto twoja oblubienica mówią masztalerze
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39. Oto twoja oblubienica mówią masztalerze





41. Każda okazja jest dobra

40. Bezpiecznie i wygodnie



42. Klacz śląska typu masywnego



43. Ogier śląski typu masywnego



44. „Koń by się uśmiał..."

45. Piękna lewada »v wykonaniu ogiera śląskiego Emila
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46. Ogier typu pośpieszno-roboczego ze 
stadniny w> Kwidzyniu
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47. Ogier typu pośpieszno-roboczego ze stada w Koźlu



48. Klacz poznańska ze stadniny ><’ Pępowie



49. Poranek na pastwisku >v Janowie Podlaskim

50. Portret Carmen klaczy czystej 
krwi arabskiej
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52. Odpoczynek w cieniu drzewa
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53. Klacze czystej krwi arabskiej: Bandola (z prawej) i Kreolka





54/55 Małe silne konie robocze rasy fiordzkiej hodowane w Stadninie 
Państwowej >v Nowielicach





56. Konie ze stadniny 
w Albigowej



57. Głowa ogiera arabskiego Czort



58. Widzę, że bez ostróg !



59. Przed siodłaniem
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60. Głowa klaczy czystej krwi arabskiej Bałałajka

61. Zaprzyjaźnieni





62. Klacz Karramba zdobyła Championat na wystawie w Kempton 
Park Racecourse h> Anglii w r. 1962

63. Premiowanie >v Kempton Park. Na pierwszym planie Karramba



64. Ogier Grójec — I nagroda na wystawie 
Kempton Park iv 1962 r.
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65. Przed odlotem



66. Roczniaki arabskie na pastwisku





67. Goicie idą...



68. Klacz czystej krwi arabskiej Tryńcza



69. Modelowa klacz czystej krwi arabskiej

70. Ellora klacz
czystej krwi arabskiej
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72. Dajcie mi spać
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73174 Koniuszy wola !





75jl6 Powrót z pastwiska



76 Powrót z pastwiska



77. U wodopoju

i



78. W południe roczniaki i dwulatki w stadninie Janowskiej chcą 
pic. Woda z koryta smakuje równie dobrze jak z rzeki



V. Miłość do koni jest niezależna od pici.



VI. Nad przeszkodą



79. innych warunkach przesko
czyłbym ty przeszkody



80. Ogier czystej krwi arabskiej Comet



81. Ogier czystej krwi arabskiej Negatiw



82. Kiedy wreszcie nas wypuszczą?





83. Klacz pełnej krwi angielskiej Jasiolda ze 
źrebięciem po Dorpacie



85. Ogier pełnej krwi angielskiej De Corte, derbista 
warszawski z 1954 r., zwycięzca biegu o Nagrodę 
Warszawy w Moskwie, cenny reproduktor, 

ojciec derbistów Humbuga i Huberta

84. Ogier pełnej krwi angielskiej Dorpat, derbista 
warszawski 1953 r., zwycięzca biegu o Nagrodę 
Moskwy w Warszawie, cenny reproduktor



86. Hubert — derbista 1963
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VII. Pędzi balagula...



VIII. Zaprzęg jak ze starego obrazu



87. Colorado wyeksportowany do Holandii, 
dobry typ konia sportowego



88. Gotów do jazdy



89. Na wałachu Deon jeździec M. Świdziński



90. Na przejażdżce



90. Na przejażdżce



91. Grupa jeździecka

92. Przed tradycyjnym jesiennym biegiem na przełaj
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93. Na forze wyścigowym w Sopocie



94. Defilada ekip przed Międzynarodowymi 
Zawodami Konnymi w Sopocie



95. Piękny skok Pregora pod jeżdicem M. Kowalczykiem

9 6 Przed wyjazdem na start
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97. Juniorzy z klubu 
Start na zawodach 

w Sopocie







98- Chwilę musimy poczekać

i

99. Soczysta trawa zawsze nam smakuje





101. Bey pod T. Tokarczykiem

100. M. Babirecki na koniu Volt bierze przeszkodę we 
Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w Sopocie



102. A. Pacyński na wybornym skoczku Bosmanie zdobywa wicemi
strzostwo Europy Juniorów w 1957 r. na zawodach w Poznaniu





104. Chwila wytchnienia





105. Duka! pod W. Byszewskim atakuje wysokość 201 cm



106. Efektowny skok Czarnkowa dosiadanego przez K. Stawińskiego 
dyrektora Stada Ogierów w Starogardzie



107. Zawody juniorów. Daiay dosiadany przez Zh. Chrzanowskiego pokonuje kolejna przeszkodę



108. Przecław z hodowli stadniny >v Chyszowie, syn ogiera 
Gidran-Mihaly rozsławił hodowlę koni h> Polsce zdoby
wając Derby Skoczków w Zurychu i Championat 
Szwajcarii. Osiągnął wysokość 210 cm iv konkursie 

potęgi skoku >v Ostendzie



¡09. M. Babirecki na znakomitym skoczku Volcie



110. Troskliwe oględziny



111. Porozumienie

W
S





112. Czegóż szuka w wodzie mój jeździec?



113. A jednak nie rozstaniemy się!



114. Zawody konne w Janowie Podlaskim. Na pierwszym planie ceniony 
ogier Błyszcz pod jeżdżcem R. Tyszkowskim



115. Prezentacja zawodników



H6. Koń H’ służbie filmu. Fragment sceny do filmu ..Popioły"

117. Koń spełnia ważną rolę w rehabilitacyjnej dziecięcej 
klinice h> Konstancinie







1 fi i

118. Panorama torn wyścigowego iv Warszawie na Służewcu



119. Za chwilę „bomba" pójdzie w górę



120. Prezentacja jeźdźców i koni



!

121. PT pełnym galopie



I

122. Na ostatnich metrach



123 124. Fragmenty porannego treningu





125. Czwórka koni śląskich





126. Powożenie szóstką koni wymaga nie lada umiejętności
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