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Wstęp

W czasie drugiej wojny światowej, prawdopodobnie po raz ostat
ni, armie wielu krajów posługiwały się dużą ilością koni wierzcho
wych i zaprzęgowych. Wkrótce jednak po zakończeniu działań wo
jennych konie zostały ze służby wojskowej niemal całkowicie wyeli
minowane. Okres powojenny charakteryzował się szybkim rozwo
jem mechanizacji rolnictwa i transportu miejskiego i jednocześnie
kryzysem jeździectwa. W następstwie zachodzących zmian, przez
wiele lat wydawało się, że konie jako zwierzęta użytkowe straciły
już zupełnie swoje dotychczasowe znaczenie. Jednakże już pod ko
niec lat pięćdziesiątych w krajach Europy zachodniej i Ameryki Płn.
rozpoczął się wielki renesans jeździectwa, a w ślad za tym nawrót
do hodowli koni ras i typów wierzchowych.
Przykładem tych zmian i powrotu do hodowli koni ras szla
chetnych są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, gdzie na po
czątku lat pięćdziesiątych pogłowie koni spadło poniżej 3 min sztuk
i od tego czasu przestano je obejmować spisami statystycznymi.
Przeprowadzony po blisko 20-letniej przerwie spis koni wykazał, że
w 1969/1970 r. było ich w USA 7,7 min sztuk, to jest 99,3% stanu
z przełomu lat 1947/1948. W 1973 r. pogłowie koni w USA osiągnęło
liczbę 8,5 min, a w 1977 r. 9,5 miliona sztuk. Obecnie szacuje się
tam, że liczba koni wynosi ok. 10 milionów sztuk. Innym przykła
dem może być RFN, gdzie liczba koni wzrosła z 254 tys. na przeło
mie lat 1969/70 do ponad 300 tys. w 1973 r. [209], a obecnie docho
dzi do 360 tys. sztuk.
W USA istnieje obecnie ponad 200 różnych związków i organi
zacji zajmujących się hodowlą koni i sportem jeździeckim. Żywio
łowy rozwój jeździectwa nastąpił także w Anglii, Francji i RFN.
W każdym z tych krajów po około milion ludzi uprawia jeździectwo.
W ostatnich latach sport ten rozwija się równie szybko w Związku
Radzieckim i innych krajach demokracji ludowej. Wiele krajów
utworzyło nowe lub zmieniło profile działalności istniejących ośrod
7

ków szkoleniowych z zakresu hodowli koni i sportów konnych. Wy
mienić tu można: w ZSRR — Wszechzwiązkowy Naukowo-Badaw
czy Instytut Hodowli Koni w Rybnoje k. Riazania, w USA — Cen
trum Szkolenia w Zakresie Hipologii na Florydzie, we Francji —
Centrum Jeździeckie w Fontaineblau k. Paryża, w RFN — słynny
w świecie Ośrodek Jeździecki w Warendorf.
Rozwój jeździectwa występujący dziś w większości krajów świa
ta jest w dużej mierze uwarunkowany wzrostem zamożności po
szczególnych społeczeństw. Spowodował on dobrą koniunkturę w
eksporcie koni wierzchowych. Zagadnieniem tym jesteśmy szcze
gólnie zainteresowani, gdyż dysponujemy dużą i wyjątkowo cenną
bazą hodowlaną koni arabskich, wielkopolskich i małopolskich.
Współczesne użytkowanie koni wierzchowych rozwija się w
trzech głównych kierunkach: 1) wyścigi konne, 2) jeździecki sport
wyczynowy, 3) jeździectwo spacerowe — będące jedną z form re
kreacji i wypoczynku. Wydaje się, że w krajach uprzemysłowionych,
o wysokim poziomie ogólnego standardu życiowego społeczeństwa,
ta forma wypoczynku ma ogromną przyszłość. Obserwując dziś pęd
ludności miejskiej, a zwłaszcza młodzieży, do jeździectwa, można
śmiało stwierdzić, że w nowoczesnym zurbanizowanym i zmotory
zowanym świecie człowiek szuka kontaktu ze zwierzętami. Obcowa
nie z końmi oraz korzystanie z jazdy spacerowej umożliwia ludziom
z miast kontakt z przyrodą.
Nasz kraj znany jest zarówno z dużych tradycji hodowlanych,
jak i jeździeckich. Polskie konie hodowlane i użytkowe wierzchowe
nabywane są do wielu krajów europejskich i pozaeuropejskich.
W ostatnich latach wiele się dyskutuje nad potrzebą zmian kierun
ków stosowanych dotychczas w hodowli koni ras szlachetnych.
W dyskusjach tych występuje szereg głosów krytykujących konie
wierzchowe naszej hodowli, a szczególnie brak wśród nich sztuk
o wysokiej klasie wyczynowej.
W nawiązaniu do tych rozważań autorzy postawili sobie za cel
uzyskanie odpowiedzi na pytania: jakie właściwie były w minio
nych okresach i jaką wartość reprezentują obecnie polskie konie
wierzchowe? Ocenę współczesnych polskich koni wierzchowych
przeprowadzono za pomocą specjalnego klucza do ich klasyfikacji.

*

*

*

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla hodowców, jeźdźców
i wszystkich miłośników koni i jeździectwa. Jest ona drugim wy
daniem poprawionym i uzupełnionym wydarzeniami, które wystą
piły w hodowli koni i jeździectwie w latach 1974—1979. W nowym
opracowaniu wykorzystaliśmy uwagi nadesłane nam przez Panów:
prof. dr habil. Władysława Bielańskiego, startera PTWK — Jerzego
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Eliasa, mgr Bolesława Skulicza i inż. Janusza Swinarskiego, za któ
re serdecznie dziękujemy.
Autorzy składają także serdeczne podziękowania Panu inż. Mi
chałowi Rudowskiemu za pomoc w zbieraniu materiałów niezbęd
nych do opracowania książki, a szczególnie za współudział w oprą
cowywaniu zasad klasyfikacji koni sportowych.

Okres do pierwszej
wojny światowej

Hodowla koni szlachetnych
Konie i ich hodowla były od dawna przedmiotem zainteresowań
Polaków. Potwierdzają to historyczne opracowania takich autorów,
jak: Sanguszko [207], Ostaszewski [161], Dorohostajski [42], Czap
ski [30], Barański [14] i późniejsze publikacje Pruskiego [181, 182,
185, 186] i Cichowskiego [29], Zainteresowania te spowodowane
były wieloma przyczynami, m.in. położeniem geograficznym nasze
go kraju i wojnami, których w dawnych czasach nie sposób było
prowadzić bez dobrych koni wierzchowych. Położenie geograficzne
Polski sprzyjało także napływowi różnych typów koni: ze wscho
du — szlachetnych orientalnych, z zachodu •— cięższych rycerskich.
Hodowli koni szlachetnych sprzyjały też stepowe obszary we
wschodniej Polsce, a także napływ koni orientalnych, pod wpływem
których wytworzył się dawny typ polskich koni wierzchowych.
Trzeba jednak zaznaczyć, że poglądy różnych autorów na jednoli
tość tego typu koni są sprzeczne. Konie te, znane ze swej dziel
ności niemal w całej Europie, wyginęły prawie całkowicie w ciągu
XVIII stulecia. Do dalszego upadku hodowli koni przyczyniły się
rozbiory kraju.
Odrodzenie polskiej hodowli i próby jej prowadzenia w sposób
zorganizowany nastąpiły dopiero po wojnach napoleońskich, które
spowodowały wyniszczenie pogłowia koni we wszystkich państwach
europejskich biorących w nich udział. Po ich zakończeniu koniecz
nością stała się odbudowa hodowli i zapewnienie produkcji koni
remontowych dla wojska. W tym celu w niektórych krajach za
częto w ciągu XIX wieku zakładać stada i stadniny rządowe. W tym
czasie Państwo Polskie już nie istniało, dlatego też hodowla koni
na ziemiach polskich zaczęła się rozwijać w sposób zorganizowany
pod wpływem państw zaborczych: Rosji, Prus i Austrii.
Od początku XIX wieku do jego lat sześćdziesiątych rozwój
hodowli koni w Królestwie, Małopolsce, a nawet i w Wielkopolsce
hamował olbrzymi napływ tanich koni stepowych z południowej
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Rosji i Ukrainy. W miarę zagospodarowania stepów podaż koni po
chodzących z tych rejonów znacznie się zmniejszyła. Jednakże wy
warły one duży wpływ na pogłowie koni chowanych na naszych
ziemiach w XIX stuleciu [182].
Królestwo Kongresowe. Pomimo nie sprzyjających warunków
politycznych i napływu koni z Rosji powstał w Królestwie projekt
założenia stada i stadniny państwowej. W 1816 r. car Aleksander I
zatwierdził ten projekt i już w 1817 r. sprowadzono zakupione w
Rosji 55 ogierów i 100 klaczy. Stado i stadninę zlokalizowano w Ja
nowie na Podlasiu [184],
Skład rasowy materiału wyjściowego ogierów i klaczy był w Ja
nowie bardzo zróżnicowany, a mianowicie: ogiery — angielskie — 25,
arabskie — 9, perskie — 6, tureckie — 5, duńskie — 4, meklemburskie — 2, górskie kaukaskie — 2 i neapolitański — 1; klacze — duń
skie — 63, „angielskie” — 30, meklemburskie — 3, arabskie — 2,
turecka — 1 i neapolitańska — 1. Klacze te odznaczały się w więk
szości silną budową ciała i jednocześnie mniejszą szlachetnością [14].
Spośród 55 ogierów sprowadzonych do Janowa 3 angielskie i je
den perski posłużyły jako wyjściowe reproduktory czołowe.
Całokształt działalności janowskiego zakładu hodowlanego moż
na podzielić na trzy okresy. W pierwszym, trwającym od założenia
stadniny mniej więcej od połowy ubiegłego stulecia, celem pracy
hodowlanej było wytworzenie szlachetnego konia typu wierzcho
wego i lekkiego zaprzęgowego. Cel ten w zasadzie osiągnięto, gdyż
udało się ustalić swoisty typ koni półkrwi anglo-arabskiej, o wy
raźnych cechach pokrojowych przekazywanych potomstwu [14, 180].
Barański [14], charakteryzując pierwsze 40 lat istnienia stadniny
janowskiej pisał, że konie te były bardzo poszukiwane, a nawet
wytworzył się typ koni janowskich. Konie te odznaczały się wzro
stem w granicach 158—8165 cm, kształtną i silną budową ciała, rączością, wytrzymałością i łagodnym charakterem.
Pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, na skutek braku
dobrego kierownictwa oraz nieprzemyślanego doboru ogierów, ho
dowla janowska zaczęła wyraźnie podupadać. Główną przyczyną
tego był chów koni odznaczających się zbyt dużym wzrostem
i znaczną masą ciała. Między innymi do krzyżowania z końmi ja
nowskimi użyto nawet dwa ogiery i siedem klaczy ras Cleveland
i Yorkshire. Cytowany wyżej i znany w ówczesnych czasach hipolog Barański [14] tak scharakteryzował wyniki hodowlane janow
skiej stadniny: „Przez chów koni nadzwyczajnie rosłych, zdatnych
tylko do produkcji eleganckich powozowych, nie tylko iż nie osiąg
nięto żadnych korzyści, lecz sprowadzono upadek tego znakomitego
niegdyś stada”.
Dopiero od 1881 r., kiedy to kierownictwo stadniny objął A. Nieroth, zaczęto posługiwać się starannie dobieranymi ogierami pełnej
i wysokiej półkrwi angielskiej. Pod koniec XIX wieku rezultaty no
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wego kierunku pracy hodowlanej Janowa były wyraźnie widoczne,
a stadnina zaczęła z powrotem oddziaływać pozytywnie na hodowlę
koni szlachetnych w kraju [181],
Prowadzona dawniej hodowla w kierunku angloarabskim została
jednak z czasem zaniechana, gdyż w 1901 r. prawie wszystkie kla
cze znajdujące się w stadninie były wysokiej półkrwi angiel
skiej [44], Plan hodowlany przyjęty w Janowie w latach osiemdzie
siątych był konsekwentnie realizowany aż do wybuchu I wojny
światowej. Głównym celem tej stadniny, która utrzymywała prze
ciętnie około 100 klaczy, była produkcja ogierów na potrzeby miej
scowego stada. Stadnina janowska przyczyniła się też w poważny
sposób do stałego oddziaływania koni pełnej krwi na krajową ho
dowlę koni półkrwi. Oprócz produkcji materiału zarodowego Janów
dostarczał także konie na potrzeby stajen cesarskich w Warszawie
i Petersburgu.
W kształtowaniu wielkostadnej hodowli w Królestwie Polskim
dużą rolę odegrało janowskie stado ogierów, które rozstawiało każ
dego roku na punkty rozpłodowe około 100 ogierów. W latach
1890—1900 ogiery janowskie kryły w ciągu roku około 3800 do
4600 klaczy [181], O pozytywnym wpływie tego stada na hodowlę
w Królestwie może świadczyć fakt, że w niektórych okresach około
1/3 wszystkich klaczy znajdujących się w prywatnych hodowlach
pochodziło bezpośrednio po ogierach janowskich.
Rasowy skład ogierów, znajdujących się w stadzie janowskim
na przełomie XIX i XX stulecia, przedstawiał się następująco:
w 1890 r. — 100 ogierów, w tym pełnej krwi angielskiej — 12, pół
krwi angielskiej — 77, ciężkich pociągowych — 11; 1900 r. —
120 ogierów, w tym pełnej krwi — 29, półkrwi angielskiej — 78,
półkrwi arabskiej — 1, półkrwi angloarabskiej — 2, kłusaków — 3,
ciężkich pociągowych — 7; 1912 r. — 129 ogierów, w tym pełnej
krwi — 35, półkrwi angielskiej — 84, ciężkich pociągowych —
10 [181].
Do rozwoju hodowli koni ras i typów szlachetnych w dużej mie
rze przyczyniły się wyścigi, w których obok koni pełnej krwi bie
gały konie półkrwi, a czasem nawet i arabskie. Pierwsze Towarzy
stwo Wyścigów w Królestwie Polskim powstało w Warszawie w
1841 r. W późniejszych latach utworzono kilka dalszych towarzystw
prowincjonalnych. Zadaniem towarzystw wyścigowych, oprócz roz
woju samych wyścigów, było oddziaływanie na całość hodowli koni
szlachetnych, a szczególnie na rozpowszechnianie ogierów pełnej
krwi angielskiej [186],
W doskonaleniu hodowli koni doniosłą rolę spełniało również
utworzone w 1858 r. Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim,
a zwłaszcza Sekcja Delegacji Chowu Koni. Wydało ono w 1860 r.
uchwałę uznającą rasę pełnej krwi angielskiej za najbardziej sto
sowną do doskonalenia rodzimej hodowli koni.
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Zwolenników uszlachetniania koni krwią angielską było wielu.
Jedni z nich uważali, że w wojsku potrzebne są konie rosłe i szyb
kie, toteż stadniny rządowe słusznie czynią używając do krycia
klaczy przeważnie ogierów pełnej krwi [158], Inni z kolei wyrażali
poglądy, że posługiwanie się ogierami pełnej krwi powinno być
ograniczone tylko do reproduktorów o dużej wartości hodowla
nej [159], Wśród hodowców byli jednak i tacy, którzy sądzili, że
rasa ta zupełnie nie nadaje się do uszlachetniania masowego po
głowia koni. Ich zdaniem, w warunkach naszego kraju najbardziej
odpowiednim materiałem uszlachetniającym były wówczas konie
arabskie lub ich pochodne orientalne [161]. Największym miłośni
kiem i propagatorem koni pełnej krwi był F. Eberhard, inspektor
stadniny janowskiej, który przez szereg lat polemizował na łamach
prasy ze zwolennikami koni arabskich, starając się udowodnić im
wyższość koni angielskich nad arabskimi [48].
Towarzystwa wyścigów w celu podniesienia poziomu hodowli
koni organizowały wiele wystaw hodowlanych. Z oficjalnych spra
wozdań wiadomo, że na wystawy organizowane w Królestwie Pol
skim w latach 1880—1886 doprowadzono 1108 koni. W ogólnej licz
bie przedstawionych koni dominowały rasy szlachetne, przy czym
369 sztuk stanowiły konie półkrwi angielskiej, 298 arabskie i pół
krwi arabskiej i 104 konie angloarabskie. Wśród wystawianych
przeważały konie typu wierzchowego. Z późniejszych sprawozdań
wynika również, że doprowadzane były głównie konie pochodzące
w większości po reproduktorach pełnej krwi. Wiele spośród nagra
dzanych koni było po ogierach janowskich [45, 246], Na wystawy
organizowane w Królestwie przysyłali także swoje konie hodowcy
polscy z guberni: grodzieńskiej, wileńskiej, wołyńskiej i kijowskiej.
Do najlepszych ówczesnych stadnin polskich produkujących ko
nie wierzchowe — konkursowe, zaliczyć trzeba stadninę D. Korybut-Daszkiewicza w Wójczyźnie w gub. grodzieńskiej. Została ona
założona w 1882 r. Materiałem wyjściowym były klacze przeważnie
pochodzenia wschodniego, kryto je następującymi ogierami: Medonem pochodzącym ze stada w Graditz i Ideałem — hodowli Bobroskiego ze Snopkowa w Lubelskiem. Ideał, mający duży dolew krwi
hanowerskiej, oddał znaczne usługi stadninie, przekazując potom
stwu dużą masę ciała. Następnie od 1892 r. Daszkiewicz rozpoczął
uszlachetnianie klaczy ogierami 3/4 i pełnej krwi angielskiej. Naj
lepsze konie konkursowe z Wójczyzny pochodziły po janowskim
Lowelasie wysokiej półkrwi angielskiej, który był bardzo dobrym
steeplerem [23, 134, 135],
Konie hodowców polskich, zarówno z Królestwa, jak i innych
ziem wchodzących w skład Państwa Rosyjskiego, otrzymywały rów
nież wiele medali, nagród i wyróżnień na wystawach organizowa
nych w Petersburgu, Moskwie, Kijowie, Połtawie, Wilnie i w innych
miejscowościach.
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Rys. 1. Typ konia wierzchowego ze stadniny K. Korybut-Daszkiewicza w
Wójczyźnie, klacz Suzy, ur. 1896 r. (Lowelas — Karabela)

Na Wszechrosyjskiej Wystawie Koni zorganizowanej w Peters
burgu w 1898 r. konie ras i typów wierzchowych przedstawione
przez polskich hodowców zdobyły ogółem 7 medali złotych, 14 sre
brnych, 11 brązowych, 8 listów pochwalnych i wiele nagród pie
niężnych; z tego 2 złote, 2 srebrne i 1 brązowy medal oraz list po
chwalny otrzymało 5 koni wierzchowych z Wójczyzny hodowli
D. Korybut-Daszkiewicza. Spośród nich cztery pochodziły po janow
skim Lowelasie [177], Wystawa ta stanowiła szczególnie doniosłe
wydarzenie dla hodowców z Królestwa Polskiego, gdyż między
innymi przyczyniła się poważnie do późniejszych zakupów koni re
montowych dla armii rosyjskiej [177].
Doskonałą ilustracją stanu ówczesnej hodowli koni w Króle
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stwie, a zwłaszcza ras i typów wierzchowych, było opracowanie
Ostrowskiego [162] wykonane na podstawie ankiet przeprowadzo
nych wśród hodowców. W 1896 r. w 10 analizowanych guberniach
znajdowało się wówczas 420 stadnin posiadających 551 ogierów,
w tym 449 typu wierzchowego oraz 7521 klaczy, z czego 6924 sta
nowiły szlachetne i krajowe — gorącokrwiste. W zestawieniu kla
czy stadnych na uwagę zasługuje dość pokaźna liczba klaczy
wschodniopruskich — 335 sztuk; występowały one we wszystkich
guberniach oprócz radomskiej.
Stan hodowli koni w tzw. Kraju Nadwiślańskim przedstawia
również rozdział poświęcony temu zagadnieniu w dużej monografii
omawiającej hodowlę koni w europejskiej części Cesarstwa Rosyj
skiego [43], Wynika z niego, że w 1894 r. na terenie 10 guberni Kró
lestwa znajdowało się 1307 tys. koni, w tym 881 tys. 5-letnich
i starszych. Najlepszy materiał hodowlany posiadali wielcy właści
ciele ziemscy, w których dobrach znajdowało się ponad 300 tys.
koni różnych ras i typów. Wśród koni wierzchowych spotykało się
sporo egzemplarzy pełnej i czystej krwi. Większość materiału ho
dowlanego znajdującego się w stadninach stanowiły konie uszla
chetnione krwią angielską lub arabską, do czego niewątpliwie przy
czyniło się stado janowskie oraz konie niemieckich ras półkrwi i ich
pochodne. Konie ras niemieckich występowały najczęściej w gu
berniach północno-zachodnich sąsiadujących z Prusami; były one
przeważnie pochodzenia trakeńskiego. Krew arabska występowała
najczęściej w guberniach południowych. Konie pełnej i półkrwi
angielskiej były utrzymywane na terenie całego kraju [43].
W końcu ubiegłego stulecia i na początku bieżącego nastąpiło
duże ożywienie działalności wśród polskich hodowców. Przyczyną
tego był wzrost zapotrzebowania na konie wierzchowe, zarówno
wyścigowe, jak i remontowe, które zakupywano nie tylko dla ro
syjskiej, ale i dla innych armii. W tym okresie najbardziej rozwi
nięte hodowle były w guberniach: lubelskiej — 94 stadniny ze
169 ogierami i 2104 matkami oraz warszawskiej — 90 stadnin ze
116 ogierami i 1487 matkami [43],
Prawie do końca XIX wieku nie skupowano koni remontowych
na terenie Królestwa. Pierwszy większy zakup koni dla wojska na
stąpił w 1897 r., kiedy to Rosyjska Komisja Remontowa nabyła
1000 koni dla oficerów [109]. Systematyczne zakupy koni remonto
wych w Królestwie rozpoczęły się dopiero od 1901 r. W okresie
1901—1913 w Królestwie Polskim zakupiono 7431 koni kawaleryj
skich. Średnie ceny za nabywane w poszczególnych latach konie
kształtowały się następująco: 1901 r. — 253 rb., 1908 — 300 rb.
i 1913 r. — 352 rb.
W myśl obowiązujących przepisów pierwszeństwo w zakupie
miały konie pochodzące po reproduktorach pełnej lub półkrwi an
gielskiej. Wymagano od nich szlachetności, suchości, kościstości,
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prawidłowych proporcji w budowie ciała i swobodnego ruchu. Ko
nie zakupywano w 4 kategoriach; w I kategorii musiały mieć wzrost
powyżej 2 ar 3 wer (około 156 cm) [119].
Stałe zakupy oraz surowe wymagania Komisji Remontowej
wpływały korzystnie na rozwój hodowli. Jednakże nie była ona
w pełni opłacalna,- gdyż ceny za konie remontowe były zbyt niskie
w stosunku do kosztów ich wychowu [63, 227].
Konie remontowe produkowano głównie w guberni lubelskiej,
skąd pochodziło ponad 40% wszystkich koni zakupywanych przez
Komisję. Zdobywały one dzięki swojej jakości wiele nagród na
różnych wystawach; między innymi na Wszechrosyjskiej Wystawie
w Moskwie w 1910 r. grupa koni remontowych — półkrwi z Lu
belszczyzny uzyskała pierwszą nagrodę [175], Do czołowych stadnin
produkujących konie remontowe należały nagrodzone na wysta
wach Krasne L. Przanowskiego i Chylin L. Olędzkiego. W obydwu
posługiwano się krwią arabską i angloarabską, a później angielską
[246, 241].
W kierunkach hodowlanych, jakie istniały wówczas w Króle
stwie Polskim, dominowały tendencje do uszlachetniania koni krwią
angielską. W niektórych jednak okolicach istniało szereg wysoko
postawionych stadnin koni angloarabskich, które rozwijały się po
myślnie przede wszystkim ze względu na zapotrzebowanie na konie
remontowe. Przed wybuchem I wojny światowej na terenie Króle
stwa istniały 34 stadniny koni angloarabskich (w tym 12 w guberni
kieleckiej i po 6 w lubelskiej i radomskiej). W stadninach tych po
sługiwano się najczęściej reproduktorami czystej krwi arabskiej
pochodzącymi przeważnie z takich stadnin, jak: Antoniny, Biała
Cerkiew, Jarczowce i Sławuta oraz pełnej krwi angielskiej z Ja
nowa i z innych czołowych stadnin polskich jak: Krasne, Kruszyna
i Serniki [172].
Przykładem ożywionego zainteresowania hodowlą koni w Kró
lestwie Polskim było stałe dążenie hodowców do wydawania wła
snych ksiąg stadnych. Starania te dały pozytywne rezultaty i w
1901 r. ukazał się drukiem I tom Księgi Stadnej Koni Półkrwi w
Królestwie Polskim. Do księgi tej wpisano również, w specjalnie
przeznaczonym do tego celu, dodatku, konie czystej krwi arab
skiej [249], Ogółem w latach 1901—1910 wydano trzy tomy tej
księgi. Tom IV opracowany w rękopisie nie został wydany drukiem
ze względu na wybuch I wojny światowej. Do trzech pierwszych
tomów księgi wpisano ogółem 2787 koni; ogierów, klaczy i młodzie
ży na samodzielnych pozycjach. Należy jednocześnie wyjaśnić, że
konie pełnej krwi angielskiej z Królestwa Polskiego wpisywano już
od 1867 r. do rosyjskich ksiąg stadnych [179],
Małopolska. W XIX wieku hodowla koni szlachetnych w Małopolsce kształtowała się zupełnie inaczej niż w Królestwie Polskim
i Księstwie Poznańskim. Mniej więcej do połowy tego stulecia ma
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teriałem uszlachetniającym były tam konie pochodzenia oriental
nego, a w głównej mierze ogiery arabskie ze stadnin w Antoninach,
Białej Cerkwi, Jarczowcach, Jezupolu, Sawraniu, Sławucie oraz
z innych hodowli posługujących się oryginalnymi arabami z pu
styni [19].
Wielu hodowców małopolskich uważało przez długi czas, że koń
arabski jest najlepszym materiałem uszlachetniającym do produkcji
koni wierzchowych i lżejszych pociągowych. Sanguszko [207] pisał:
...„Radzę używać ogierów arabskich albo przynajmniej z arabskiej
krwi i dać im pierwszeństwo nad wszystkimi innymi, osobliwie w
naszym kraju”. Poglądy te wynikały w dużej mierze stąd, że nawet
zarodową hodowlę koni prowadzono tam wówczas w sposób eksten
sywny. Dotyczyło to zwłaszcza Małopolski wschodniej, gdzie utrzy
mywano konie nieomal półdziko. Zrozumiałe jest, że tego rodzaju
warunki chowu i wychowu dużo lepiej znosiły konie pochodzenia
orientalnego niż konie uszlachetnione krwią angielską.
Rząd austriacki popierał hodowlę koni szlachetnych w Małopolsce, w tym też celu założono w 1822 r. stado ogierów w Drohowyżu z filią w Olchowcach, którą uruchomiono w 1827 roku.
W 1909 r. stado z Olchowiec przeniesiono do Sądowej Wiszni. Stada
te remontowane były głównie ogierami ze stadniny w Radowcach
na Bukowinie oraz z ogierami ze stadnin węgierskich w Babolnie
i Mezöhegyes, a w późniejszych latach również ogierami pochodzą
cymi z hodowli małopolskiej.
W połowie XIX wieku na teren Małopolski zaczęły napływać
konie angielskie. W 1847 r. A. Mysłowski sprowadził do Koropca
80 koni angielskich [160], Stadniny pełnej i półkrwi angielskiej za
łożono następnie w Gromniku, Jezupolu, Czarnokońcach, Chorostkowie, Pawłosiowie, Kurowicach, Wysocku, Chorzelowie i wielu in
nych miejscowościach [182], Właśnie w Chorzelowie został wyhodo
wany jeden z najsławniejszych polskich koni pełnej krwi, ogier
Przedświt urodzony w 1872 r. Ogier ten po doskonałej karierze
wyścigowej — między innymi wygrał w Wiedniu jako dwulatek
Trial Stakes i jako trzyletni Derby, a w 1876 r. w Niemczech
Grosser Preis von Baden — został zakupiony do Austriackich Stad
Państwowych, gdzie w hodowli koni półkrwi stworzył'istniejący do
dziś ród Przedświtów.
Duży wpływ na rozpowszechnianie się koni pełnej krwi miały
też towarzystwa wyścigów utworzone we Lwowie w 1843 r. i w
Krakowie w 1891 r.
Najważniejszą z przyczyn coraz częstszego posługiwania się ogie
rami pełnej krwi angielskiej w hodowli półkrwi było stale rosnące
zapotrzebowanie na większe i masywniejsze konie remontowe. Ko
nie te, a szczególnie przeznaczone dla oficerów, musiały odznaczać
się większym wzrostem i bardziej wydajnym ruchem. Wymagań
takich nie spełniały konie pochodzące po ogierach arabskich [160, 14],
2 — Polskie konie wierzchowe
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Najbardziej umiejętnie posługiwano się ogierami pełnej krwi
w hodowli półkrwi w stadninie Tarnowskich w Dzikowie. Stadnina
ta, mająca duże tradycje hodowlane, utrzymywała od dawna konie
w typie orientalnym, a od 1855 r. zaczęto sprowadzać do niej ogiery
pełnej krwi i przekształcać stado z orientalnego na półkrew angloarabską, a następnie na półkrew angielską. Konie pochodzące stam
tąd były rosłe, kościste i szybkie, dlatego też nazwano je polskimi
hunterami. Wysoki poziom hodowli w stadninie dzikowskiej i dziel
ność koni z niej pochodzących stawiały je na czołowych miejscach
w całej monarchii austro-węgierskiej. Ich wysokiej wartości dowo
dziły liczne zwycięstwa w wyścigach i konkursach hipicznych oraz
nagrody przyznawane im na wystawach. Między innymi w 1910 r.
na międzynarodowej wystawie w Wiedniu 5 koni dzikowskich otrzy
mało dyplom państwowy, jako najwyższą nagrodę wystawy.
W 1913 r. również na wystawie w Wiedniu grupa 10 koni z Dzikowa
zdobyła pierwszą nagrodę — Wielki Puchar Srebrny [173],
Spośród innych stadnin małopolskich wyróżniających się wysoką
jakością hodowanych w nich koni półkrwi wymienić należy: wspo
mniany już Chorzelów Tarnowskich, Grabownicę Ostoi-Ostaszewskiego i Chorostków Siemieńskich. Stadnina w Chorostkowie była
jedną z najstarszych w Małopolsce — materiałem wyjściowym były
tam konie orientalne. W drugiej połowie XIX wieku wprowadzono
do niej ogiery pełnej krwi importowane z Anglii i Irlandii. Jednak
mimo używania angielskich reproduktorów, Chorostków w przeci
wieństwie do Chorzelowa i Dzikowa, zachował kierunek angloarabski. Stado to znane było w całym państwie austro-węgierskim,
a nawet poza jego granicami. Dostarczało ono koni wierzchowych
dla elity oficerów austriackich, a także koni do paradnych zaprzę
gów w Wiedniu, Pradze i Berlinie [178].
Rozpowszechniające się od połowy XIX wieku konie pełnej krwi
miały w Małopolsce jednak zawsze silnego konkurenta w koniu
orientalnym; i podobnie jak w Królestwie prowadziło to do ostrych
sporów wśród hodowców, której z dwóch ras należy dać pierwszeń
stwo w uszlachetnianiu miejscowego pogłowia koni. Mimo istnie
jących oporów konie pełnej krwi odgrywały w Małopolsce coraz
większą rolę, a tamtejsze konie szlachetne przekształcały się stop
niowo z koni w typie orientalnym w konie półkrwi angloarabskiej;
w niektórych stadninach hodowano także konie półkrwi angielskiej.
W 1869 r. powołano dla Małopolski Krajową Komisję Chowu
Koni, wyłonioną spośród hodowców zrzeszonych w Towarzystwach
Rolniczych w Krakowie i we Lwowie. Komisja ta w 1870 r. wy
stąpiła do Ministerstwa Rolnictwa w Wiedniu z memoriałem, w któ
rym wnosiła o uznanie za materiał uszlachetniający dla miejsco
wego pogłowia obok koni arabskich i ich pochodnych orientalnych —
koni pełnej i półkrwi angielskiej. Jednocześnie wyrażono pogląd,
że do produkcji koni wierzchowych remontowych i najpotrzebniej
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szych koni roboczych w Małopolsce Wschodniej najbardziej sto
sowne są ogiery w typie orientalnym, w Zachodniej zaś ogiery
półkrwi angielskiej. Wnioski Komisji Chowu Koni zostały w pełni
wprowadzone w życie, gdyż od połowy XIX wieku aż do wybuchu
I wojny światowej — we wschodniej części kraju nadal dominował
kierunek orientalny. Natomiast w Małopolsce Zachodniej posługi
wano się coraz częściej ogierami pełnej i półkrwi angielskiej oraz
angloarabskimi [182],
Ilustracją kierunków w małopolskiej hodowli koni w okresie
od połowy ubiegłego wieku do wybuchu I wojny światowej jest
rasowe zestawienie ogierów znajdujących się w posiadaniu stad
państwowych i hodowców prywatnych (tab. 1).

Rok

Angielskie
peł
pół
nej
krwi
krwi

Arabskie
czys
pół
tej
krwi krwi

Lipi
cane
ry

Noniusy

Tabela 1
Zestawienie ogierów z podziałem według ras, użytkowanych w Małopolsce w latach
1868—1912 (18, 182)
Nor
folki

Nor
man
dy

Hu
cuły

Zim 1
nokr 3 Razem
wiste 2

Ogiery państwowe w Drohowyżu, Olchowcach i Sądowej Wiszni
1868
1877
1891
1896
1902
1912

10
16
27
40
52
49

78
51
125
155
161
142

18
48
17
14
14
78

126
281
167
172
211
289

18
35
20
22
34
92

—
—
—
—
4

8
19
51
33
15
2

8
—
30
37
33
—

5
5
8
—
—
—

19
12
—
—

_
—
—

272
455
446
485
520
656

—
•—
—

4
29
1
—

—
1
—

111
169
207
150

1

—

Ogiery prywatne licencjonowane

1891
1896
1902
1912

5
17
14
12

32
48
63
21

2
2
9
18

57
49
98
93

4
5
7
3

—
—
2

6
12
8
1

1
7
6
—

Z zestawienia tego wyraźnie widać, że chociaż w hodowli tam
tejszej zdecydowanie przeważały ogiery arabskie i ich pochodne,
to jednak liczba ogierów pełnej i półkrwi angielskiej stale rosła.
Wśród ogierów półkrwi dominowały szczepy austro-węgierskie,
jedne z przewagą krwi orientalnej; Amurathy, Dahomany, Gazlany,
Lipicanery, Schagye; drugie z krwią angielską: Furioso, Noniusy,
North Stary i Przedświty oraz Gidrany z krwią angloarabską.
Pierwszą księgę stadną dla koni na terenie Małopolski wydano
w 1898 r. w Krakowie, wpisano do niej 227 klaczy matek półkrwi
z Galicji i Bukowiny. W rok później wydano drugą księgę stadną
2*
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dla koni orientalnych pochodzących również z Galicji i Bukowiny,
do której wpisano 62 klacze stadne oraz 8 ogierów. Następną polską
księgą stadną na terenie Małopolski był I tom „Księgi stad koni
orjentalnych i półkrwi” wydany we Lwowie w 1909 r. W latach
późniejszych ukazały się 2 dodatki tej księgi oraz uzupełnienia za
lata: 1910, 1911 i 1912. Wymienione księgi były starannie opraco
wane i jako materiał źródłowy oddały duże usługi hodowli mało
polskiej zarówno przed I wojną światową, jak i po jej zakończe
niu [179].
Charakterystyczną cechą hodowli małopolskiej był stały, w po
równaniu z innymi krajami wchodzącymi w skład monarchii austria
ckiej, niedobór ogierów. W 1900 r. w Małopolsce na jednego ogiera
rządowego przypadało 731 klaczy, a na jednego ogiera w ogóle —
490 klaczy. Prowincja ta znajdowała się więc w Austrii na ostatnim
miejscu pod względem liczby ogierów [17],
Pomimo tego Małopolska znana była z produkcji doskonałych
koni wierzchowych, których około 600 sztuk zakupywały każdego
roku rządowe komisje remontowe [91], a oprócz tego sporo koni na
dających się do sportu jeździeckiego kupowali prywatnie austriaccy
oficerowie. Małopolska sprzedawała również konie wierzchowe i lek
kie pociągowe poza granice Austrii, szczególnie do Niemiec; pro
wincja ta zajmowała w eksporcie jedno z czołowych miejsc w kra
ju. Konie w tym celu skupywano na specjalnych aukcjach. Stada
państwowe także kupowały każdego roku ogiery od hodowców pry
watnych i tak np. w 1891 r. wśród 464 ogierów w stadach w Drohowyżu i Olchowcach — 164 pochodziły z miejscowej hodowli ma
łopolskiej [182],
Również i w Małopolsce produkcja koni remontowych nie była
dla tamtejszych hodowców opłacalna [18, 155], Ceny za konie 3-letnie wynosiły przeciętnie (w przeliczeniu na ruble) 260 rb, a za konie
4-letnie — 320 rb. Były to najniższe ceny, jakie otrzymywali ho
dowcy polscy za konie remontowe w trzech różnych zaborach, cho
ciaż jednocześnie istniała opinia, że w Małopolsce produkowano naj
lepsze konie wierzchowe.
Poznańskie i Pomorze. W XVIII wieku i ną początku XIX wie
ku w Wielkopolsce, podobnie jak w Królestwie i Małopolsce, uszla
chetniano konie głównie ogierami z krwią orientalną. Ogiery te
sprowadzano najczęściej ze stadnin położonych w Małopolsce
Wschodniej i na Ukrainie.
Punktem zwrotnym w organizacji hodowli koni w Księstwie
Poznańskim było utworzenie w 1828 r. Stada Ogierów i Stadnin?
Koni w Sierakowie. Materiałem wyjściowym w nowo utworzonym
stadzie było 60 ogierów niemieckich ras półkrwi. Pochodziły one ze
stadnin: Trakeny, Graditz i Vessra oraz ze stada brandenburskiego.
Stadnina ta miała za zadanie produkować ogiery na remont stada
sierakowskiego. W 1855 r. zaniechano w niej hodowli koni szla-
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chętnych, wprowadzając na to miejsce konie zimnokrwiste; zlikwi
dowano ją ostatecznie w 1883 r. [219],
Ponieważ zapotrzebowanie na ogiery było duże, kierownictwo
stada zwiększało systematycznie ich stan ilościowy oraz dbało o za
chowanie jednolitego kierunku hodowlanego. W 1872 r. stado w
Sierakowie liczyło 175 ogierów, wśród których znajdowało się:
25 pełnej krwi, 3 araby, 3 czystej krwi angloarabskiej i 122 nie
mieckich ras półkrwi, w tym 10 urodzonych w Wielkopolsce [182],
W 1885 r. Księstwo Poznańskie podzielono na dwa okręgi ho
dowlane i utworzono drugie stado ogierów w Gnieźnie, przekazując
do niego 148 ogierów następujących ras: 2 pełnej krwi, 61 wschod
nio- i zachodniopruskich, 54 hanowery, 22 Oldenburgi, 1 klejdesdala
i 8 perszeronów. Ogiery hanowerskie i oldenburskie zaczęto spro
wadzać na teren Wielkopolski dopiero pod koniec lat siedemdzie
siątych XIX stulecia [219],
W latach 1896—1897 stada w Sierakowie i Gnieźnie posiadały
łącznie 356 ogierów, wśród których nie było koni zimnokrwistych.
Skład rasowy ogierów (według miejsca ich urodzenia) przedstawiał
się następująco: Sieraków — 54 hanowerskie, 54 wschodnio- i zachodniopruskie, 19 gradickich, 13 beberbeckich, 11 oldenburskich,
8 trakeńskich, 3 poznańskie, 3 pomorskie, 3 meklemburskie i. 10 in
nych; Gniezno — 49 hanowerskich, 22 gradickie, 16 oldenburskich,
15 wschodniopruskich, 14 trakeńskich, 10 poznańskich, 5 beber
beckich, 3 wschodniofryzyjskie, 2 meklemburskie i 42 inne. W gru
pie ogierów „innych” znajdowały się pojedyncze egzemplarze czy
stej krwi arabskiej, po kilka sztuk pełnej krwi angielskiej oraz
ogiery półkrwi pochodzące z zagranicy lub z innych prowincji nie
mieckich [157],
Jak widać z powyższych danych, w obydwóch stadach zdecydo
wanie dominowały konie szlachetne niemieckich ras półkrwi angiel
skiej. Nasycenie masowego pogłowia koni krwią angielską na tere
nie Poznańskiego było więc większe niż w innych dzielnicach Polski.
Krew ta przenikała jednak nie bezpośrednio przez konie pełnej
<rwi, lecz poprzez ogiery półkrwi, które stale tam sprowadzano.
_ W 1897 r. w Wielkopolsce znajdowało się 241 290 sztuk koni.
W tej liczbie 95,7% należało do typu gorącokrwistego, wśród nich
dominowały odmiany szlachetne oraz konie niemieckich ras półkrwi
, ich pochodne [182],
W stadach poznańskich oprócz zwiększenia liczby ogierów syste
matycznie dążono do ulepszania ich jakości. W tym celu w latach
,896—1913 młode ogiery (po pierwszym sezonie rozpłodowym) pod
dawano w okresie lata i jesieni treningowi w stadach. Najlepsze
s nich kierowano w październiku na tor wyścigowy do Poznania,
¿dzie przechodziły próby dzielności w wyścigach płaskich rozgrywa
nych na dystansie 1200 m. Ogiery biegające w wyścigach podzie
lone były na dwie grupy; do pierwszej wchodziły konie wyhodo21

wane w stadninach: Beberbeck, Graditz, Trakeny i w prywatnych
wschodniopruskich, do drugiej zaś kierowano ogiery wyhodowane
w stadninach poznańskich. Podział ten był słuszny i konieczny, gdyż
ogiery pochodzące z terenu Wielkopolski były znacznie mniej uszla
chetnione krwią angielską. Bezwzględną przewagę w przeprowa
dzonych próbach dzielności miały ogiery beberbeckie, a spośród
poznańskich najwięcej zwycięstw odnosiły pochodzące ze stadniny
w Pępowie.
Ujemną stroną omawianych prób był fakt, że przeprowadzano
je tylko w wyścigach płaskich i na zbyt krótkim dystansie (1200 m).
Mimo to pozwoliły one na wyselekcjonowanie najdzielniejszych
ogierów, które następnie służyły do produkcji koni remonto
wych [219].
Poznańskie Towarzystwo Wyścigów utworzone zostało w 1838 r.,
jako pierwsze na ziemiach Polskich. Na torze poznańskim pierwsze
wyścigi rozegrano w 1839 r. i odbywały się one z przerwami aż do
wybuchu I wojny światowej. W wyścigach tych początkowo starto
wało niewiele koni pełnej krwi, a przeważały różne typy koni pół
krwi. Udział koni pełnej krwi zwiększał się jednak stale w miarę
rozwoju hodowli [184],
W celu dalszego doskonalenia hodowli masowej, a szczególnie
koni szlachetnych w typie wierzchowym, około 1890 r. wprowadzono
na terenie Księstwa Poznańskiego i Pomorza przepisy o uznawaniu
ogierów. Ponieważ w komisjach licencyjnych decydujący głos mieli
kierownicy stad państwowych, pierwszeństwo dawano ogierom na
dającym się do produkcji koni remontowych. W Wielkopolsce w
1898 r. znajdowało się 160 ogierów uznanych, z czego 119 gorącokrwistych, w latach zaś 1913—1914 komisje zakwalifikowały
107 ogierów prywatnych, wśród których było 71 szlachetnych. Ho
dowcy poznańscy dostarczali również ogiery do stad w Sierakowie
i Gnieźnie [184], Jednak większe partie ich w liczbie od 15 do
20 sztuk rocznie zaczęto kupować dopiero od 1901 r. W czasie I woj
ny światowej nabywano już w ciągu roku do 30 ogierów [219],
W 1895 r. powstał w Poznańskiem Związek Hodowców Konia
Szlachetnego, który w 1897 r. wydał drukiem w języku niemieckim
księgę „Material zum Posenchen Stutbuch für edles Halbblut”, do
której wpisano 1183 klacze i 653 ogiery. Na jej podstawie w 1900 r.
został wydany również w języku niemieckim I tom „Pesenchen
Stutbuch für edles Halbblut”, a w 1911 r. tom II [179]. Do oby
dwóch tomów wpisano około 5000 klaczy.
Przed I wojną światową jedną z największych stadnin w Wiel
kopolsce było Posadowo Łąckich; utrzymywano tam od 200 do
250 klaczy zarodowych, sprzedając każdego roku około 100 koni re
montowych dla wojska i około 12 ogierów do stad państwowych [78],
Wielkopolska jako dostawca koni dla armii pruskiej stawiana
była wśród prowincji niemieckich w różnych latach na drugim lub
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trzecim miejscu po Prusach Wschodnich i Hanowerze [219, 182]
i tak np. w 1910 r. Komisje Remontowe zakupiły na terenie Po
znańskiego 817 koni. Spośród 13 krajów i prowincji niemieckich,
dostarczających koni dla wojska, Poznańskie uplasowało się wtedy
na czwartej pozycji po Prusach Wschodnich, Hanowerze i Meklem
burgii [223].
Można przyjąć, że zakupywano przeciętnie każdego roku w Poznańskiem i na Pomorzu około 1000 koni remontowych, z tej liczby
około 200 sztuk przypadało na Pomorze [91], Ceny za nie były sto
sunkowo wysokie i znacznie przewyższały ceny, jakie uzyskiwali
polscy hodowcy w innych zaborach. W przeliczeniu na ruble, śred
nie ceny koni remontowych z Wielkopolski i Pomorza wynosiły
około 460 rb. W tym samym czasie przeciętne ceny za konie remon
towe w Królestwie Polskim nie osiągały 350 rb [155]..
Na Pomorzu hodowla koni szlachetnych nie rozwijała się tak
pomyślnie jak w Poznańskiem. Pod koniec XIX wieku do dzielnicy
tej zaczęto sprowadzać coraz więcej koni zimnokrwistych. Rząd
pruski chcąc przeciwdziałać temu zjawisku zasilił stado w Kwidzyniu oraz utworzone w 1897 r. stado w Starogardzie dość pokaźną
liczbą dużych i masywnych ogierów hanowerskich i oldenburskich.
Natomiast miejscowe władze starały się wszelkimi siłami, nie ba
cząc na potrzeby rolnictwa, utrzymać w pogłowiu charakter koni
remontowych. W tym celu obok hanowerów i Oldenburgów spro
wadzono w dalszym ciągu ogiery trakeńskie i wschodniopruskie
oraz inne półkrwi angielskiej w typie wierzchowym. Tak więc ko
nie trakeńskie i wschodniopruskie, a także beberbeckie i gradickie
były podstawą hodowli koni szlachetnych w Wielkopolsce i na Po
morzu [225, 226],
Charakterystyczną cechą hodowli poznańskiej i pomorskiej przed
I wojną światową był stosunkowo mały wpływ koni arabskich na
kształtowanie się tamtejszego pogłowia. Na uwagę zasługuje także
fakt, że konie zimnokrwiste, które przyjęły się dość powszechnie
w niektórych okolicach Pomorza, nigdy nie odgrywały większej roli
w hodowli poznańskiej; co najważniejsze krzyżowanie ich z końmi
szlachetnymi należało tam do rzadkości.
Koniom wierzchowym z Poznańskiego i Pomorza zarzucano czę
sto, że były one w porównaniu do koni z innych okolic Polski bar
dziej limfatyczne, mniej dzielne w pracy i mniej odporne na gorsze
warunki bytowania, jednak w wyniku staranniejszego wychowu
były to konie dobrze rozwinięte i odznaczające się poprawną bu
dową [184, 226].
Jak widać z omówionych pokrótce kierunków hodowlanych, ja
kie dominowały w poszczególnych dzielnicach Polski, wiek XIX,
a szczególnie jego druga połowa oraz początek XX stulecia, były
okresem szybkiego rozwoju hodowli i produkcji koni wierzchowych.
Kierunek ten rozwijał się głównie w gospodarstwach wielkoobsza
23

rowych, mających długotrwałe tradycje hodowlane i odpowiednio
sprzyjające warunki do chowu koni.
Czynnikiem, który najbardziej wpłynął na rozwój tej gałęzi ho
dowli, był zakup koni dla wojska. Od początku bieżącego stulecia
aż do wybuchu I wojny światowej we wszystkich trzech zaborach
zakupywano każdego roku od hodowców polskich około 2300 ko
ni [91]. W rzeczywistości liczba ta była znacznie większa, gdyż pew
ną ilość koni kupowali prywatnie sami oficerowie. Ponadto sporo
koni eksportowano do innych krajów. Trzeba jednak podkreślić, że
produkcja koni remontowych była w pełni opłacalna jedynie w za
borze pruskim.
We wszystkich trzech zaborach dużym dorobkiem hodowców,
obok produkcji coraz to lepszych koni, było zaprowadzenie ksiąg
stadnych dla koni półkrwi, a częściowo również dla koni arabskich.
Księgi te wydawane do wybuchu I wojny światowej przyczyniły
się do stabilizacji hodowli, jak również wpłynęły na jej unowo
cześnienie. Natomiast największym złem naszej hodowli było ciągłe
bezplanowe krzyżowanie różnych ras, co nie sprzyjało konsolidacji
krajowych typów koni. W tego rodzaju bezplanowych posunięciach
przodowali hodowcy z Królestwa Polskiego [251], Najbardziej jed
nolity kierunek hodowlany utrzymywano w Wielkopolsce, gdzie
hodowcy konsekwentnie dążyli do wytworzenia lokalnego typu koni
półkrwi angielskiej.
W wieku XIX i na początku XX hodowcy polscy mieli również
wielkie osiągnięcia w hodowli koni arabskich, a stadniny je hodu
jące zdobyły sławę na skalę światową [19, 218],
Spośród stadnin hodujących konie arabskie najważniejszą rolę
odegrały trzy ośrodki. Najstarszą stadniną była należąca do rodziny
Sanguszków Sławuta na Wołyniu. W 1805 r. K. Burski — koniuszy
Sanguszki sprowadził z Arabii do Sławuty 5 ogierów i jedną klacz.
Był to pierwszy — oficjalny import koni arabskich do hodowli
europejskiej. Do I wojny światowej importowano do Sławuty 82 ory
ginalne konie arabskie, w tym 73 ogiery i 9 klaczy.
W 1835 r. Sanguszkowie założyli drugą stadninę arabską w
Gumniskach koło Tarnowa, w której materiałem wyjściowym były
konie pochodzące ze Sławuty.
Konie sławuckie dały także początek założonej w 1883 r. znanej
później stadninie Potockich w Antoninach. Do Antonin sprowadzo
no z pustyni do I wojny 13 ogierów i 2 klacze. Między innymi w
1908 r. importowano tam ogiera Ibrahim ojca sławnego Skowron
ka — sprzedanego w 1913 r. do Anglii.
Drugim ośrodkiem hodowli koni arabskich o światowej sławie
była stadnina Branickich w Białej Cerkwi. W celu uszlachetnienia
hodowanych tam koni zakupiono do 1913 r. 122 ogiery i 15 klaczy
oryginalnych arabskich.
Trzecim gniazdem koni arabskich były Jarczowce należące do
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rodziny Dzieduszyckich. Początek tej stadninie dał oryginalny ogier
pustynny Bagdad sprowadzony w 1840 r. oraz 3 klacze: Gazella,
Miecha i Sahara importowane w 1845 r. wraz z 7 ogierami. Dzieduszyccy sprowadzili ogółem do swojej stadniny 21 ogierów i 4 kla
cze. Stadnina w Jarczowcach dała początek większości hodowli
arabskich zorganizowanych później w Małopolsce i innych dzielni
cach kraju.
Oprócz wyżej wymienionych ośrodków konie arabskie sprowa
dzono również do innych stadnin polskich. Między innymi Emir
Rzewuski sprowadził z Arabii w 1821 r. 137 koni z czego 78 przy
było do jego stadniny w Sawraniu na Podolu [217].
W ubiegłym stuleciu i na początku bieżącego konie arabskie
pochodzące ze stadnin polskich były kupowane do czołowych stad
i stadnin państwowych w różnych krajach europejskich. Między
innymi kupowały je: Babolna na Węgrzech, Radowce na Bukowinie,
Lipicca i Piber w Austrii, Kabijuk w Bułgarii oraz Limarjewo
1 Streleck na Ukrainie. Konie arabskie sprzedawano także do róż
nych ośrodków hodowli w Niemczech i Prusach.
W Białej Cerkwi w 1864 r. zakupiono dla sułtana tureckiego
2 ogiery i 90 klaczy, które stworzyły sułtańskie stado pod Stambu
łem [217],
Wśród sprzedanych reproduktorów szczególnie wyróżniły się:
O’Bejan II Srebrny, Van Dyck i Skowronek.
O’Bejan II Srebrny pochodzący z hodowli W. Rozwadowskiego
z Kochanówki w Małopolsce został sprzedany w 1858 r. na czoło
wego reproduktora do stadniny streleckiej na Ukrainie. Odegrał
tam dużą rolę w tworzeniu rasy streleckiej, a później tierskiej w
ZSRR. Jego potomstwo ze stadniny streleckiej sprzedane do stadni
ny Kabijuk założyło tam linie krwi istniejące do dziś [165].
Van Dyck pochodzący z hodowli w Białej Cerkwi został zaku
piony do Hiszpanii, gdzie przez 14 lat był wysoko cenionym czoło
wym reproduktorem w stadninie państwowej Jerez de la Frontera [217].
Najsławniejszym reproduktorem i to w skali światowej stał się
Skowronek pochodzący z hodowli Potockich w Antoninach. Sko
wronek został sprzedany do Anglii do stadniny Crabbet Park, gdzie
pozostawił wyjątkowo cenne potomstwo. Linie krwi od niego po
chodzące istnieją do dziś w hodowlach koni arabskich w Anglii,
ZSRR, Polsce, RFN, USA i Kanadzie. Sam Skowronek zdobył także
dużo cennych nagród na wystawach hodowlanych i wiele razy był
uznawany za „czempiona arabów” w W. Brytanii.
Polskie konie arabskie odnosiły także wiele sukcesów na świa
towych i innych międzynarodowych wystawach, zdobywając wiele
medali, nagród i dyplomów. Na pierwszej światowej wystawie, któ
ra odbyła się w 1867 r. w Paryżu, złoty medal zdobył sławucki
ogier Iskander Pasza, a w 1900 r. również na wystawie światowej

25

w Paryżu złoty medal i pierwszą nagrodę otrzymała klacz Melpo
mena pochodząca także z hodowli sławuckiej [183],
Powszechnie znane są także sukcesy odnoszone przez hodowców
polskich w hodowli koni pełnej krwi angielskiej. Hodowla tych
koni rozwijała się najpomyślniej w Królestwie Polskim, a konie
z niej pochodzące odnosiły zwycięstwa na polskich, rosyjskich i in
nych zagranicznych torach wyścigowych [182, 186],
Pierwszym koniem pełnej krwi angielskiej z ustaloną tożsamo
ścią, który trafił na ziemie polskie był ogier Julian zakupiony w
1817 r. do stadniny w Janowie Podlaskim.
Pierwszym ośrodkiem, gdzie zaczęto hodować konie pełnej krwi
na sposób angielski była stadnina w Michałowie w gub. lubelskiej
założona w 1843 r. przez A. Zamoyskiego.
Stan i rozwój hodowli pełnej krwi w Królestwie Polskim przed
stawiał się następująco w poszczególnych latach: w okresie 1840—
—1863 r. w Królestwie zarejestrowanych było 100 klaczy stadnych,
80 ogierów i 100 koni biegających na torach wyścigowych. W Małopolsce w 1867 r. znajdowało się 28 reproduktorów i 82 matki.
W 1880 r. stan klaczy matek wynosił w Królestwie 82 sztuki,
w 1-890 r. — 139 i 1900 r. — 400 sztuk. W 1913 r. zarejestrowanych
było w Królestwie 97 ogierów, 446 matek i 381 koni pełnej krwi
biegających na torach.
Najbardziej wyróżniającą się stadniną koni pełnej krwi było
Krasne koło Ciechanowa należące do rodziny Krasińskich. Konie
z hodowli Krasińskich wywarły duży wpływ na hodowlę polską
i rosyjską. Stadnina ta w latach 1890—1900 miała przeciętnie 35 kla
czy matek, a po 1900 r. nawet i więcej. Tam wyhodowano ogiera
Ruler, najznakomitszego reproduktora, jakiego wydała hodowla pol
ska przed I wojną światową. Ruler był ojcem około 200 źrebiąt,
z których wiele okazało się doskonałymi końmi wyścigowymi. W la
tach 1895—1915 stadnina Krasne znalazła się 9 razy na czele listy
wygranych, 9 razy na drugim, 1 raz na trzecim i 2 razy na czwar
tym miejscu, wśród wszystkich stadnin Imperium Rosyjskiego. Ko
nie z tej stadniny wygrały 5 razy Derby wszechrosyjskie w Moskwie.
Drugą wybitną stadniną były Serniki L. Grabowskiego w gub.
lubelskiej; było tam stale od 15 do 25 klaczy matek. Stadnina ta
odnosiła mniejsze sukcesy na torach wyścigowych, chociaż jeden
raz zdobyła pierwsze miejsce, a wiele razy bliskie dalsze na liście
wygranych z Imperium Rosyjskiego. Koń z Sernik wygrał także
Derby w Moskwie. Serniki dostarczyły dla hodowli krajowej dużo
cennego materiału zarodowego.
Trzecie miejsce pod względem sukcesów hodowlanych i wyści
gowych zajmowała stadnina Lubomirskich Kruszyna — Widzów,
mająca stale od 25 do 35 doskonałych klaczy matek. Stadnina ta
odnosiła duże sukcesy na torach polskich, rosyjskich i austro-węgierskich. Konie z Kruszyny — Widzowa wygrały między innymi
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dwa razy derby w Moskwie i jeden raz w Wiedniu. Wśród wielu
znakomitych koni wyhodowanych w tej stadninie najcenniejszymi
były: Intrygant ur. 1905 r. i Mości Książe ur. 1910 r.
Na czwartym miejscu można umieścić hodowlę J. Reszkego w
Borownie, liczącą stale około 30 klaczy. Stadnina ta jednak mimo
stosunkowo dużych sukcesów odnoszonych na torach wyścigowych
nie wywarła większego wpływu na hodowlę krajową.
Obok wymienionych wyżej stadnin, stojących na czele ówczesnej
hodowli polskiej, do poważniejszych należały jeszcze: Skoki —
J. Ursyn-Niemcewicza, mające od 20 do 30 klaczy, Łączna H. Blo
cha i Leszno M. Bersona.
W 1914 r. na terenie zaboru rosyjskiego polscy hodowcy posia
dali 16 stadnin o stanie powyżej 10 klaczy matek pełnej krwi angiel
skiej.
Największą rolę na naszych ziemiach konie pełnej krwi odegrały
w Królestwie Polskim. W Małopolsce bowiem hodowla pełnej krwi
była bardzo słabo rozwinięta i nie miała nawet w części takiego
znaczenia jak w Królestwie. Natomiast Poznańskie i Pomorze wła
snej hodowli pełnej krwi prawie nie miały i pod tym względem
odegrały najmniejszą rolę [186].

Konie polskie w sporcie jeździeckim
Sport konny w dyscyplinach, które przetrwały do dziś, zaczął
rozwijać się stosunkowo późno, bo dopiero na przełomie XIX i XX
wieku. Natomiast w XIX wieku modne były polowania z psami,
które urządzano po dworach. Duży wpływ na rozwój sportu jeź
dzieckiego miały rozwijające się w wielu krajach Europy wyścigi
konne, a szczególnie wyścigi dżentelmeńskie, najwięcej jeźdźców
amatorów skupiały wyścigi płotowe i przeszkodowe. W Polsce
pierwszy steeple chase zorganizowano na Torze Mokotowskim w
1857 r. Wyścig ten wygrała klacz pełnej krwi Asmodea dosiadana
przez jeźdźca W. Zamoyskiego [186],
W początkowo organizowanych gonitwach przeszkodowych star
towały razem konie pełnej i półkrwi. Wyścigi te odznaczały się jed
nak niskim poziomem, obsada ich wynosiła od 2 do 4 koni, które
miały do pokonania zaledwie kilka przeszkód [243],
Z czasem wyścigi przeszkodowe o charakterze sportowym zaczę
to organizować głównie na torach prowincjonalnych. Pierwszym
poważniejszym wyścigiem był Steeple Chase Pławieński. Rozgry
wany był on corocznie od 1883 r. do 1900 r. w Pławnie, a następnie
w latach 1901—1903 na Torze Mokotowskim w Warszawie. W wy
ścigu tym, którego dystans wynosił około 4 wiorst (4267 m), konie
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miały do pokonania 12 przeszkód. W latach 1891—1900 rozgrywano
także wyścigi przeszkodowe na torze w Ćmielowie. Spośród waż
niejszych gonitw rozgrywanych tam wymienić należy: steeple chase
o Nagrodę im. F. Czapskiego na dystansie około 3 wiorst oraz wy
ścigi z przeszkodami o Nagrodę Bieguna na dystansie 4 wiorst. Bie
gun, który urodził się w 1886 r. w stadninie A. Turskiego, był zna
komitym koniem steeplowym i startował na torach w Pławnie, War
szawie, Carskim Siole, Kijowie i Moskwie. W czasie swojej kariery
wyścigowej wygrał kilkanaście gonitw i zwyciężał najlepsze ówcze
sne konie przeszkodowe, zarówno polskie, jak i rosyjskie [186].
Wraz z przeniesieniem prowincjonalnych towarzystw wyścigo
wych do większych miast wyścigi przeszkodowe odbywały się w Lu
blinie, Piotrkowie Tryb., Radomiu i Łodzi. Najwięcej gonitw o cha
rakterze sportowym rozgrywano na torze w Piotrkowie.
W wyścigach przeszkodowych rozgrywanych na terenie Mało
polski szczególnie wyróżniały się konie ze stadnin w Chorzelowie
i Dzikowie, stanowiących własność rodziny Tarnowskich, oraz ze
stadniny K. Ostoi-Ostaszewskiego w Grabownicy. Spośród koni po
chodzących z Chorzelowa wybitne wyniki osiągała klacz Wnucz
ka — wysokiej półkrwi angielskiej, która w latach 1904—1907 star
towała 51 razy na torach Austro-Węgier. Klacz ta wygrała 26 go
nitw, w większości przeszkodowych oraz zajęła 10 drugich i 5 trze
cich miejsc [171],
Jeszcze większe sukcesy odnosiły konie ze stadniny w Dzikowie,
które zaczęły biegać na torze wyścigowym we Lwowie około 1870 r.
Od tego czasu brały one z dużym powodzeniem udział w biegach
myśliwskich organizowanych w terenie oraz w wyścigach płaskich,
płotowych i przeszkodowych rozgrywanych na torach Małopolski,
Czech, Austrii i Węgier. Konie z Dzikowa zaczynały biegać w wie
ku lat 3 w wyścigach płaskich, w starszym wieku, poza nielicznymi
wyjątkami, uczestniczyły wyłącznie w wyścigach przeszkodowych.
W latach 1905—1913 14 czołowych koni półkrwi pochodzących
z Dzikowa startowało w 194 gonitwach, w których wygrały 67 pierw
szych nagród i około 80 drugich, trzecich i czwartych. Spośród dzi
kowskich steeplerów najlepszymi były: Kulig, Klown, Kameleon
i Kupidynek — wszystkie one pochodziły od klaczy Kamelja [173],
W stadninie K. Ostoi-Ostaszewskiego najbardziej wyróżniały się
konie z rodu „Lichów” pochodzącego od angloarabskiej klaczy Fergussy. Pierwszym głośnym koniem z tej rodziny była klacz Licho
urodzona w 1893 r.; startowała ona w ciągu 4-letniej kariery wy
ścigowej 31 razy, wygrywając 20 pierwszych, 5 drugich i 4 trzecie
nagrody. Między innymi klacz ta wygrała wyścigi przeszkodowe —
Wielki Lwowski i Wielki Międzynarodowy Krakowski. Doskonałym
koniem steeplowym także z tej stadniny był rodzony brat Licho
ogier Nemo. Następną wyróżniającą się klaczą była Licho bez Szlarki, która w 1902 r. podbiła w Wielkim Krakowskim Międzynarodo-
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Rys. 2. T. Dachowski na Zeppelinie podczas międzynarodowych konkursów
hipicznych w Wiedniu w 1913 r

wym Steeple Chase najlepsze austro-węgierskie konie przeszkodo
we, w tym dwukrotnego zwycięzcę Wielkiej Pardubickiej. Konie
z rodu „Lichów” zdobyły ogółem 104 pierwsze, 58 drugich i 33 trze
cie nagrody. Spośród ważniejszych gonitw przeszkodowych konie te
wygrały: 3 razy Wielki Lwowski Steeple Chase, 3 razy Wielki Mię
dzynarodowy Krakowski oraz 2 razy Kottingbruński Steeple Chase
Armii [178],
Konie polskich hodowców startowały również w najcięższym
wyścigu przeszkodowym na kontynencie, a mianowicie w „Wielkiej
Pardubickiej”. Gonitwę tę zaczęto rozgrywać od 1874 r., początkowo
na dystansie od 5600 do 6400 m. W latach 1880—1937 rozgrywano
ją na dystansie 6400 m i mogły w niej startować 4-letnie i starsze
konie pełnej i półkrwi (od 1946 r. wyścig ten odbywa się na dystan
sie 6900 m i mogą w nim biegać 6-letnie i starsze konie pełnej i pół
krwi). W czasie wyścigu konie mają do pokonania ponad 30 prze
szkód [82], Zwycięzcą tego morderczego wyścigu w 1901 r. był pol
ski koń pełnej krwi angielskiej Chorąży, urodzony w 1895 r. w
stadninie S. Siemieńskiego, dosiadany przez angielskiego dżokeja
F. Slinna [224], W wyścigu startowało 8 koni, a ukończyły go tyl
ko 4. Ogier Chorąży wygrał po ciężkiej walce „o krótki łeb” przed
klaczą Rotę Tante [82],
W latach 1912 i 1913 biegał w Pardubicach również polski koń
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Zeppelin pochodzący z wymienionej już Grabownicy k/Sanoka; do
siadał go jeździec T. Dachowski. W 1912 r. koń ten zajął pod wagą
73 kg w Wielkiej Pardubickiej drugie miejsce za koniem Jamagate
(69,5 kg); startowało wówczas 11 koni, a ukończyło 6. Natomiast
w 1913 r. w gonitwie tej startowało 6 koni — ukończyło tylko 2;
zwycięzcą był Dick Turpin idący pod wagą 67 kg, a Zeppelin (75 kg)
zajął drugie miejsce [224],
Pod koniec XIX i na początku XX wieku organizowano w wielu
krajach europejskich różnego rodzaju rajdy konne i wyścigi dystan
sowe, miały one obok wyczynu sportowego za zadanie wskazanie
najbardziej odpowiedniej rasy koni na potrzeby kawalerii. Najczę
ściej jednak ich celem była chęć wykazania wyższości koni pełnej
krwi nad innymi, jako rasy najbardziej nadającej się do produkcji
koni wierzchowych.
Pierwszą tego rodzaju imprezą był rajd odbyty w 1892 r. między
Berlinem i Wiedniem. Brało w nim udział 103 oficerów niemieckich
jadących z Berlina do Wiednia i 93 oficerów austriackich podąża
jących w odwrotnym kierunku. W tym bardzo trudnym i długo
dystansowym wyścigu (około 570 km), którego 54 koni nie ukoń
czyło, a 20 koni padło, uczestniczyły również konie pochodzące
z polskiej hodowli. W ostatecznej klasyfikacji na czwartym miejscu
znalazła się klacz Minerwa hodowli A. Hulimki z Mycowa i jako
dziewiąta klacz nabyta od chłopa w Tarnowie. Ponadto wałach Fritz,
pochodzący również z Małopolski, był zdobywcą nagrody miasta
Wiednia [17, 183].
Wyścigi dystansowe cieszyły się szczególną popularnością wśród
oficerów rosyjskich, dosiadających koni importowanych z Anglii
i Irlandii, a także koni pochodzących z hodowli polskiej i rosyjskiej.
W tych trudnych próbach konie polskie odznaczały się szybkością
i wytrzymałością, zajmując wiele czołowych miejsc.
W dalszym ciągu podano wyniki polskich koni, jakie uzyskały
w niektórych wyścigach dystansowych na terenie Królestwa Pol
skiego, Rosji i Niemiec.
W 1894 r. — okolice Petersburga, dystans 100 wiorst1, starto
wało 11 koni — zwyciężyła klacz Georgette 7/8 krwi angielskiej
hodowli janowskiej, III miejsce zajął koń hodowli J. Potockiego
z Antonin [106],
W 1894 r. — okolice Petersburga, dystans 98 wiorst, startowało
12 koni — zwyciężyła klacz Meduza 3/4 krwi angielskiej, III miejsce
zajęła Georgette: obydwie z hodowli janowskiej [107],
W 1894 r. — Ćmielów—Warszawa, dystans 162 wiorsty, starto
wało 12 koni — II miejsce zajął Cezar półkrwi angielskiej hodowli
S. Jezierskiego z Jachimowic, III miejsce Mohort półkrwi angloarabskiej hodowli L. Przanowskiego z Krasnego w Lubelskiem [244].
1 wiorsta = 1067 m
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W 1896 r. — Drezno—Lipsk, dystans 118 km, startowało 47 ko
ni — II miejsce zajęła klacz pełnej krwi Matrona z hodowli I. Mielżyńskiego z Iwna dosiadana przez hodowcę [21].
W 1901 r. — okolice Petersburga, dystans 100 wiorst — zwycię
żyła Miss Guizot półkrwi angielskiej, hodowli Branickich z Białej
Cerkwi [84],
W 1902 r. — okolice Petersburga, dystans 100 wiorst, startowało
15 koni, zwyciężyła klacz Iza wysokiej półkrwi angielskiej hodowli
J. Potockiego z Antonin, II miejsce zajął Huzar wysokiej półkrwi
angielskiej hodowli Z. Zamoyskiego z Łochowa, IV i V miejsca za
jęły 2 konie pełnej krwi hodowli Niemirowskiego [85].
W 1913 r. — Kazachstan okolice Wierny, dystans 50 wiorst, star
towało 17 koni — zwyciężyła klacz Lotaryngja pełnej krwi angiel
skiej hodowli janowskiej [183].
Ciekawym wyczynem sportowym był rajd rtm. Spilberga od
byty w 1900 r. Trasa jego wynosiła 1360 km i prowadziła z Saar
brücken przez przełęcz św. Gotharda do Rzymu. Tę niezwykle trud
ną trasę, biegnącą przez wysokie Alpy, jeździec pokonał na 15-letniej klaczy Cherry pełnej krwi angielskiej hodowli A. Gerapicha
z Cebrowa z Małopolski. Jeździec i koń drogę tę przebyli w ciągu
12 dni, ze średnią szybkością 113 km na dobę [183],
Jak widać z powyższych danych, w rajdach długodystansowych
czołowe miejsca zajmowały konie pełnej krwi angielskiej lub ich
bliskie pochodne.
Pierwszy konkurs hipiczny w Królestwie Polskim zorganizowano
w 1880 r. w Warszawie podczas wystawy koni. Nie wzbudził on jed
nak większego zainteresowania wśród publiczności i jeźdźców [186],
Dopiero zorganizowane w 1896 r. przez stacjonujący w Warszawie
pułk ułanów popisowe zawody hipiczne w Łazienkach, zyskały uzna
nie i wywołały zainteresowanie wśród jeźdźców i publiczności. Naj
poważniejszy z konkursów składał się z 12 przeszkód, każda o wy
sokości 1 arszyna 7 werszków (około 110 cm); wygrał go oficer na
klaczy Kaczucza pochodzącej ze stadniny Rudza [108], W tym sa
mym roku zorganizowano również konkursy hipiczne w Antoninach,
w których wyróżniły się konie Z. Tarnowskiego z Dzikowa [245],
W 1897 r. urządzono po raz drugi konkursy wojskowe w Ła
zienkach, a ich rozgłos przyczynił się do tego, że w tym samym roku
Towarzystwo Wyścigów zorganizowało podczas wystawy koni za
wody dostępne również dla jeźdźców cywilnych. Odtąd konkursy
w skokach odbywały się w dwóch działach: jedne dla koni pocho
dzenia krajowego, drugie dla koni importowanych. W zawodach
urządzonych przez Towarzystwo Wyścigów w 1897 r. przeważały
importowane huntery. W konkursie dla koni krajowych pierwsze
miejsce zajął rtm. Karnicki na klaczy pełnej krwi Bafleur II ze
stadniny w Kruszynie [186], '
Od tego czasu konkursy hipiczne znajdowały w Królestwie co31

Rys. 3. Z. Sznuk na Ritorno ur. 1895 r. (Lowelas — Bystra) hod. D. Korybut-Daszkiewicza z Wójczyzny

raz więcej zwolenników; zaczęto je systematycznie organizować,
zarówno w Warszawie, jak i na prowincji, szczególnie zaś podczas
wystaw koni.
W czasie kiedy w Królestwie Polskim, jak również w Małopolsce, zaczęto organizować pierwsze zawody w skokach przez prze
szkody, konie polskie miały już w tym dziale sportu jeździeckiego
wiele osiągnięć. Na przykład klacz Meduza hodowli janowskiej zdo
była w 1894 r. I nagrodę w Wielkim Konkursie Koronacyjnym w
Moskwie [156], Sporo głównych nagród zdobywały polskie konie w
organizowanych corocznie zawodach jeździeckich w maneżu Michajłowskim w Petersburgu, np. w 1894 r. w konkursie im. Najjaśniej
szych Państwa I miejsce zdobyła klacz Bergère hodowli janow
skiej [83]. W 1901 r. Nagrodę Wielkoksiążęcą wygrała klacz Eillen

32

Rys. 4. Rekordowy skok (205 cm) B. Peretjatkowicza na Kingu w dniu
1 czerwca 1914 r. w Agrikoli w Warszawie

ze stadniny Lubomirskich w Kruszynie [84], a w 1903 r. tę samą
nagrodę zdobyła klacz Iryklja hodowli Nowińskiego z Lubelszczy
zny [86]. W Petersburgu w 1914 r. klacz Che Bella hodowli D. Korybut-Daszkiewicza wygrała jubileuszową nagrodę 2000 rb. na cześć
25-lecia istnienia konkursów hipicznych w Michajłowskim Maneżu [188].
Również z powodzeniem startowały w Petersburgu i Moskwie
konie Branickich z Białej Cerkwi, Potockiego z Antonin, Skłodow
skiego z Zawieprzyc oraz konie z wielu innych hodowli.
Największe jednak sukcesy odnosiły skoczki pochodzące z ho
dowli D. Korybut-Daszkiewicza z Wójczyzny. W latach 1901—1908
9 czołowych koni z tej hodowli zdobyło na konkursach hipicznych
w Petersburgu 14 pierwszych, 10 drugich i 5 trzecich nagród1. Naj
więcej zwycięstw odnosiły one w championatach skoku na wyso
1 Należy sądzić, że ze względu na brak pełnych materiałów źródłowych
powyższe liczby nie obejmują wszystkich zwycięstw odniesionych przez
konie pochodzące z hodowli D. Korybut-Daszkiewicza.
Polskie konie wierzchowe
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kość i szerokość. Konie te znane były ze swej dzielności nie tylko
w Petersburgu i Moskwie, ale również z konkursów rozgrywanych
w Warszawie, Lublinie i w wielu innych miejscowościach Króle
stwa Polskiego. W literaturze znanych jest 26 koni pochodzących
z hodowli D. Korybut-Daszkiewicza, które startowały i odnosiły
sukcesy w konkursach skoków przez przeszkody. Spośród tych koni
najbardziej wyróżniły się: Alcad, Che Bella, Ritorno i Suzy. Naj
więcej nagród na koniach pochodzących z tej hodowli zdobyli jeźdź
cy D. Exe i Z. Sznuk.
Dalej podano niektóre rekordowe wyniki uzyskane przez polskie
konie w championatach skoku na wysokość i szerokość rozgrywa
nych na terenie Królestwa Polskiego i Rosji.
Championat skoku na wysokość:
1901 r. — Warszawa (Tatersal) — 2 ar 1 wer (ok. 150 cm) — Ri
torno hod. D. Korybut-Daszkiewicza z Wójczyzny [247].
1901 r. — Warszawa (Łazienki) — 154 cm — Ritorno [248],
1901 r. — Lublin — 160 cm — Ritorno [111].
1903 r. — Petersburg — 2 ar 7 wer (ok. 174 cm) — Wszechrosyjski rekord — Alcar hod, D. Korybut-Daszkiewicza z Wój
czyzny [86].
1906 r. — Petersburg — 2 ar 9 wer (ok. 183 cm) — Wszechrosyjski rekord — Alcad [87].
1908 r. — Petersburg — 2 ar 6 wer (ok. 170 cm) — Suzy hod.
D. Korybut-Daszkiewicza z Wójczyzny [88].
1908 r. — Moskwa — 2 ar 9 wer (ok. 183 cm) — Alcad [112].
Alcad dosiadany przez jeźdźca Z. Sznuka osiągnął najlepszy wynik
w Petersburgu skacząc na wysokość 201 cm [102],
1914 r. — Warszawa (Agrikola) — 205 cm — King, jeździec
B. Peretjatkowicz — Wszechrosyjski rekord [102],
Championat skoku na szerokość:
1901 r. — Warszawa (Łazienki) 8,5 ar (ok. 6 m) — Wszechro
syjski rekord — Miss hod. J. Zbijewskiego. W tym samym roku
Miss wygrała Steeple Chase Pławieński [248],
1901 r. — Petersburg — 7 ar (ok. 5 m) — Dux hod. D. Kory
but-Daszkiewicza z Wójczyzny [84].
1902 r. — Petersburg — 7 ar (ok. 5 m) — Bergerac hod. D. Ko
rybut-Daszkiewicza z Wójczyzny [85].
1902 r. — Warszawa (Łazienki) — 6 m — Suzy hod. D. Kory
but-Daszkiewicza z Wójczyzny [250],
1906 r. — Petersburg — 8 ar (ok. 5,7 m) — Juhas hod. D. Ko
rybut-Daszkiewicza z Wójczyzny [87].
Potwierdzeniem wysokiej klasy koni sportowych polskiej ho
dowli były ich wyniki, jakie osiągały pod oficerami rosyjskimi na
międzynarodowych zawodach jeździeckich w Londynie, rozgrywa
nych w latach 1911—1914. I tak wałach Piccolo pochodzący z ho
dowli chłopskiej na Lubelszczyźnie zdobył w 1911 r. w konkursie
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hipicznym główną nagrodę — Puchar Królewski; Zorab z hodowli
T. Sumowskiego i Damaszek hodowli Branickich z Białej Cerkwi
zdobyły w latach 1912—1913 szereg cennych nagród i wyróżnień,
a w 1914 r. powtórnie Puchar Królewski zdobywa polski koń —
klacz Che Bella hodowli D. Korybut-Daszkiewicza z Wójczyzny
[183],
Wielki sukces hodowla polska odniosła na międzynarodowych za
wodach jeździeckich w 1902 r. w Turynie; startowali w nich ofice
rowie: austriaccy, francuscy, niemieccy, rosyjscy i włoscy. W pierw
szym konkursie „jazdy maneżowej”, gdzie obok elementów ujeż
dżenia były do pokonania 3 przeszkody o wysokości 90 cm i szero
kości 190 cm, pierwsze 4 miejsca zajęli oficerowie austriaccy na
koniach:
Stefanek, hodowli Z. Tarnowskiego z Dzikowa,
Ortolan, hodowli J. Tarnowskiego z Chorzelowa,
Władzineczka, hodowli A. Hulimki z Mycowa,
Christoph, hodowli J. Słoneckiego z Jurowiec.
Wysokie miejsce uzyskała również klacz Mebella pochodząca
z Galicji. W tym konkursie wyróżnił się także oficer rosyjski do
siadający konia z hodowli Branickich z Białej Cerkwi — ujeżdża
nego systemem Fillisa [17].
Na podkreślenie zasługuje fakt, że konie sportowe z hodowli
Z. Tarnowskiego z Dzikowa w konkursach rozgrywanych w Wied
niu, Budapeszcie, Debreczynie i Lwowie zajęły w latach 1911—1913
19 pierwszych miejsc oraz zdobyły wiele dalszych nagród [173],
W Wiedniu w 1911 r. odbyły się międzynarodowe zawody jeź
dzieckie, na których spotkały się konie hodowli polskiej, austriackiej
i węgierskiej oraz importowane z Anglii i Irlandii huntery. Na za
wodach tych w próbie „hunter show” pod ciężką i lekką wagą
pierwsze miejsca zajęły konie Pokus i Prorok hodowli Z. Tarnow
skiego z Dzikowa. W konkursie „cross country” rozgrywanym na
dystansie 12 km w stawce 44 koni, gdzie przed biegiem i po jego
zakończeniu trzeba było przebyć przeszkody na placu konkurso
wym, I miejsce zajął T. Dachowski na Bluffie, II i IV miejsca zdo
były klacze dzikowskie Eleonora i Timian. W trzecim dniu konkur
sów, w próbie „hunter show” pod ciężką wagą rozgrywanej w staw
ce 75 koni, I miejsce zajął znowu Pokus, a w biegu myśliwskim
II miejsce przypadło Prorokowi [173, 183].
Przed I wojną światową w Poznańskiem i na Pomorzu nie obser
wowano poważniejszego rozwoju jeździectwa; nawet wyścigi na
Torze Poznańskim najwcześniej uruchomione na ziemiach polskich,
bo już w 1839 r., nie odbywały się tam systematycznie każdego
roku. Wprawdzie jeźdźcy polscy z zaboru pruskiego startowali w
wyścigach przeszkodowych w Berlinie i Dreźnie oraz na innych
torach niemieckich, nie wiadomo jednak, z jakich hodowli pocho
dziły konie, których dosiadali [21], Można sądzić, że czynnikiem,
3*
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Rys. 5. Z. Tarnowski na Pokusie hod. własnej (Dzików) podczas konkursów
hipicznych w Wiedniu w 1911 r.

który wpływał na niski rozwój jeździectwa w Wielkopolsce i na
Pomorzu, był brak zainteresowania ze strony miejscowych hodow
ców. Wydaje się jednak, że główną przyczyną był ogólnie niski po
ziom sportu jeździeckiego w całym ówczesnym państwie pruskim,
czego dowodem były słabe wyniki jeźdźców niemieckich w spotka
niach międzynarodowych [17]. Ten stan rzeczy potwierdza również
współczesne opracowanie dotyczące rozwoju sportu jeździeckiego
na terenie państwa niemieckiego w okresie lat 1815—-1915, z któ
rego wyraźnie wynika, że poziom niemieckiego jeździectwa nie był
wysoki. Najbardziej rozwiniętą i czółową dyscypliną tego sportu
były wówczas wyścigi przeszkodowe [27].
Omówiony pokrótce przegląd osiągnięć koni polskich w różnych
dyscyplinach sportu jeździeckiego nie obejmuje oczy wiście wszyst
kich sukcesów, jakie odnosiły one w okresie przed I wojną świato
wą. Z podanych wyników widać jednak wyraźnie, że konie polskich
hodowców z Królestwa i z innych ziem wchodzących w skład pań
stwa rosyjskiego były poważnymi partnerami w walce z końmi ho
dowli rosyjskiej i często je zwyciężały. Również konie pochodzące
z czołowych hodowli małopolskich nie ustępowały, a nawet prze
wyższały swoją klasą konie ze znanych stadnin-austro-węgierskich,
a niekiedy biły także importowane huntery.
Wśród zwycięskich kom najwięcej było pełnej, wysokiej i pół
krwi angielskiej, po nich dopiero następowały konie angloarabskie.
Chociaż jednocześnie wydaje się, że ze względu na panującą wów
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czas modę na konie angielskie, angloaraby były mniej użytkowane
w sporcie jeździeckim. Jest jednak bezspornym faktem, że wszyst
kie renomowane hodowle polskie rozpoczęły się od koni pochodze
nia orientalnego. A zatem krew orientalna stanowiła podkład, na
którym wytworzono później doskonałe konie sportowe półkrwi
angloarabskiej i półkrwi angielskiej. Warto także mieć na uwadze,
że niektóre hodowle sprzed I wojny światowej były kontynuowane
w latach międzywojennych i dały materiał wyjściowy do współ
czesnej polskiej hodowli koni szlachetnych półkrwi.

Okres międzywojenny

Hodowla koni szlachetnych
W okresie I wojny światowej polska hodowla koni poniosła
wielkie straty. Szczególnie dotyczyło to byłych zaborów — austria
ckiego i rosyjskiego. Przykładem poniesionych strat może być fakt,
że spośród 500 ogierów państwowych pozostało na terenie Mało
polski Wschodniej zaledwie 148 sztuk. W tej liczbie znajdowały się
także, nie nadające się do produkcji koni wierzchowych, koniki
i hucuły [150]. Stosunkowo najmniejsze straty poniosła hodowla
w byłym zaborze pruskim, gdzie ocalało najwięcej materiału zaro
dowego [219, 184],
W nowo powstałym Państwie Polskim zapotrzebowanie na konie,
a zwłaszcza na wierzchowe, było duże. W skład armii polskiej w
okresie międzywojennym wchodziło 40 pułków kawalerii, znacz
nych ilości koni potrzebowały także inne rodzaje wojsk. Tak więc
przed hodowlą polską stanęło trudne zadanie stałej i systematycz
nej produkcji dużej liczby dobrej jakości koni.
Mimo ogromnych zniszczeń, jakie poniosła hodowla w latach
1914—1920, już w 1922 r. wydano zarządzenie o zakupie 12 tysięcy
koni dla wojska. Zakup ten zrealizowano, nabywając często bardzo
słaby materiał, gdyż lepszego po prostu nie było. Pierwszy zorga
nizowany zakup przez komisje remontowe przeprowadzono w 1923 r.;
nabyto wówczas z wielkim trudem 2129 koni. Trudności z zaspo
kojeniem potrzeb wojska spowodowały konieczność importu ponad
3 tysięcy koni remontowych z zagranicy.
Ówczesne władze polskie, uwzględniając stan zniszczeń naszej
hodowli koni, rozpoczęły pracę nad jej odbudową. W tym celu po
wstały w 1919 r. Zarząd Stadnin Państwowych sprowadził z Austrii
241 zarodowych koni. Spośród nich najcenniejszy materiał stano
wiły araby z byłych polskich stadnin na Ukrainie oraz konie pół
krwi arabskiej ze szczepów: Amurath, Dahoman i Schagya. Spro
wadzone konie okazały się doskonałym materiałem zarodowym w
późniejszej hodowli janowskiej. Najcenniejsze z nich to: Bakszysz
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chowu sławuckiego — czołowy reproduktor w Janowie, Dahoman XVI, 500 Schagya X-2 i 177 Amurath Schagya — znakomite
reproduktory półkrwi arabskiej oraz klacze arabskie: Siglavi Bag
dady — matka Fetysza, Koalicja, Hebda, Hermitka i Anielka. Rów
nież w 1919 r. F. Jurjewicz przyprowadził z Odessy 252 konie peł
nej krwi, wśród których znajdował się znakomity reproduktor
Fils du Vent [182, 186],
Dużą rolę w odbudowie hodowli odegrały konie pochodzące z re
windykacji z Niemiec, w ramach której w latach 1921—1929 otrzy
mano 233 ogiery. Wśród ogierów szlachetnych znajdowało się:
57 sztuk pełnej krwi z tak cennymi reproduktorami, jak: Bafur,
Mah Joung i Villars; 114 — wschodniopruskich i 6 hanowerskich
[69]. W 1929 r. zakupiono w Niemczech całą stadninę beberbecką
liczącą ogółem 172 konie. W tej liczbie znajdowało się 5 ogierów
czołowych, 64 klacze stadne, 99 sztuk młodzieży i 4 wałachy [66].
Jeszcze w czasie wojny władze austriackie uruchomiły tymcza
sowo stada ogierów w Krakowie, Lublinie, Miechowie i Piotrkowie
Tryb. W stadach tych znajdowały się głównie ogiery pochodzące
ze szczepów austro-węgierskich [182].
W 1920 r. pod Zarządem Stadnin Państwowych (po zmianach
lokalizacji) funkcjonowały 4 stada posiadające 594 ogiery: Bogusławice — 142, Janów — 131, Kraków — 183, Sądowa Wisznia —
148 [252]. Stada dla Wielkopolski i Pomorza: Sieraków, Gniezno
i Starogard mające 550 ogierów przeszły pod Zarząd Stadnin Pań
stwowych dopiero w 1922 r. [219],
W 1923 r. utworzono stado w Łącku i przeniesiono stado z Kra
kowa do Drogomyśla. W 1930 r. powstało nowe stado w Białce
z etatem 200 ogierów [66],
Utworzono również, obok odbudowywanego Janowa, dalsze stad
niny państwowe. Jako pierwsza powstała w 1924 r. stadnina koni
pełnej krwi angielskiej w Kozienicach, •której materiał wyjściowy
stanowiło: 14 klaczy hodowli janowskiej, 10 klaczy z byłej hodowli
Łazarewych (dominująca hodowla w carskiej Rosji), 10 klaczy z by
łych hodowli austriacko-węgierskich i 7 klaczy z różnych innych
hodowli [216],
W 1928 r. utworzono stadninę koni półkrwi w Racocie; miała
ona za zadanie wyhodowanie ogierów orientalno-hanowerskich, na
dających się do produkcji rosłego i kościstego, ale szlachetnego
i odznaczającego się dobrym ruchem konia artyleryjskiego. Mate
riał wyjściowy stanowiły 33 klacze hanowerskie i holsztyńskie oraz
11 klaczy orientalnych. Klacze hanowerskie i holsztyńskie łączono
z ogierami ze szczepów Amurath, Dahoman, Gidran i Schagya,
a także z ogierami czystej krwi arabskiej, zaś klacze orientalne
z ogierami hanowerskimi. Koncepcja wytworzenia konia orientalno-hanowerskiego nie zdała jednak egzaminu w praktyce i z tego
powodu już w 1932 r. dział tych koni zaczęto stopniowo likwido
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wać. Mimo to do 1938 r. stada zakupiły w Racocie 25 ogierów orientalno-hanowerskich [163],
W 1932 r. sprowadzono do Racotu klacze beberbeckie, umieszczo
ne początkowo w Janowie; łączono je głównie z reproduktorami
pełnej krwi angielskiej. Ponieważ hodowla racocka, jak również
cała hodowla poznańska, zaczęła z czasem odczuwać brak rosłych
i kalibrowych ogierów, jakimi były dawniej sprowadzane tu ogiery
trakeńskie i wschodniopruskie, zaistniała więc konieczność importu
czołowych reproduktorów. W 1937 r. sprowadzono do Racotu 4 ogie
ry z Traken: Centurio, Index, Indogermane i Neutral — zostały one
wymienione za 4 nasze reproduktory arabskie: Adamasa, Fetysza,
Ibn Nedjari i Labirynta.
Stadnina w Racocie dostarczyła stadom do 1938 r. ogółem 37 ogie
rów pochodzenia beberbeckiego. W próbach dzielności dla ogierów
półkrwi w Zakładzie Treningowym w Kozienicach ogiery racockie
wyróżniały się dzielnością i prawidłowym pokrojem. Wśród ów
czesnych koni wojskowych i sportowych było również sporo dobrych
koni pochodzenia beberbeckiego [163],
W Janowie z koni sprzed I wojny światowej nie pozostało pra
wie nic. Przez pewien czas utrzymywano tam konie pełnej krwi,
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Angloaraby czystej krwi

Chowane w czystości
krwi arabskiej

49
34
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10
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10
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Półkrew arabska

Czysta krew arabska

Stada:
Białka
Bogusławice
Drogomyśl
Gniezno
Janów Podlaski
Łąck
Sądowa Wisznia
Sieraków
Starogard
Stadniny:
Janów Podlaski
Kozienice
Racot
Razem

Pełna krew angielska

Zakłady

Półkrew angielska

Tabela 2
Ogiery reproduktory Państwowych Zakładów Chowu Koni według stanu
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22
15
5
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15
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7
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3
1
—
—
—
—
—
—
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—
—
—
4

—
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a później również i konie beberbeckie. Niezależnie od tego wkrótce
po wojnie zaczęto tu organizować hodowlę w trzech działach: arab
skim*, półkrwi arabskiej i półkrwi angloarabskiej. Dział koni arab
skich wywodził się w dużej mierze od najcenniejszych koni po
chodzących ze stadnin w Jarczowcach i Sławucie. Obydwa działy
koni półkrwi zostały wyprowadzone głównie od materiału pocho
dzącego z byłych hodowli austro-węgierskich. W Janowie w 1939 r.
znajdowało się ponad 100 klaczy matek, w tym: około 30 czystej
krwi arabskiej, około 50 półkrwi arabskiej i około 25 półkrwi anglo
arabskiej [181, 218],
W 1935 r. utworzono jeszcze jedną niewielką stadninę angloarabską w Samborcu [69].
Celem zorganizowanych państwowych stadnin była przede wszy
stkim produkcja wysokowartościowych ogierów na remont stad,
które miały służyć do reprodukcji materiału zarodowego w hodowli
terenowej oraz do produkcji koni wierzchowych dla wojska.
Dla rozwoju i organizacji hodowli ważną sprawą było wydanie
w 1925 r. ustawy o uznawaniu ogierów i rejestracji klaczy zarodo
wych. W okresie 1925—1938 r. zalicencjonowano 127 061 ogierów.
W poszczególnych latach uznawano od 7 do 15 tysięcy ogierów [69],
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Rys. 6. H. Roycewicz na Arlekinie III, Olimpiada — BerUn 1936 r.

Spośród nich około 70% należało do typu gorącokrwistego. Z ogie
rów o udowodnionym pochodzeniu najwięcej licencji otrzymywały
konie półkrwi angielskiej. W 1938 r. zalicencjonowano ogierów:
półkrwi angielskiej — 632, angloarabskiej — 317 i arabskiej — 155
oraz 381 pełnej krwi angielskiej, 108 arabów i 29 czystej krwi
angloarabskiej [182],
Z biegiem czasu rosła liczba ogierów w stadach, a także popra
wiała się ich jakość. Należy podkreślić, że utrzymywano w nich
głównie ogiery ras i typów szlachetnych. W 1933 r. na 1452 ogiery
w PSO i SK było tylko 30 zimnokrwistych, 51 gudbransdali i 21 pry
mitywnych [133].
Jak wynika z tabeli 2, stada (podobnie jak hodowla prywatna)
miały najwięcej ogierów półkrwi angielskiej, z tego na ogólną licz
bę 691 — 201 było urodzonych w Niemczech. Spośród ogierów pół
krwi arabskiej najwięcej pochodziło z byłych hodowli austro-węgierskich ze szczepów: Amurath, Dahoman, Gidran i Schagya. Wśród
ogierów pełnej krwi najwięcej było hodowli niemieckiej, a następ
nie austro-węgierskiej i angielskiej.
Jeśli chodzi o hodowlę polską, to najwięcej, bo 72 ogiery po
chodziły z Janowa, na drugim miejscu było Posadowo — 52, dalej
Pępowo — 38 i Iwno — 25 [133],
W latach trzydziestych stan krajowej hodowli koni szlachetnych
uległ już znacznej poprawie. Konie remontowe nabywane przez
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wojsko były większe, bardziej kościste i kalibrowe oraz odznaczały
się na ogół poprawną budową. Jednakże koni remontowych nie
można utożsamiać z wysokiej klasy końmi sportowymi, czego przy
kładem może być fakt, że spośród 64 koni, które w latach 1923—1933
wchodziły w skład zwycięskich ekip pucharowych lub wygrały
duży konkurs indywidualny — było tylko 14 polskiego pochodze
nia [72],
Wraz z rozwojem hodowli coraz częściej dyskutowano na tematy
najwłaściwszych kierunków hodowlanych, mogących zapewnić pro
dukcję najwyższej jakości koni dla wojska oraz koni dla wyczyno
wego sportu jeździeckiego. Wśród hodowców i oficerów istniały
wówczas bardzo sprzeczne opinie na temat przydatności naszych
koni wierzchowych. Niektórzy z nich sądzili, że produkcja koni
wierzchowych — remontowych oraz produkcja koni sportowych —
wyczynowych, stanowią dwa odrębne zagadnienia [4, 72]. W odnie
sieniu do koni półkrwi istniały również opinie, że przeważa krwi
angielskiej podnosi wartość konkursową koni, zaś przewaga krwi
arabskiej zmniejsza ją, ale za to zwiększa wytrzymałość w służbie
polowej. Konie pełnej krwi ze względu na ich zbytnią nerwowość
uważano za mało przydatne do służby wojskowej [197].
Wielu hodowców sądziło, że najlepszych koni remontowych mo
że dostarczyć hodowla angloarabska, należy więc ograniczyć uszla
chetnianie pogłowia krwią angielską, a na to miejsce posługiwać
się więcej ogierami arabskimi oraz półkrwi pochodzenia austro-węgierskiego [90, 174].
W latach trzydziestych, zarówno w gospodarstwach wielkoobsza
rowych, jak i w gospodarstwach chłopskich, najwyższy poziom
osiągnęła hodowla koni szlachetnych w Poznańskiem i na Pomorzu.
Dominowały tam konie uszlachetnione krwią trakeńską i wschodniopruską, a w niektórych okolicach również i hanowerską. Po
1930 r. nastąpił w hodowli poznańskiej większy dolew krwi angiel
skiej oraz krwi koni orientalnych [66].
W Poznańskiem w 1930 r. znajdowało się 2895 klaczy stadnych
zgrupowanych w 146 stadninach1. Zakupywano tam każdego roku
około 25°/o koni remontowych dla wojska i około 30°/o ogierów dla
stad. Czołowymi stadninami w tym rejonie były: Posadowo —
Łąckich z około 300 klaczami, Iwno — Mielżyńskich z około 135,
Modrzę — Czapskiego — około 100, Szelejewo — Karłowskiego
około 90, Dobrojewo — około 85 i Pępowo — około 65 klaczy [66,
67, 69].
Jedną z najbardziej typowych dla tego rejonu stadnin było Sze
lejewo prowadzone od 1921 r. Materiał wyjściowy stanowiły tam
klacze o pochodzeniu hanowerskim, trakeńskim i wschodniopruskim.
Celem pracy hodowlanej było wyprodukowanie rosłego i dzielnego
1 Za stadninę uważano hodowlę posiadającą co najmniej 5 klaczy matek.
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konia półkrwi angielskiej. W stadninie tej szczególnie zasłużył się
reproduktor pełnej krwi Viveur po Saint Saulge, który dał kilka
ogierów dla PSO oraz wiele bardzo dzielnych koni wierzchowych
dla wojska, a jego syn Wiking IV był zwycięzcą „Militari” w 1937 r.
[12].
Zupełnie inaczej kształtowała się hodowla w Dobrojewie Kwileckiego. Stadnina ta od założenia stada w Sierakowie posługiwała
się głównie ogierami pełnej i półkrwi angielskiej, następnie po
I wojnie zaczęto coraz częściej posługiwać się ogierami orientalny
mi. W latach dwudziestych w Dobrojewie ukształtowały się 3 kie
runki hodowlane: 1) koni półkrwi oraz chowanych w czystości krwi
arabskiej, 2) półkrwi angloarabskiej, 3) półkrwi angielskiej [58],
W latach trzydziestych w stadninach poznańskich zaczęto się
coraz częściej posługiwać reproduktorami angloarabskimi. Jednak
że krew orientalną na dużą skalę wprowadziły tylko stadniny Dobrojewo Kwileckiego, Obra Swinarskiego i Ujazd Bickerowej.
Na Pomorzu hodowla koni szlachetnych była mniej popularna,
ale i tam znajdowało się 47 stadnin produkujących konie zarodowe
i remontowe [67],
W województwach centralnych i północno-wschodnich hodowla
koni szlachetnych kształtowała się odmiennie niż w Wielkopolsce,
i najwyższy poziom osiągnęła w województwach: łódzkim, warszaw
skim i kieleckim.
W Łódzkiem hodowano konie półkrwi angielskiej i półkrwi
angloarabskiej. W rodowodach koni półkrwi angielskiej, zwłaszcza
w zachodniej części województwa, występowały często konie po
znańskie. Czołowymi stadninami angloarabskimi w tym regionie
były: Mieczownica — J. Chrzanowskiego i Brudzew — C. Kurna
towskiej; spośród bardziej zaawansowanych w krew angielską wy
różniały się Goślub — H. Maltzana i Ktery — K. Wodzińskiego.
W Warszawskiem hodowano konie półkrwi wywodzące się od
dawnych reproduktorów janowskich. W niektórych stadninach wy
raźnie widoczny był również wpływ niemieckich ras półkrwi. Do
czołowych stadnin należały: Wierzbie — J. Krzymuskiego z klacza
mi beberbeckimi, Dobre — J. Czernickiego, Bogusławice — Z. Ko
rneckiego i Siewiersk — K. Około-Kułaka.
Materiałem wyjściowym stadniny w Siewiersku utworzonej w
1904 r. były klacze węgierskie. Początkowo posługiwano się tam re
produktorami półkrwi angielskiej, a następnie pełnej krwi. W stad
ninie tej wyhodowano wiele cennych koni sportowych, najlepszy
z nich '— klacz Roksana wygrała szereg konkursów krajowych
i międzynarodowych, a w 1932 r. zdobyła Mistrzostwo Polski w sko
kach [99],
W Kieleckiem przeważała hodowla koni półkrwi angloarabskiej,
posługiwano się tam bardzo często ogierami półkrwi arabskiej,
a szczególnie pochodzącymi ze szczepu Schagya. W południowej
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Rys. 7. Córki ogiera Rittersporna

części Kieleckiego były również stadniny hodujące tylko konie pół
krwi arabskiej.
Województwa lubelskie i wołyńskie były rejonem produkującym
najlepsze konie wojskowe typu kawaleryjskiego. W woj. lubelskim
znajdowało się 101 stadnin produkujących konie zarodowe i remon
towe [67], Utrzymywano w nich konie wysoko uszlachetnione krwią
angielską, chociaż wiele stadnin posługiwało się także reprodukto
rami angloarabskimi. Kierunek angloarabski przeważał szczególnie
w powiatach: janowskim, krasnystawskim i puławskim. Najlepiej
prowadzonymi stadninami w Lubelskiem była Bychawa — A. Bud
nego, Piotrowice — W. Łosia, Ruchna — S. Łubieńskiego, Ło
chów — E. Kurnatowskiego, Czernięcin — S. Huskowskiego, Łabu
nie — A. Szeptyckiego i Wojcieszków — Plater-Zyberków [67],
Stadnina w Wojcieszkowie znana jest do dziś, dzięki wyhodo
waniu w niej ogierów angloarabskich po Ritterspornie: Ramzesa1,
Rybaka i Rumiana; wszystkie one są ojcami dobrych koni sporto
wych.
W okresie międzywojennym Krakowskie i Śląsk nie wyróżniały
się w hodowli koni szlachetnych typu wierzchowego. W woj. kra
kowskim, w powiatach południowo-zachodnich hodowano konia pół
krwi angielskiej na podłożu szczepów węgierskich: Furioso, Przed
świt i Nonius; w środkowej i południowo-wschodniej części prze
1 Ogier Ramzes został w czasie II wojny światowej wywieziony do
Niemiec. We współczesnej hodowli koni szlachetnych w RFN istnieje wielki
ród założony przez tego reproduktora. Z rodu tego pochodzi wiele wybitnych
koni sportowych, które wchodziły w skład ekip olimpijskich (232).
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ważał kierunek angloarabski. Czołową stadniną w tym wojewódz
twie były Gumniska — R. Sanguszki. Hodowano tam na dużą skalę
konie półkrwi angloarabskiej ze szczepu Gidran obok koni czystej
krwi arabskiej [144],
W województwach lwowskim, stanisławowskim i tarnopolskim
był ogólnie niski poziom hodowli koni i z tego względu prawie nie
dostarczały one ani ogierów do stad, ani koni dla wojska. Stadniny,
które prowadziły hodowlę koni szlachetnych, posługiwały się naj
częściej ogierami półkrwi arabskiej i angloarabskiej [65], Do wy
jątków należała Jagielnica (woj. tarnopolskie), w której posługi
wano się reproduktorami pełnej krwi oraz Furioso i Noniusami.
Stadnina ta posiadała 100 klaczy i dostarczała 50®/o koni dla wojska
z woj. tarnopolskiego [60],
W województwach północno-wschodnich, mimo że występowało
tam szereg stadnin, to jednak hodowla koni szlachetnych nie miała
poważniejszego znaczenia.
W okresie międzywojennym istniały w Polsce wysoko zorgani
zowane hodowle pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej.
Szczególnie wyróżniała się hodowla koni arabskich, czego dowodem
był eksport 47 koni zarodowych tej rasy, które zakupiły następu
jące kraje: Czechosłowacja, Estonia, Litwa, Niemcy, Węgry, Wło
chy i USA. Warto podkreślić, że reproduktory arabskie nabyły mię
dzy innymi stadniny: Babolna na Węgrzech, Topolczanki w Czecho
słowacji i Trakeny w b. Prusach Wsch. [218],
Ogiery arabskie Jaszmak, Orestes i Rasim III, pochodzące z Pol
ski, założyły w hodowli półkrwi arabskiej w Topolczankach linii
krwi istniejące do dziś [231], W stadninie trakeńskiej polskie ara
by Adamas, Fetysz i Labirynt utworzyły również linie krwi, które
kontynuowane są do chwili obecnej w hodowli koni trakeńskich
w RFN. Konie pochodzące z nich, a zwłaszcza z linii Fetysza, od
znaczają się dużą urodą i dzielnością sportową [203],
W Polsce w 1938 r. znajdowały się 153 klacze czystej krwi arab
skiej i 104 chowane w czystości krwi oraz blisko 900 klaczy peł
nej krwi angielskiej [184], Konie te wywierały duży wpływ na
kształtowanie się krajowej hodowli półkrwi, a zwłaszcza na pro
dukcję koni remontowych — kawaleryjskich oraz koni sportowych.
Równolegle z rozwojem hodowli pełnej krwi nastąpił znaczny
rozwój wyścigów konnych. Obok koni pełnej krwi na torach wyści
gowych biegało także trochę koni półkrwi. Ponadto od 1927 r. uru
chomiono wyścigi dla arabów.
Poniżej przedstawiamy kilka danych liczbowych ilustrujących
stan wyścigów konnych w latach międzywojennych.
W 1926 r. wyścigi odbyły się na szesnastu torach i rozegrano
986 gonitw w czasie 147 dni wyścigowych, ogółem biegało 635 ko
ni — prawie wyłącznie pełnej krwi angielskiej [238],
W 1936 r. wyścigi odbyły się na ośmiu torach, ogółem rozegrano
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Tabela 3
Zestawienie klaczy angielskich i arabskich w Polsce według stanu z lat 1933 i 1938
(167, 168, 169, 170)
Województwo

Białostockie
Kieleckie
Krakowskie
Lubelskie
Lwowskie
Łódzkie
Nowogródzkie
Poleskie
Pomorskie
Poznańskie
Stanisławowskie
Śląskie
Tarnopolskie
Warszawskie
Wileńskie
Wołyńskie
Nieustalone
Polska

Klacze arabskie

Klacze angielskie
1933
1938
XX

xx(w)

1
99
8
87
53
95
3
7
47
97
10
2
26
204
1
23
—
763

15
—
17
3
5
—
—
2
2
—
1
4
6
—
1
—
56

XX

1933

xx(w)

8
83
7
135
95
80
2
—
29
111
17
—
25
181
—
24
43

7
12
2
12
7
7
—
—
1
6
2
—
4
7
—
5
10

839

83

1938

oo

oo(ch)

OO

oo(ch)

—
13
26
14
—
—
—
—
9
7
—
7
8
—
7
—
91

3
6
2
14
7
5
—
—
—
1
7
—
3
17
—
7
—
72

1
7
16
49
24
—
3
—
4
18
2
2
4
6
3
14
—
153

1
14
2
25
4
7
1
—
5

9
3
—
11
9
—
13
—
104

tego roku 1627 gonitw, w tym: 1343 płaskie, 180 z płotami i 104 prze
szkodowe [238]. Brało w nich udział 985 koni, w tej liczbie znajdo
wało się 881 koni pełnej krwi, 82 arabskie i 22 angloarabskie.
W 1938 r. na dziewięciu torach rozegrano gonitw płaskich —
1505, płotowych — 209 i przeszkodowych — 139 [238]. Biegało ogó
łem 1056 koni, w tym: 962 pełnej krwi, 76 arabskich i 18 półkrwi.
W celu doskonalenia hodowli koni półkrwi w 1937 r. w państwo
wych stadninach w Kozienicach i Janowie Podlaskim uruchomiono
zakłady treningowe dla ogierów. Ogiery zakupywano do zakładu
w wieku 2,5 lat, tam przechodziły 11-miesięczny trening kończący
się próbami dzielności. Trening i próby dzielności odbywały się
tylko i wyłącznie pod siodłem. Końcowe próby dzielności przepro
wadzano w ciągu trzech dni. Pierwszego dnia odbywał się bieg na
przełaj na dystansie 10 km, który powtarzano drugiego dnia. Na
trzeci dzień odbywał się również bieg na przełaj na dystansie 13 km,
a następnie po 15-minutowej przerwie rozgrywano bieg myśliwski
na dystansie 5 km [68],
W okresie międzywojennym w Wojsku Polskim utrzymywano
ponad 50 tysięcy koni. Najwięcej koni było w kawalerii — około
25 tysięcy i w artylerii — około 20 tysięcy. Poczynając od 1928 r.
wojsko zakupywało corocznie około 6 tysięcy koni. Zakupy prze
prowadzały na terenie kraju cztery Komisje Remontowe: w Lubli-
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nie, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Ceny za konie były zależne
od ich wzrostu, ogólnej jakości i pochodzenia. W 1934 r. ustalono
następujący podział koni na typy i kategorie [59],
typ konia
wierzchowy W 1
wierzchowy W 2
artylerii konnej AK
artyleryjski ciężki AC
artyleryjski lekki AL
artyleryjski lekki
obniżony ALO

wzro:st
od 150 cm
od 146 cm
od 153 cm
od 153 cm
od 151 cm

od
od
od
od
od

w
do
do
do
do
do

zł
3000
900
3000
1000
900

od 145 cm

od 300 do

600

cena
950
700
950
700
700

W ostatnich latach przed wojnią ce ny za niektóre typ:y koni zostały podwyższone. Ponadto wypłacano doda tki h<odowlan e za konie
wyhodowane przez sprzedawcę oraz wpisane do ksiąg stadnych.
Dodatki te wynosiły za konie z pochodzeniem obustronnym 15%
ceny szacunkowej, a z pochodzeniem jednostronnym — 5% [182],
W ogólnej liczbie sprzedawanych koni remontowych przodowało
Poznańskie, gdzie rokrocznie zakupywano około 25% wszystkich
koni dla wojska, na drugim miejscu było lubelskie dostarczające
rocznie około 16% koni remontowych, trzecie Kieleckie około 14%
i czwarte — Warszawskie ponad 7% [143],
W 1933 r. w pułkach kawalerii przeprowadzono po raź pierwszy
ankietę, na podstawie której dokonano oceny wartości użytkowej
koni remontowych. Oceniano je w trzech kategoriach: I — konie
wybitne, II — użyteczne (dobre), III — słabe lub nie nadające się
do służby pod siodłem. Oceną objęto 1310 koni z udowodnionym
pochodzeniem, urodzonych w 1925 r. i zakupionych do wojska w
1928 r. Spośród 1310 koni do kategorii I zakwalifikowano 346 —
26,3%, do kategorii II — 766 — 58,6% i do kategorii III — 198 —
15,1%. Na 346 koni kategorii I z województw centralnych pocho
dziło 159, z zachodnich — 135, z Małopolski — 35, z Kresów — 6
i 11 nieznanych co do miejscowości urodzenia. Najwięcej wybitnych
koni dostarczały stadniny: Iwno — 8 I i 12 II kategorii, Posadowo
7 I i 15 II kategorii, Dobrojewo — 7 I i 5 II kategorii i Łabunie —
7 I i II kategorii [195].
Wśród oficerów kawalerii panowała opinia, że konie pochodzące
z Poznańskiego, pomimo pięknej i rosłej budowy, są „miękkie” w
użytkowaniu. Jednakże z listy hodowców koni wybitnych i dobrych
wyraźnie wynika, że Poznańskie dostarczało również wiele dziel
nych koni. Ocena koni urodzonych w latach 1926—1927 wypadła
jeszcze bardziej na korzyść Poznańskiego. Spośród 41 hodowców,
którzy dostarczyli 10 lub więcej koni remontowych I i II kate
gorii — 22 pochodziło z Poznańskiego, 16 z województw centralnych
i po jednym ze Śląska, Małopolski i województw wschodnich. Naj
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więcej koni kategorii I dostarczały stadniny z Poznańskiego: Posadowo, Gałowo, Gołębin Stary [196]. Wśród koni urodzonych w la
tach 1928—1929 najwięcej wybitnych było znów ze stadnin poznań
skich: Posadowa, Stawian, Modrzą i Gałowa oraz Łabuń z Lubel
skiego [197].
Mimo że Poznańskie dostarczało najwięcej koni ocenianych jako
dobre, to konie pochodzące z województw: lubelskiego, kieleckiego
i wołyńskiego cieszyły się największym zaufaniem użytkowników.
Jednocześnie najwięcej uprzedzeń występowało w odniesieniu do
koni z województw zachodnich.
W okresie międzywojennym podawano do wiadomości również
najlepsze hodowle, z których pochodziły konie startujące w bardzo
ciężkiej próbie — „Militari Armii”. W latach 1928—1932 najwięcej
koni startujących w tych próbach pochodziło ze stadnin poznań
skich: z Posadowa — 27, Gryżyny — 26, Iwna — 21 i Modrzą — 18
oraz z Borówka w woj. warszawskim — 20 sztuk [195].
Konie startujące w 1933 r. w „Militari” pochodziły z 93 stadnin,
z których 41 położonych było w województwach centralnych, 39 w
zachodnich, 7 w południowych i 6 we wschodnich. Na uwagę zasłu
guje bardzo mała liczba koni biorących udział w „Militari” po
chodzących z Małopolski, która przed I wojną światową była znana
z produkcji szczególnie dzielnych koni. Jak wynika z tabeli 4, okrę
giem skąd pochodziło najwięcej koni startujących w „Militari”
była Wielkopolska. Na tej podstawie można wnioskować, że uprze
dzenia co do „miękkości” tamtejszych koni były nie uzasadnione
lub mocno przesadzone.
Tabela 4
Zestawienie koni startujących w zawodach „Militari Armii” według miejsca ich
urodzenia (198, 199, 200, 201)
1936 r.

1935 r.

Województwo

1937 r.

19378 r.

liczba
koni

w %

liczba
koni

w %

w %

liczba
koni

w %

70
27
22
18
5
35

39,70
15,35
12,38
10,00
2,80
19,77

72
37
19
21
11
30

36,00
15,70
13,20
9,10
2,00
24,00

37,90
19,50
10,00
11,00
5,80
15,80

123
62
19
43
8
82

36,50
18,40
5,80
12,80
2,30
24,20

177

100,00

190

100,00 100,00

337

100,00

Poznańskie
Lubelskie
Kieleckie
Warszawskie
Łódzkie
Inne

Ogółem

Najwięcej koni startujących w „Militari” pochodziło po ogie
rach pełnej krwi: Finnländer, Faraon, Quargel, Rittersporn i Viveur.
Z reproduktorów półkrwi najwięcej potomstwa było po trakeńskim
Ikarusie. Oceniając wyniki w „Militari” w latach 1935—1938 trze4 — Polskie konie wierzchowe
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Tabela 5
Wykaz polskich koni sportowych pochodzących z hodowli krajowej, które w latach

Rok
ur.

Matka

Ojciec

Hodowca

3

4

5

6

7

Ryś
Dukan xo
Promień

sk. gn.
gn.
kary

1923
1926
1922

Cichotka
Gazlan IVo
Wiklina

A. Piasecki
Aino xx
Amulius xx K. Kotliński
Jarnicotonxx J. Gorayski

4.

Owad

c. gn.

1921

Porycka

Torneo xx

5.

Zbieg II

gn. der.

1927

Brunetka

6.

Równy

sk. gn.

1924

7.
8.

Domino
Turek

gn.
gn.

1920
1925

9.

Połuś

kaszt.

1922

10.

Warszawianka

siwa

1926

11.
12.

Kikimora
Reszka

sk. gn.
gn.

1925
1923

13.

Trawiata

gn.

1925

14.
15.
16.

Latawiec xo
Ben Hur
Dion

gn.
kary
gn.

1926
1929
1925

17.
18.

Moskal
Abd El Krim

b. kaszt.
kaszt.

1921
1928

19
20.

Farsa
Sahara

kara
kara

1922
1924

21.
22.
23.

Oberek
Ali
Zbój IV x

kary
kaszt
kaszt.

1921
1916
1927

24.

Trubadur

siwy

1925

25.

Rabuś

gn.

1922

26.

Wiking II

kaszt.

1926

27.

Wenecja

kaszt.

1926

Lp.

Nazwa konia

1

2

1.
2.
3.

50

Maść

L. Wierzbic
ki
Stępczyński

Derwisz
x pozn.
Konwent xx S. Ciemnie wPowaga
ski
Lombard
M. Stich
Dora
Kondrato
NN
NN
wicz
Almenrausch K. MielNazwa
żyński
x trk.
Rittersporn A. Szeptycki
Nadzieja
XX
Pensylwania Parachute xx H. Jechalski
K. PiaszLadore xx
Mocna
czyński
K. Chła
Filips
NN
powski
J. Radziwiłł
Liège xx
Małpa xo
A. Potocki
Bafur xx
NN
Lucifer xx
K. ŻychlińDiana
ski
NN
NN
NN
Promień xx Cz. Baczyń
NN
ski
Jarnicoton xx J. Gorayski
Baśka
Hofert
Z. ChłapowNN
x wschpr.
wski
NN
NN
NN
S. Walewski
NN
NN
Bomba II x Finnländer, W. Łoś
XX
Straubinger G. Raszew
Zulejka
ski
x pozn.
Amulius xx W. PoklewSierioszka
ski—Kozieł!
French
J. Bolt
Dzielna
Eagle xx
M. MycielIkarus II
Mafia
ski
x trk.

1932—1937 wygrały co najmniej 1000 zł, (221)
Wygnane w zł

Miejscowość
i województwo

8

Popkowice, woj. lubelskie
Mirów, woj. łódzkie
Moderówka—Szebnie
woj. krakowskie
Horodło, woj. lubelskie

biegi
ujeż skoki
na
WK
razem
dżenie
prze
KW
łaj

9

10

19455
3475 10351
— 11755

Okres
startów

11

12

750
—

90 19545
— 14576
__ 11755

1934—1937
1933—1937
1932—1937

13

14

—

11384

—

—

11384

1933—1937

NN

—

10104

—

—

10104

1934—1937

NN

—

500

—

8320

8820

1932—1937

Turkowo.woj. poznańskie

—

8349

—

—

8349

1932—1937

NN

—

7719

—

—

7719

1932—1937

Pawłowice, woj. poznańskie

—

7452

—

—

7452

1932—1937

Łabunie, woj. lubelskie
NN

__
90

7432
7175

_
—

__
—

7432
7265

1934—1937
1932—1937

Snobków, woj. lubelskie

—

6735

—

—

6735

1932—1937

_
—
2505

6475
6404
873

__
—
3000

__
—
—

6475
6404
6378

1932—1937
1934—1937
1935—1937

Twarów, woj. poznańskie
NN

__
—

6268
6153

__
—

__
—

6268
6153

1932—1937
1932—1936

śmiłów, woj. kieleckie
Moderówka—Szebnie
woj. krakowskie
Stawiany, woj. poznańskie
NN
Inczew, woj. łódzkie

1650

3181

__

1300

6131

1934—1937

—
—
—
—

5075
4703
4624
4557

—
—
—
—

—
—

—

5075
4703
4624
4557

1932—1937
1932—1937
1932—1937
1932—1934

Piotrowice, woj. lubelskie

—

4514

—

—

4514

1935—1937

Jasień, woj. poznańskie

—

4305

—

—

4305

1934—1937

Mniszków, woj. kieleckie

—

4120

—

—

4120

1932—1935

Skatów, woj. poznańskie

—

4065

—

—

4065

1933—1937

Galowo, woj. poznańskie

—

4055

—

—

4055

1932—1937

Mościejewo, woj. poznańskie
Nieborów, woj. łódzkie
Łańcut, woj. lwowskie

51

2

1 1

3

4

5

I

1

6

Archer xx

28.

Roksana

Bk. gn.

1923

Jutrzenka

29.
30.
31.
32.

Urwis
Banzaj II
Nero
Złota Pani xx

gn.
gngn.
kaszt.

1925
1926
1920
1927

Krysia
Warta III
NN
Rola xx

33.

Znicz

gn.

1927

Biedronka

Aramis xx

34.

Tanina

c. gn.

1925

Borowianka

Wołczy

35.
36.

Zefir
Żubr

siwy
j. kaszt.

1927
1927

Rezeda
Nadzieja

Lobengula x
Torreador xx

37.

Dorian

kary

1923

Dora

Per Beri xx

38.

Florek-Siłacz

gn.

1924

Liisette

39.
40.

Bohun
Wizja

kaszt.
siwa

1919
1926

NN
Zuzula

41.

c.gn.

1929

42.
43.

Poganin (Isman II),
XX
Wielki Książę
Gorias xx

kaszt.
gn.

1926

Śmiłowianka xx
Mecka
Saffi xx

Huszar II
XX
NN
Rittersporn
XX
Ballyheron
XX
Dealer xx
Manton xx

44.

Astra VII

gn.

1928

Minerwa

45.
46.

Nida
Psyche-Urodziwa

kaszt.
gn.

1920
1922

NN
NN

47.
48.
49.

Manru x
Zalotna
Zazula

sk. gn.
sk. gn.
kaszt.

1927
1927
1927

Sonatina x
Szabla
Paraska x

Polish Gallowey xx
NN
Lohengrin
XX
Carabas xx
Schagya o
Gromiciel xx

50.

sk. gn.

1927

Riga xx

Manton xx

51.

Zagadka II (Irlan
dia) XX
Sabinka

kara

1924

Tukę

Siegfried

52.

Lady Anges xx

kaszt.

1926

Medea xx

Fedorius xx

53.
54.

Zapał
Tudor

gn.
c. gn.

1927
1925

Agawa
Elegantka

55.
56.
57.
58.
59.

Nela
Zwiahel
Kładka
Arka I
Sztandar

gn.
siwy
gn.
gn.
kaszt.

1921
1927
1916
1928
1924

NN
Stara Siwa
NN
Cyganka
Czardaszka

Oszczep xx
Tankäuser II
XX
NN
Petros II xx
NN
Szumka xx
Quargel xx

60.

Torreador II

kary

1925

NN

NN

52

Littoral xx
Mackensen xx

NN
Schlingel xx

7
K. Około—
—Kułak
K. Potocki
Jałowiecka
NN
W. Dzierzbicki
Mal. Tow.
Roln.
L. Zembrzuski
A. Szeptycki
Pań. Maj.
Bogusławice
Z. Horodyński
K. Wickenhagen
NN
A.Szeptycki
K. Wickenhagen
I. Mielżvński
PSK Kozie
nice
A. Lubomir
ski
NN
B. Wesołow
ski
W. Poźniak
A. Szeptycki
P. M. Gu
towscy
PSK Ko
zienice
H. Pszczyń
ski
F. Zaręba—
—Kozłowski
A. Karski
J. Jakubow
ski
NN
Z. Kuźnicka
NN
T. Zielonka
S. Huskowski
K. Sonderman

cd. tab. 5
9

10

Siewiersk, woj warszawskie
Parzymiechy, woj. kieleckie
Kamień, woj. łódzkie
NN

—
—
—

Biernacicie, woj. łódzkie

U

12

13

14

3970
3914
3549
3743

—
—
—

—
240
—

3970
3914
3789
3743

1932—1934
1934—1937
1932—1937
1932—1936

380

525

1500

1355

3760

1934—1937

1225

2280

150

—

3655

1933—1937

Moniaki, woj. lubelskie
Łabunie, woj. lubelskie

__
—

3626
3327

__
—

—

3626
3327

1932—1935
1935—1937

Bogusławice, woj. łódzkie

—

2262

1000

—

3262

1936—1937

Zbydniów, woj. krakowskie

—

3260

—

—

3260

1932—1937

Sobótka, woj. kieleckie
NN

__
—

3136
3125

__
—

__
—

3136
3125

1935—1937
1932—1935

Łabunie, woj. lubelskie

—

3017

—

—

3017

1935—1937

Sobótka, woj. kieleckie
Iwno. woj. poznańskie

__
—

2773
1998

__
575

150
150

2923
2723

1934—1937
1932—1937

Kozienice woj. kieleckie
Kruszyna, woj. łódzkie

__

__

__

2677

2677

1935—1937

NN, woj. wołyńskie

—

2640
2631

—

—

2640
2631

1936—1937
1932—1933

Złota, woj. kieleckie

Łabunie, woj. lubelskie

—
—
—

2618
—
—

__
—
—

__
2610
2562

2618
2610
2562

1934—1937
1935—1936
1935—1937

Radowice, woj. wołyńskie

—

—

—

2560

2560

1936—1937

2555
2507

1933—1937
1932—1935

8

Hebdów, woj. krakowskie

Kozienice woj. kieleckie
Pszczyna, woj. śląskie

940
—

865
2507

750
—-

—

NN
Rozkosz, woj. lubelskie

__
—

2490
2230

—
250

__
—

2490
2480

1936—1937
1933—1936

Pruszków, woj. łódzkie
NN
Krężnica-Okrągła woj. lubelskie
NN
Mniewo, woj. łódzkie

__
—
—
—
—

__
2443
2000
2380
2360

__
—
300
—
—

2460
—
120
—
—

2460
2443
2420
2380
2360

1934—1937
1932
1934—1937
1932—1936
1935—1937

Czernięcin, woj. lubelskie

425

1893

—

—

2318

1933—1937

Przyborówko, woj. poznańskie

—

2305

—

—

2305

1932—1935
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2

1

3

5

'4

6

7

61.

Bór

gn.

1929

NN

62.
63.

Morus
Znachor II

kaszt.
gn.

1919
1927

NN
NN

64.
65.
66.

Pompeja
Tancerz
Serdeczny

1922
1925
1924

NN
Minerwa
Smutna

67.

Tur

siwa
j- gn.
gn.
\
kaszt.

Konwent xx K. Wickenhagen
NN
NN
Aga x pozn. S. Skrzyd
lewski
NN
W. Cybulski
Petros II xx Z. Kuźnicka
Finnländer A. Szeptycki

1925

Aza

Zamek

68.

Bachus x

kaszt.

1926

69.

Kaprys II

kaszt.

1922

Czardaszka x Ballyheron
XX
NN
Bankier xx

70.
71.

Owoc
Twostep

gn.
kaszt.

1921
1925

Zulejka
Imolka

Pokój
Aramis xx

72.
73.

Haubica
Tulipan

c. kaszt
kaszt.

1925

NN
Urwis xx

74.

Naulaka xx

kaszt.

1926

NN
Warsza
wianka
Pearle xx

75.

Regent

gn.

1923

Flama

76.

Grymas

kaszt.

1921

NN

77.
78.

Odra
Arlekin III

kaszt.
kaszt.

1921
1928

79.

Wisła IV

c. kaszt.

1926

NN
Blackfisch
ki. am.
NN

80.

Zalana

1927

Assiont

81.

Aldona-Czamara xx sk. gn.

1928

82.

Carmena

kaszt.

1927

83.
84.

Dandys
Picador

sk. gn.
gn.

1922

85.
86.
87.

Pirat
Turkmenka
Tarzan

c. gn.
kaszt.
kaszt.

1922
1925
1925

Liebchen
Mia Cara
Hakon

88.

Basza

b. kaszt.

1929

Mazurka

89.
90.

Jowisz
Tygrys xx

kaszt.
gn.

1915
1925

NN
Ewa xx

91.
92.

Andahar
Bimbus

kary
gn.

1928
1929

Ruby
Syrena
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S. Huskowski
K. Potocki

W. Orze
chowski
W. Roth
W. Byszewski
NN
Z. Kornecki

Wiły Attor M. Jędrzeney XX
jowicz
Gniady
E. Moszczy
ński
NN
J.T. Gniaz
dowscy
NN
G. Hecko
Bafur xx
A. Potocki
Promień xx

Arak x
pozn.
Karabela xx Ballyheron
XX
Briza
Artiger x
trk.
Gra
Herold kl.
Sajotka
Globus xx

Cz. Baczyń
ski
M. Berson

L. Kronen
berg
J. Oertzen

A. Potocki
W. Poklewski—Koziełł
Grandist xx J. Oertzen
Faraon xx
J. Czernicki
Czarodziej,
J. Lossow
xo pozn.
Krach xx
T. Lubomirska
NN
NN
Morganatic K. Wodziń
XX
ski
Bafur xx
A. Potocki
Caprice
T. Wierzchleyski

cd. tab. 5
8

1

9

1

10

1

H

1

12

|

13

|

14

Sobótka, woj. kieleckie
NN

—

2270

—

2300
—

2300
2270

1936—1937
1933—1937

Morowino, woj. poznańskie
Chotów, woj. poznańskie
Krężnica-Okrągła, woj. lubelskie

__
75
—

2259
1588
2225

——
575
—

—
—
—

2259
2238
2225

1933—1937
1932—1937
1934—1937

Łabunie, woj. lubelskie

—

50

425

1700

2175

1934—1937

Czernięcin, woj. lubelskie

525

1620

—

—

2145

1932—1936

Parzymiechy, woj. kieleckie
Leszczyno Szlacheckie, woj.
warszawskie
Karolin, woj. poleskie

__
—

50
2045

— —

2050
—

2100
2045

1934—1935
1934—1936

—

2020

—

—

2020

1932—1935

Lipniki, woj. krakowskie
NN

__
—

20
2015

2000
—

—
—

2020
2015

1933—1935
1934—1935

Bogusławice, woj. warszawskie

575

665

750

—

1990

1934—1936

Dylęgówka, woj. lwowskie

—

—

—

1950

1950

1934—1936

Łoniów, woj. kieleckie

Radziki, woj. warszawskie
NN

90

__
—

1829

—

—

1919

1932—1935

1915
1899

__
—

—
—

1915
1899

1934—1935
1932—1-936

Łańcut, woj. lwowskie

50

848

1000

—

1898

1936—1937

Śmiłów, woj. kieleckie

75

320

1500

—

1895

1934—1937

Leszno, woj. warszawskie

225

900

—

700

1825

1936—1937

Wieniec, woj. warszawskie

—

—

1500

300

1800

1935—1937

Pępowo, woj. poznańskie
Łańcut, woj. lwowskie

_
—

1765
730

—
1000

—
—

1765
1730

1934—1936
1933

Mniszków, woj. kieleckie
Pępowo, woj. poznańskie
Dobre, woj. warszawskie
Gryżyna, woj. poznańskie

_
—
75
—

—
485
50
1618

—
—
1500
—

1637
1150
—
—

1637
1635
1625
1618

1934—1935
1933—1937
1932—1933
1935—1937

Wielichowo, woj. poznańskie
NN

175
—

640
1612

800
—

__
—

1615
1612

1936—1937
1932—1933

Ktery, woj. łódzkie
Łańcut, woj. lwowskie

300
—

—
1518

—
—

980
—

1580
1518

1933—1934
1936—1937

Karsznice, woj. łódzkie

—

1515

—

1515

1936—1937

•—
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1

2

1

3

1

4

5

1

6

1

7

93.

Odaliska

gn.

1921

NN

Horoskop

94.

Syrena

gn.

1924

Drum la

Baro xx

95.

Witraż

gn-

1926

Leda

Ladora xx

96.

Wróżka

siwa

1926

Ardenka

Rittersporn

97.
98.
99.

Walczyk
Aljant
Zadymka II

gn.
gn.
gn.

1926
1922
1927

NN
Iskra
Halka

100.
101.

Dyngus x
Hanum

gn.
siwa

1931
1925

102.

Wizja II xx

kaszt.

1926

103.
104.
105.

Paskarz
Troja xx
Wampir IV

b. kaszt.
kaszt.
siwy

1922
1922
1926

NN
R. Hirsch
Istavani xx M. Wilewski
Rattlejack xx K. Roztworowski
Okaryna x
Huszar II xx K. Skarbek
NN
NN
W. Daszew
ski
Blondyna xx Parachute xx A. Czartory
ski
NN
NN
NN
Cattaro xx
Libanon xx A. Olszowski
NN
Rittersporn S. Kowerski

106.
107.

Arak
Turkus

kaszt.
kaszt.

1928
1925

Syrena
NN

Cymbal xx
NN

108.

Ipsos

kaszt.

1929

Alhambra

Ipsos XX

109.

Alibaba xx

kaszt.

1928

Danae xx

110.

Winiet

sk. gn.

1926

Bajadera

Wily Attor
ney XX
Rittersporn

A. Szeptycki

111.
112.

Proszę Pani
Wysoka

kaszt.
kaszt.

1922
1926

NN
Żydówka

NN
Rittersporn

L. Koryzna
A. Szeptycki

113.

Wasan

siwy

1926

Ulanka

A. Szeptycki

114.

Aktor

gn.

1928

Bystra

115.

Ares

siwy

1928

NN

116.

Olaf

kaszt.

1921

Alfreda

Rittersporn
XX
Finnländer
XX
Rittersporn
XX
Tausch
x Bb

S. Huskowski
J. Krzymuski
T. Starnaw
ski
Cz. Hincz

H. Maltzan
W. Dzierzbicki
W. Mogiel
nicki
Z. Dobiecki

J. Rolland
J. Stolarzewski
Wawrzyniak

ba podkreślić że liczba koni uczestniczących w tej ciężkiej próbie
stale rosła.
W latach 1932—1937 Polski Związek Jeździecki publikował co
roku spisy koni startujących w czterech dyscyplinach sportu jeź
dzieckiego: w ujeżdżaniu, skokach przez przeszkody, WKKW i w
biegach na przełaj. Te ostatnie mające charakter crossu rozgrywa
ne były często na prowincjonalnych torach wyścigowych. W spi
sach podawano przy każdym koniu sumy wygranych w poszczegól56

cd. lab. 5
8

9

10

11

12

13

14

Czernięcin, woj. lubelskie

—

—

1500

__

1500

1935

Wierzbie, woj. pomorskie

—

—

1500

—

1500

1932

Guzówka, woj. lubelskie

—

—

—

1450

1450

1934

Jawidz, woj. lubelskie
NN
Sławęcin, woj. warszawskie

17S
300
—

978
105
1397

200
1000
—

70
—
—

1423
1405
1397

1933—1936
1936—1937
1932—1935

Hrehorów, woj. Stanisławskie
Borowno, woj. łódzkie

175
—

__
1338

1000
—

180
—

1355
1338

1934—1935
1937

Laski, woj. warszawskie

—

1291

—

—

1291

1933—1936

Krasne, woj. warszawskie
NN
Jacentów, woj. kieleckie

__
—
—

_
1244
1212

__
—
—

1280
—
—

1280
1244
1212

1935—1936
1935—1937
1934—1935

NN, woj. lubelskie
Goślub, woj. łódzkie

__
50

1210
825

__
—

__
330

1210
1205

1936—1937
1935—1937

Biernacicie, woj. łódzkie

—

100

—

1050

1150

1934—1935

Bzowiec, woj. lubelskie

—

1118

—

—

1118

1936—1937

Łopuszno, woj. lubelskie

—

—

—

1100

1100

1934

Łabunie, woj. lubelskie
Sójki, woj. warszawskie

100
—

941
1037

__
—

—
—

1041
1037

1935—1937
1935

Łabunie, woj. lubelskie

—

1033

—

—

1033

1934—1937

Łabunie, woj. lubelskie

—

1030

—

—

1030

1934—1937

Żabia Wola, woj. lubelskie

—

1012

—

—

1012

1934—1937

woj. lubelskie

—

1002

—

—

1002

1936—1937

woj. poznańskie

—

1000

—

—

1000

1932—1934

nych dyscyplinach jeździectwa. Kwoty wygranych obejmowały rów
nież nagrody pieniężne zdobyte za granicą, które przeliczano we
dług oficjalnego kursu na złotówki.
W tabeli 5 zestawiono 116 koni pochodzących z hodowli krajo
wej, które startowały i zostały objęte spisami w latach 1932—1937.
W tabeli wymieniono tylko te konie, które wygrały co najmniej
1000 zł. Teoretycznie rzecz biorąc, powinny to być najlepsze konie,
jakie w tym czasie użytkowano w różnych dyscyplinach sportu
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jeździeckiego. Spróbujemy więc przeanalizować ich pochodzenie we
dług hodowców i miejsca urodzenia oraz pochodzenie po rodzicach
i przynależności rasowej.
Dla 18 koni spośród 116 nie udało się ustalić miejsca urodzenia.
W większości były to konie starsze i przeważnie o nieznanym po
chodzeniu. Pozostałe pochodziły z następujących województw: lu
belskie — 26, poznańskie — 17, kieleckie i łódzkie po 14, warszaw
skie — 11, krakowskie i lwowskie po 5, wołyńskie — 2 oraz pole
skie, pomorskie, stanisławowskie i śląskie po 1 sztuce. Natomiast
jeśli chodzi o poszczególne hodowle dostarczające koni sportowych,
to właściwie można tylko mówić o dwóch. Były to Łabunie A. Szep
tyckiego z woj. lubelskiego, które dostarczyły 8 bardzo dobrych lub
dobrych koni oraz Łańcut A. Potockiego, z którego pochodziły
4 również bardzo dobre konie.
Analizując konie pod względem ich pochodzenia rasowego, dziwi
duża ilość koni NN, których było aż 21 sztuk. Dość pokaźną grupę
stanowiło 11 koni pełnej krwi angielskiej. Wśród pozostałych
84 sztuk — 62 pochodziło po ojcach pełnej krwi, 13 po różnych
ogierach półkrwi i 9 po ojcach, których podano tylko nazwę.
Spośród tych samych 84 koni — 64 pochodziły od matek, któ
rych podano również tylko nazwę, 12 od matek NN i tylko 8 koni
miało matki ze znanym rodowodem.
Można domniemywać, że wiele koni sportowych produkowano
w ten sposób, że bardziej rosłe i kalibrowe klacze fornalskie kryto
ogierami pełnej krwi. Z takich kojarzeń otrzymywano konie spor
towe, które odznaczały się większym wzrostem i większą masą
ciała.
Wśród reproduktorów można wyróżnić 4, które dały najwięcej
i z reguły najlepsze konie. Były to ogiery pełnej krwi: Ritternsporn
8 sztuk sklasyfikowanego potomstwa oraz Bafur, Ballyheron
i Finnländer po 3 sztuki.
Ogólnie można przyjąć, że produkcję koni sportowych opierano
głównie o ogiery pełnej krwi i często służyły do tego celu repro
duktory o dużej wartości hodowlanej.
W latach międzywojennych PZJ ogłaszał także komunikaty
z wykazami reproduktorów według sum wygranych przez ich po
tomstwo w poszczególnych latach i dyscyplinach sportu jeździeckie
go. Widać z nich, że na czele poszczególnych list prawie zawsze pla
sowały się ogiery pełnej krwi. Spośród nich na czołowe miejsce
jako ojciec koni sportowych wysunął się Rittersporn, którego
18 sztuk potomstwa startowało w konkursach. Najlepsze konie spor
towe po Ritterspornie wyhodował A. Szeptycki w Łabuniach w Lu
belskiem. W Wielkopolsce w stadninie Szelejewo półbrat Rittersporna po ogierze Saint Saulge — Viveur — dał również 8 koni sporto
wych. Jako ciekawostkę warto podać, że trzeci syn ogiera Saint
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Saulge — Bombocher dawał bardzo dobre konie półkrwi, które
osiągały doskonałe wyniki w próbach dzielności na torach wyści
gowych.
W celu porównania materiału hodowlanego i zilustrowania sta
nu hodowli w poszczególnych okręgach kraju, każdego roku orga
nizowano w kilku miejscowościach wystawy koni [49]. Wystawy
te obejmowały dwa działy — hodowlany i remontowy, do którego
zgłaszano najwięcej koni. Na wystawach przeważały konie z krwią
angielską, pochodzące najczęściej z Poznańskiego i Lubelszczyzny,
również z tych dzielnic było wiele koni angloarabskich. Najwięcej
reproduktorów, których potomstwo nagrodzono na wystawach, było
pełnej krwi, między innymi w 1930 r. na krajowej wystawie w Lu
blinie wyróżniona została stadnina Łabunie ze stawką 11 koni re
montowych po Ritterspornie; odznaczały się one dużym wzrostem
i masywną budową [176],
Duży sukces odniosły konie polskie w 1931 r. na międzynarodo
wej wystawie w Veronie, na którą wysłano 12 koni remontowych,
w tym: 4 konie z Galowa po Ikarusie, 4 z Posadowa i 4 w typie
arabskim. Konie poznańskie — półkrwi angielskiej miały wzrost
158—160 cm, konie w typie arabskim — od 154 do 156 cm. Wszyst
kie przedstawione konie znalazły na wystawie duże uznanie i część
z nich zakupiono jako remonty dla wojska oraz do sportu jeździe
ckiego [222],
Odbudowa zniszczonej w okresie I wojny światowej hodowli
koni spowodowała konieczność uporządkowania dokumentacji ho
dowlanej i zaprowadzenia własnych polskich ksiąg stadnych.
Pierwszą wydaną po wojnie księgą była „Polska Księga Stadna
Koni Pełnej Krwi Angielskiej”. Ogółem wydano w latach między
wojennych 4 tomy tej księgi, tom I — w 1924 r., tom IV — w 1938 r.
W 1926 r. wydano I tom Księgi Stadnej koni Arabskich. W 1927 r.
wydano Książkę Stadną Klaczy przyjętych do Związku Hodowców
Konia Szlachetnego w Wielkopolsce, była ona w pewnej mierze
kontynuacją ksiąg stadnych wydawanych tam w okresie zaboru
pruskiego.
W 1931 r. Minister Rolnictwa wydał nowe przepisy o prowadze
niu ksiąg stadnych i od tego czasu prowadzono następujące księgi
[154]:
1. Polska Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej,
2. Polska Księga Stadna Koni Wysokiej Półkrwi Angielskiej,
3. Polska Księga Stadna Koni Arabskich Czystej Krwi,
4. Polska Księga Stadna Koni Arabskich Chowanych w Czysto
ści Krwi,
5. Polska Księga Stadna Koni Angloarabskich Czystej Krwi,
6. Polska Księga Stadna Koni Angloarabskich Wysokiej Pół
krwi,
7. Księga Stadna Koni Półkrwi Angielskiej,
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8. Księga Stadna Koni Półkrwi Angloarabskiej,
9. Księga Stadna Koni Półkrwi Arabskiej.
Księgi dla koni półkrwi, ze względu na dużą liczbę materiału,
miały charakter rejonowy. W tym celu cały kraj podzielono na 4 re
jony i wydawano następujące księgi:
1. Księga Stadna Koni Półkrwi Województw Centralnych i Pół
nocno-Wschodnich,
2. Poznańsko-Pomorska Księga Stadna Koni Półkrwi,
3. Lubelsko-Wołyńska Księga Stadna Koni Półkrwi,
4. Małopolsko-Sląska Księga Stadna Koni Półkrwi.
Wszystkie te księgi prowadzono zgodnie ze wspomnianym zarzą
dzeniem w trzech działach: dla koni półkrwi angielskiej, dla koni
półkrwi angloarabskiej i dla koni półkrwi arabskiej. Do I tomu
czterech rejonowych ksiąg stadnych zapisano ogółem 6741 koni,
w tym 2148 ogierów i 4593 klacze. W tej liczbie konie półkrwi
angielskiej stanowiły 57,4%, konie półkrwi angloarabskiej — 35,1%
oraz półkrwi arabskiej — 7,5%. Konie półkrwi angielskiej stano
wiły procentowo największy udział w Księgach Poznańsko-Pomorskiej i Lubelsko-Wołyńskiej. Najwięcej koni angloarabskich było
wpisanych do Księgi Województw Centralnych i Północno-Wschod
nich oraz do Księgi Małopolsko-Sląskiej.
Księgi stadne dla koni półkrwi prowadzono do wybuchu II woj
ny światowej, a częściowo nawet prowadzono je dalej w okresie
wojennym.
W ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej mate
riał zarodowy znajdujący się w stadach i stadninach państwowych
oraz w dużych hodowlach prywatnych, a nierzadko również i w go
spodarstwach chłopskich, był już wysokiej jakości: dzięki temu
hodowla koni ras i typów szlachetnych osiągnęła w Polsce wysoki
poziom. Rozwój tej hodowli był w dużej mierze wynikiem poparcia
udzielanego jej przez władze państwowe, które przejawiało się
przede wszystkim w remontowaniu Państwowych Stad Ogierów
(PSO) dobrymi ogierami, pochodzącymi zarówno z hodowli krajo
wych, jak i zagranicznych. Warto podać, że liczba ogierów pań
stwowych rozstawianych na stacje rozpłodowe wynosiła w latach
1923—1939 od 1287 do 1498 i kryły one rocznie od 42 do 90 tysięcy
klaczy [182]; miało to niewątpliwie duży wpływ na poziom krajo
wej hodowli koni.
Głównymi jednak czynnikami, które wpływały na rozwój ho
dowli były bodźce ekonomiczne. Były to w pierwszym rzędzie wy
sokie ceny i duże zapotrzebowanie armii na konie wierzchowe i lek
kie pociągowe. Znacznej liczby koni wierzchowych potrzebowały
także szybko rozwijające się wyścigi konne i sport jeździecki, po
nadto sporo ich eksportowano za granicę. Obok wysokich cen za
konie remontowe, sportowe i wyścigowe, nie bez znaczenia były
też nagrody i premie hodowlane wypłacane za najlepsze egzempla
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rze sprzedawane dla wojska i PSO oraz przedstawiane na wysta
wach.
Aby jednak być w zgodzie z rzeczywistością, trzeba zaznaczyć,
że w Polsce istniały kolosalne różnice między hodowlą produkującą
konie zarodowe i remontowe, a masowym chowem koni roboczych.
Ponad 6O°/o wszystkich koni znajdujących się w kraju stanowiły
konie małe, nadające się tylko do ekstensywnie prowadzonych go
spodarstw, tak chłopskich, jak i wielkoobszarowych. Konie dobre —
pełnowartościowe nie przekraczały 30% całości pogłowia, licząc
razem konie szlachetne i utrzymywane w niektórych okolicach do
brej jakości konie zimnokrwiste i pogrubione [182].
Dużo kontrowersji budziła też opłacalność produkcji koni remon
towych. Wprawdzie za konie te uzyskiwano wysokie, a w części na
wet bardzo wysokie ceny, ale należy przypomnieć, że 6 tysięcy koni,
które kupowano każdego roku, wybierano z 30—40 tysięcy dopro
wadzanych przez komisje. Część pozostałych koni sprzedawano do
sportu i na eksport. Jednakże pozostawało jeszcze 20—30 tysięcy
koni nie sprzedanych, które jako zwykłe konie robocze mogły osiąg
nąć ceny w granicach 300—400 zł za sztukę. Przy daleko rozwiniętej
specjalizacji w produkcji koni remontowych ceny uzyskiwane za
konie robocze nie pokrywały kosztów ich wychowu [254, 28],

Sporł konny
Jeździectwo w okresie międzywojennym zyskało sobie olbrzy
mią popularność i było z pewnością sportem najczęściej uprawia
nym w całej Europie, jak również i w Polsce. Sport ten rozwijał
się głównie dzięki wojsku, gdzie traktowano go jako jeden z ele
mentów szkolenia kawalerii i artylerii. Oficerowie broni jezdnych
stanowili również krajową i światową czołówkę jeździecką.
Zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody

W Polsce, bardzo często, a zwłaszcza w sezonie, organizowano
w różnych miejscowościach zawody jeździeckie, takie jak: konkursy
w skokach przez przeszkody, biegi przełajowe, biegi myśliwskie,
championaty konia wierzchowego i inne [194],
Ważniejsze spotkania międzynarodowe. Polscy jeźdźcy również
brali corocznie udział w zawodach międzynarodowych.
1923 r. — po raz pierwszy w spotkaniu międzynarodowym ofi
cjalna polska ekipa wystąpiła na wojskowych konkursach hipicznych w Nicei oraz na zawodach w Rzymie. W skład tej ekipy wcho
dziło 3 jeźdźców: płk S. Zahorski, mjr K. Rómmel i por. A. Kró61

Rys. 8. S. Zahorski na klaczy Zorza, Nicea 1923 r.

likiewicz — startujących na 9 koniach: Picador — pochodzenia
amerykańskiego, Jacek — pochodzenia amerykańskiego, Jasiek —
pochodzenia węgierskiego, Kleopatra, Nagroda, Krokodyl, Kuba,
Huragan — wszystkie nieznanego pochodzenia i klacz Zorza hod.
A. Moesa z Udorza. Zorza dosiadana przez płk S. Zahorskiego zdo
była w Nicei 1X1 m., 1 X II m. i 1 X III m., a w Rzymie — 2 X
II m. i 1 X V m. W sumie polska ekipa zdobyła na zawodach w Ni
cei i Rzymie 43 nagrody. Na uwagę zasługuje fakt, że w Rzymie
startowały i wygrały konkursy pod jeźdźcami włoskimi 2 polskie
konie: Ali Bej hod. I. Mielżyńskiego z Iwna i Władek — NU [32, 89],
1924 r. — konkursy w Nicei, w których brały udział ekipy: Bel
gii, Czechosłowacji, Francji, Holandii, Polski, Swajcarii, Szwecji
i Włoch, zakończyły się dużym sukcesem Polaków. W skład zespołu
polskiego wchodziło 6 jeźdźców oraz 17 koni. Pod względem wy
granych nagród pieniężnych ekipa polska zajęła III miejsce. W su
mie nasi jeźdźcy zdobyli wówczas 18 nagród, w tym 3 razy I m.,
z tego dwa w najcięższych indywidualnych konkursach zawodów —
Wielka Nagroda Miasta Nicei, którą zdobył A. Królikiewicz na
Jaśku, i nagroda Monaco, zdobyta przez tego samego jeźdźca na
Picadorze. Trzecim zwycięzcą był K. Rómmel na Zeferze imp.
z Prus Wsch. [139, 140].
1925 r. — konkursy nicejskie przyniosły jeźdźcom polskim
40 nagród. Największe sukcesy odniósł znów A. Królikiewicz, wy-
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Rys. 9. A. Królikiewicz na Jacku, M. Toczek na Hamlecie, K. Szosland na
Readgledt — zwycięski zespół w Pucharze Narodów — Nowy Jork 1926 r.

grywając po raz drugi Wielką Nagrodę Miasta Nicei, tym razem
na Picadorze. Wygrał on także konkurs o Puchar Ks. d’Aosta na
Cezarze — NU i Picadorze [92, 140],
W 1926 r. — Polacy startowali po raz pierwszy, i to z dużym
powodzeniem, na zawodach jeździeckich rozgrywanych w Nowym
Jorku. Wśród silnej konkurencji siedmiu ekip z: Belgii, Francji,
Hiszpanii, Holandii, Kanady, Polski i USA, nasi zawodnicy zdobyli
Puchar Narodów. W skład polskiego zespołu pucharowego wchodzili
następujący jeźdźcy i konie: K. Szosland na Readgledt — imp.
z Anglii, M. Toczek na Hamlecie — NU i A. Królikiewicz na Jacku
[234],
W tym samym roku dużym sukcesem polskiej hipiki było zwy
cięstwo w konkursie potęgi skoku na zawodach w Mediolanie. Kon
kurs ten wygrali ex equo M. Toczek na Hamlecie i A. Królikiewicz
na Unigeno, osiągając wysokość 210 cm [118].
1927 r. — na zawodach w Nicei po raz trzeci najpoważniejszy
konkurs — Wielką Nagrodę Miasta Nicei wygrał jeździec polski,
był nim K. Szosland na Readgledt; również dwa poważne zwycię
stwa odniósł S. Starnawski, wygrywając konkurs Prix Grands
Hotels de Nice na Hannibalu i konkurs myśliwski Prix de Monaco
na Jeruzalu — NU [93, 140]. W tym samym roku ekipa polska zdo
była po raz drugi Puchar Narodów w Nowym Jorku, wyprzedza
jąc zespoły USA, Kanady i Francji. W skład naszego zespołu wcho
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dzili: M. Antoniewicz na Readgledt — 0 pkt., K. Rómmel na Fagusie NU — 0,5 pkt. i S. Starnawski na Jacku — 1,0 pkt. karny.
[5]1927 r. — odbyły się po raz pierwszy w Polsce, na hipodromie
w Łazienkach — Międzynarodowe Zawody, w których startowali
jeźdźcy francuscy, polscy i węgierscy; cieszyły się one dużym po
wodzeniem, dowodem czego może być fakt, że w konkursie otwar
cia startowało 236 koni. Najlepsze wówczas wyniki osiągnęli M. To
czek na Faworycie — pochodź, amerykańskiego, S. Starnawski na
Jeruzalu, K. Szosland na Readgledt i A. Królikiewicz na Dreamie
[94].
1928 r. — wielkim sukcesem dla jeźdźców polskich zakończyły
się zawody w Nicei. Puchar Narodów zdobyła ekipa polska w skła
dzie: K. Rómmel na Doneuse — imp. z Francji, A. Królikiewicz na
Readgledt, K. Gzowski na Mylordzie imp. z Anglii i K. Szosland na
Ali — hod. S. Walewskiego z Inczewa. Warto dodać, że w Pucharze
oprócz Polaków występowały ekipy: Anglii, Belgii, Czechosłowacji,
Hiszpanii, Francji i Szwajcarii [119].
II Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w Łazienkach, rozegra
ne w tymże roku, przyniosły również ekipie polskiej I miejsce
w Pucharze Narodów. W zwycięskim zespole uczestniczyli: M. An
toniewicz na Banzaju — NU, K. Gzowski na Mylordzie, H. Roycewicz na Black Boy — imp. z Irlandii i W. Zgorzelski na Ładnej —
imp. z Irlandii. Polacy mieli 58,5 pkt karnych i wyprzedzili ekipy:
Francji, Włoch, Czechosłowacji i Finlandii [121],
1929 r. — na zawodach w Nicei pierwsze miejsca zajęli: K. Szos
land na Ali, S. Starnawski na Hannibalu i K. Rómmel na Gedyminie — NU. W tym samym roku w Rzymie — ekipa polska w skła
dzie: K. Królikiewicz na Mylordzie, S. Starnawski na Readgledt
i K. Rómmel na Sterlingu — imp. z Włoch, zdobyła Puchar Naro
dów i wyprzedziła ekipy: Hiszpanii, Francji i Włoch [22, 93], Rów
nież w Nowym Jorku Polacy zdobyli Puchar Narodów. W zwy
cięskim zespole jedynym koniem polskiego pochodzenia był Pegaz
(Quargel xx — Starościna) hodowli S. Huskowskiego z Czernięcina
w woj. lubelskim [97].
W tym samym roku oprócz Międzynarodowych Konkursów w
Łazienkach, zorganizowano zawody w Poznaniu z udziałem jeźdźców
z USA, Rumunii, Węgier i Włoch. Pierwsze miejsca w tych kon
kursach zajęli: S. Skupiński na Narcyzie — NU, J. Sałęga na Ne
li — NU, S. Starnawski na Hannibalu, W. Zgorzelski na Orle — NU
i W. Korytkowski na Ostrym — imp. z Węgier [96].
Rok ten — 1929 był przełomowy w polskim jeździectwie, w nim
bowiem Polacy jeszcze osiągali dobre wyniki. Natomiast w następ
nych latach wystąpił kryzys i reprezentacja polska zwyciężała
przeważnie tylko w tych zawodach, gdzie była mniejsza konkuren
cja. Było to następstwem odejścia z polskiego jeździectwa koni sta64

Rys. 10. A. Królikiewicz na Readgledt Nicea 1928 r.

rych — przeważnie obcego pochodzenia [6], W następnych latach
jeźdźcy polscy startowali prawie wyłącznie na koniach pochodzą
cych z hodowli krajowej i niestety na zawodach międzynarodo
wych, gdzie była silna konkurencja, rzadko kiedy zwyciężali w po
ważniejszych konkursach. Natomiast występy polskiej ekipy na
słabiej obsadzonych zawodach w krajach Europy Wschodniej przy
nosiły jej wiele sukcesów.
1930 r. — w Pucharze Narodów rozgrywanym w Łazienkach
w Warszawie ekipa polska w składzie: A. Królikiewicz — Mylordzie,
S. Starnowski — Dreamie, W. Zgorzelski — Nines i P. Nerlich —
Dąbski — Mistrz zajęła drugie miejsce za ekipą włoską [122],
1931 r. — Polacy wygrali dwa Puchary Narodów. Pierwszy na
zawodach międzynarodowych w Warszawie, gdzie startowały ekipy
zagraniczne z Francji, Rumunii i Szwajcarii. W ekipie polskiej
uczestniczyli: Z. Ruciński na Roksanie (Archer xx — Jutrzenka)
hod. K. Około-Kułaka z Siewierska w woj. warszawskim [136],
J. Sałęga na Neli, K. Szosland na Ali i J. Trenkwald na Madzi [98].
Drugi puchar jeźdźcy polscy wygrali na zawodach w Rydze, gdzie
występowali w składzie J. Trenkwald na Madzi, K. Szosland na
Sterlingu, J. Strzałkowski na Yvette i H. Roycewicz na The Hoop
[123],
5 — Polskie konie wierzchowe
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1932 r. — Polacy startowali w Rydze i zdobyli pierwsze miejsce ,
w Pucharze Narodów; oprócz Polaków brały udział: ekipa nie
miecka z Prus Wschodnich oraz ekipy Łotwy i Estonii [126], Indy
widualnie konkurs ten wygrał Z. Ruciński dosiadający klaczy
Roksana.
1933 r. — Polacy zdobyli znów Puchar Narodów w Rydze. Na
tych samych zawodach cenne zwycięstwo w najpoważniejszym
indywidualnym konkursie o „Puchar Rygi”, rozgrywanym na za
sadzie potęgi skoku — zdobył Z. Ruciński na Roksanie, wyprze
dzając najlepszego niemieckiego jeźdźca Axela Holsta [100]. Rów
nież w tym roku jeźdźcy polscy w składzie: K. Szosland na Ali,
Z. Ruciński na Roksanie, S. Kulesza na Regencie i W. Lewicki na
Kikimorze zdobyli Puchar Narodów w Warszawie wyprzedzając
ekipy Francji, Rumunii i Czechosłowacji [124],
1934 r. — Polacy startowali po raz pierwszy w Akwizgranie. Na
tych poważnych zawodach wystąpili jeźdźcy z: Danii, Finlandii,
Jugosławii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Węgier i Włoch. Pierwsze
miejsce w konkursie potęgi skoku, pokonując wysokość 2 m, zdobył
F. Mrowec na Moskalu — NU. Również w bardzo poważnym kon
kursie (29 przeszkód o wysokości 120—170 cm), po rozgrywce na
wysokości 180 cm, I i II miejsce podzielili Z. Ruciński na Reszce
(Ladore xx — Mocna) hod. K. Piaszczyńskiego ze Snobkowa w woj.
lubelskim i niemiecki jeździec A. Holst na Biance [8].
W tym samym roku polscy jeźdźcy osiągnęli bardzo dobre wy
niki na zawodach rozgrywanych w Rydze i Tallinie. W Rydze,
w konkursie o Nagrodę Armii I m. zajął W. Lewicki na Dunkanie xo (Amulius xx — Gazlan IV o) hod. K. Kotlińskiego z Mirowa
w woj. łódzkim. W Pucharze Łotwy pierwsza nagroda indywidual
na przypadła J. Komorowskiemu na koniu Owoc (Pokój — Zulejka) hod. W. Rotha z Karolina w woj. poleskim, druga W. Lewickie
mu na Kikimora (Parachute xx — Pensylwania) hod. H. Jechalskiego. Polacy wygrali również zespołowo Puchar Łotwy w składzie:
dwóch wyżej wymienionych jeźdźców i konie oraz Z. Ruciński na
Reszce i Czerniawski na Dionie (Lucifer xx — Diana) hod. K. Zychlińskiego z Twarowa w woj. poznańskim. W konkursie o Puchar
jeźdźcy polscy wyprzedzili ekipy: Niemiec, Szwecji, Łotwy i Esto
nii [9]. W Tallinie, gdzie nie startowały ekipy Niemiec i Szwecji —
Polacy zdobyli 8 pierwszych miejsc. Jeźdźcy polscy, w takim sa
mym składzie jak poprzednio w Rydze, zdobyli również Puchar
Estonii. Najpoważniejszy konkurs indywidualny o „Nagrodę m.
Tallina” przyniósł zwycięstwo J. Komorowskiemu na Wenecji (Ikarus II x trk. — Mafia) hod. M. Mycielskiego z Galowa w woj. po
znańskim [10],
1935 r. — Polscy jeźdźcy startowali na zawodach w Spa w Belr
gii, był to występ ciekawy nie tylko pod względem sportowym, ale
także i hodowlanym. W silnej bowiem konkurencji z Belgami,
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Rys. 11. W. Lewicki na Kikimorze, F. Mrowec na Moskalu, Z. Ruciński na
Roksanie, M. Gutowski na Warszawiance — ekipa polska do Pucharu Naro
dów, Warszawa 1934 r.

Francuzami i Holendrami bardzo dobre wyniki osiągnęli Polacy
dosiadający 4 córki Rittersporna xx: Warszawiankę, Wizję i Wy
soką hod. A. Szeptyckiego z Łabuń w woj. lubelskim oraz Wróżkę
hod. Cz. Hincza z Jawidza w woj. lubelskim. Na tych samych za
wodach Polacy zdobyli Puchar Narodów, występując w składzie:
K. Szosland na Mylordzie, M. Gutowski na Warszawiance, J. Komo
rowski na Wizji i J. Mossakowski na Wenecji. Trzeba również pod
kreślić, że zespół polski osiągnął bardzo dobry wynik — 4 pkt. kar
ne [138],
Również bardzo udany był występ naszych jeźdźców na zawo
dach w Rydze. Najpoważniejsza nagroda indywidualna tych zawo
dów — Puchar Rygi — po trzykrotnym wygraniu go przeszedł na
własność jeźdźców polskich. Dla przypomnienia warto podać, że
puchar ten zdobyli następujący jeźdźcy: w 1931 r. H. Roycewicz,
w 1933 r. Z. Ruciński, a w 1935 r. W. Biliński na Rabusiu (Amulius xx — Sierioszka) hod. W. Poklewski-Koziełł z Mniszkowa w
woj. kieleckim [101].
1936 r. — polscy jeźdźcy startowali na halowych zawodach w
Berlinie. W konkursie o Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych,
gdzie startowało 13 koni polskich, 10 włoskich, 3 szwedzkie, 1 gdań
ski, 1 szwajcarski i 1 duński — Im. zajął W. Lewicki na Dunkanie. Konkurs szybkości, w którym uczestniczyło 80 koni przyniósł
5»
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Rys. 12. B. Skulicz na Dunkanie, zdobywca pucharu przechodniego „Grand
Prix de la Ville de Nice”, Nicea 1938 r.

z kolei zwycięstwo K. Rómmlowi na klaczy Sahara po Hofert x
wschpr. hod. Z. Chłapowskiego ze Stawian w woj. poznańskim [139],
W tym samym roku Polacy startowali na zawodach w Nicei i tam
również wygrał konkurs W. Lewicki na Dunkanie, zdobywając Na
grodę Kawalerii Szwajcarskiej [140],
W 1937 r. — na zawodach w Sopocie, gdzie startowały ekipy:
polskie, niemieckie z Hannoweru i Prus Wsch. oraz łotewska i Wol
nego Miasta Gdańska — konkurs szybkości wygrał A. Rylke na
Bimbusiu. W tym samym roku w Rydze J. Bilwin na Arka I wy
grał dwa konkursy: pierwszy o „Nagrodę Naczelnego Wodza”. Po
nadto B. Skulicz na Dunkanie zwyciężył w konkursie o „Wielką
Nagrodę m. Rygi”, a J. Komorowski na Zbiegu II zdobył „Nagrodę
m. Daugawy” [103],
1938 r. — doskonałe' wyniki, odpowiadające sukcesom z lat dwu
dziestych, osiągnęli polscy jeźdźcy na nicejskich zawodach woj
skowych, ponieważ zdobyli tam 3 pierwsze — najpoważniejsze
nagrody indywidualne zawodów. W konkursie im. Ks. D’Aosta I m.
przyznano J. Komorowskiemu na Zbiegu II (Derwisz x pozn. —
Brunetka) hod. Stępćzyńskiego; w konkursie o Wielką Nagrodę
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Rys. 13. J. Komorowski na Zbiegu II, A. Rylke na Bimbusiu, B. Skulicz na
Dunkanie — zwycięski zespół w konkursie „Sidi Brahim”, Nicea 1939 r.

Miasta Nicei I m. zajął B. Skulicz na Dunkanie i w konkursie Prix
Pierre Gautier zwyciężył B. Skulicz na klaczy Aroza [103],
W tym roku również i na innych zawodach jeźdźcy polscy
osiągnęli duże sukcesy. A mianowicie w Łazienkach w Warszawie,
gdzie obok Polskiej startowały ekipy: Belgii, Francji, Niemiec, Ru
munii i Turcji, jeźdźcy nasi w składzie: J. Komorowski na Zbie
gu II, B. Skulicz na Dunkanie, A. Rylke na Bimbusiu i R. Pohorecki na Abd El Krim zdobyli Puchar Narodów, a indywidualnym
zwycięzcą w tym konkursie został B. Skulicz na Dunkanie.
W Insterburgu (b. Prusy Wsch.) w konkurencji z ekipami nie
mieckimi z Hannoweru i Prus Wsch. oraz ekipą włoską w konkur
sie pucharowym Polacy zdobyli I m. W skład naszego zespołu wcho
dzili: J. Komorowski — Zbieg II, J. Bilwin — Bohun, A. Rylke —
Bimbuś i R. Pohorecki — Abd El Krim.
W tym samym roku na zawodach w Bukareszcie w konkursie
o Nagrodę Armii Rumuńskiej I m. zdobył J. Komorowski na
Zbiegu II i Bohunie, zaś w konkursie zwycięzców I m. podzielili
J, Komorowski na Zbiegu II i A. Rylke na Bimbusiu [103].
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Rys. 14. K. Rómmel na Dyngusie ustanawia rekord Polski na wysokość
195 cm, Warszawa 1939 r.

1939 r. — halowe zawody rozgrywane zimą tego roku w Berli
nie były jednym z ostatnich występów polskich na arenie między
narodowej. Najcięższą próbą był konkurs o „Wielką Nagrodę Partii
Narodowo-Socjalistycznej”. Pierwszą jego część rozgrywano na
przeszkodach o wysokości 130 cm z tym jednak, że były tam dwa
oksery o wymiarach 140X180 cm. Ten pierwszy nawrót z polskich
koni ukończyły bez punktów karnych: Wizja pod A. Żelewskim
i Zbieg II pod J. Komorowskim. Druga część konkursu rozgrywana
na 14 skomplikowanych przeszkodach miała charakter myśliwski.
Ostatecznie w podsumowaniu wyników z obydwu części konkursu
I m. zajął najlepszy jeździec niemiecki rtm. Brinckman na Baronie,
a II m. i III m. podzielili J. Komorowski na Zbiegu II i rtm. Hassę
na sławnej niemieckiej klaczy Tora. Drugie miejsce polskiego jeźdź
ca i konia w tym tak bardzo ciężkim konkursie, w którym starto
wała cała elita jeździecka Europy, było poważnym sukcesem. Na
tych samych zawodach w konkursie dla pań, w konkurencji 39 ama
zonek, I m. zajęła M. Rómmlowa na klaczy Sahara [114].
Na przełomie maja i czerwca tego roku odbyły się na hipodro
mie w Łazienkach ostatnie w okresie międzywojennym w Polsce —
Międzynarodowe Zawody Konne. Startowali tam jeźdźcy z Łotwy,
Polski, Rumunii i Szwecji. Polscy jeźdźcy na 11 rozegranych kon70

Rys. 15. M. Gutowski na Warszawiance, Akwizgran 1934 r.

kursów zdobyli 8 pierwszych miejsc. W Pucharze Narodów Pola
cy zajęli II m. za zespołem Rumunii, ale indywidualnie zwyciężył
S. Wołoszowski na Bimbusiu (Caprice — Syrena) hod. T. Wierzchleyskiego z Karsznic w woj. łódzkim. „Konkurs Pożegnania”, który
jednocześnie był ostatnim międzynarodowym konkursem rozegra
nym w Polsce przed wybuchem II wojny światowej, przyniósł
zwycięstwo W. Tomaszewskiemu na Bąku (Schagya — Goplana)
hod. B. Andrzejewskiego z Nasiłowa w woj. warszawskim [129],
W czerwcu polska ekipa udała się jeszcze na Międzynarodowe
Zawody Jeździeckie do Bukaresztu. I tu swoją klasę zaprezento
wała para — B. Skulicz na Dunkanie, zwyciężając przed Niemcem
rtm. Brinckmanem na Wotansbruderze x wschpr. w konkursie „Prix
de la Société Hippique Rommaine”. Konkurs ten składał się
z 15 przeszkód o wysokości 140 cm i szerokości do 4 m, a oprócz
Niemców i Polaków startowali w nim jeźdźcy z Belgii, Jugosławii,
Łotwy i Rumunii. Na tych samych zawodach w konkursie potęgi
skoku I m. zajął J. Komorowski na Zbiegu II [104],
Olimpiady. W konkurencji skoków przez przeszkody jeźdźcy
polscy startowali także na Olimpiadach. Po raz pierwszy oficjalna
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ekipa polska uczestniczyła w 1924 r. na Olimpiadzie w Paryżu, w jej
skład wchodzili: K. Rómmel na Faworycie — pochodzenia amery
kańskiego, Z. Dziadulski na Zeferze — z Prus Wsch., K. Szosland
na Jacku — pochodzenia amerykańskiego i A. Królikiewicz na
Picadorze — pochodzenia amerykańskiego. Parkur olimpijski był
ciężki, dodatkowo utrudniony jeszcze przez to, że na murawie
boiska rozsypano grubą warstwę piasku. Ani jeden koń spośród
startujących w konkursie nie ukończył przebiegu bezbłędnie, a zwy
cięzca miał 6 pkt. karnych1 [6], Brązowy medal przypadł A. Króli
kiewiczowi na Picadorze z wynikiem 10 pkt. karnych, K. Rómmel
na Faworycie zajął XI m., mając 18 pkt. karnych, a Z. Dziadulski
na Zeferze z 30,25 pkt. karnych zajął XXVIII m. Ostatni z Pola
ków K. Szosland na Jacku z wynikiem 39,25 pkt. karnych zajął
XXXII m. Zespołowo ekipa polska została sklasyfikowana na VI m.
[117],
Na Olimpiadzie w Amsterdamie w 1928 r. w Pucharze Narodów
startowali następujący polscy jeźdźcy: M. Antoniewicz na Readgledt, K. Gzowski na Mylordzie i K. Szosland na Ali — hod. S. Wa
lewskiego z Inczewa. W konkursie pucharowym Readgledt, robiąc
błąd przodem na jednej z 18 przeszkód, otrzymał 4 pkt. karne,
a Ali za jeden błąd zadem — 2 pkt. karne. Przejazd K. Gzowskiego
na Mylordzie był bezbłędny. Ostatecznie ekipa polska na 17 startu
jących zdobyła II m. i srebrny medal, uzyskując 6 pkt. karnych.
Złoty medal zdobył zespół Hiszpanii z 4 pkt. karnymi, a brązowy —
Szwecji z 12 pkt. karnymi. K. Gzowski na Mylordzie po bezbłędnym
przebiegu stanął z sześcioma innymi zawodnikami do rozgrywki
o indywidualny złoty medal, ostatecznie jednak zajął IV/V m.
[120, 6], Pozostali jeźdźcy polscy zajęli miejsca K. Szosland — XIII,
M. Antoniewicz — XX [120],
Na Olimpiadzie w Berlinie w 1936 r. ekipa polska dosiadała już
tylko koni pochodzenia krajowego. Były to: Zbieg II hod. Stępczyńskiego pod T. Sokołowskim, Dunkan hod. K. Kotlińskiego pod J. Ko
morowskim i Warszawianka hod. A. Szeptyckiego pod M. Gutow
skim. Znany niemiecki hipolog G. Rau [189] tak scharakteryzował
polskie konie startujące w Pucharze Narodów: Zbieg II — o nie
zdecydowanym typie, ale muskularny i z nadzwyczajnymi zdolno
ściami do skoków; Dunkan — elegancki i o pięknych kształtach,
z potężnym nerwem i o zadziwiającej zręczności w pokonywaniu
najtrudniejszych przeszkód; Warszawianka — piękna i potężna.
Puchar Narodów rozgrywany na tej Olimpiadzie różnił się od
normalnie rozgrywanych tym, że ekipa składała się z 3 jeźdźców,
którzy startowali tylko w jednej serii. Parkur był bardzo ciężki,
złożony z 20 przeszkód ciasno skupionych, o wymiarach: 3 prze1 Obowiązujące w 1924 r. obliczanie pkt. karnych: błąd zadem — 1,
błąd przodem — 2, wolta — 2, zatrzymanie — 3, upadek konia — 10, upadek
jeźdźca — 5.
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Tabela 6
Wykaz zwycięskich jeźdźców i koni startujących w Jeździeckich Mistrzostwach
Polski w latach 1931—1938
Rok
1

Ujeżdżenie
2
nie rozgrywano

1931

I m. Jan Mossakowski,
Orzech, ur. 1921 r., gn.,
NN, hod. K. Raszew
ski

1932

1833

II m. Tadeusz Soko
łowski
Tajfun, ur. 1925 r.,
kary (Graphit xx —
Zitte), hod. H. Wegner,
Ostaszewo, woj. po
morskie
III m. Henryk Roycewicz
Tulipan, ur. 1925 r.
kaszt., (Urwis xx —
Warszawianka), hod.
Z. Kornecki, Bogusławice, woj. warszawskie

I m. Jan Mossakowski,
Orzech, ur. 1921 r., gn.,
NN, hod. K. Raszew
ski.

skoki
3

WKKW

4

I m. Wojciech Biliński
Rabuś, ur. 1922 r.
gn.
(Amulius xx —
Sierioszka),
hod. W. Poklewski—
Koziełł, Mniszków,
woj. kieleckie

I m. Bazyli Nieczaj
Pompeja, ur. 1922 r.
siwa,
(NN), hod. W. Cybulski,
Chotów, woi. poznańskie

II m. Henryk Roycewicz
The Hoop, ur. 1923 r.,
siwa,
imp. Irlandia

II m. Bolesław Pieczyński
Trema, ur. 1925 r.,
NN, hod. NN

III m. Adam Królikiewicz
Mylord, kaszt.
imp. Anglia

III m. Józef Trenkwald,
Partyzant, ur. 1922 r.
sk. gn.,
(Morganatic xx — Cygan
ka), hod. L. Orpiszewski,
Kłóbka, woj. warszawskie

I m. Zygmunt Ruciński
Roksana, ur. 1923 r.,
sk. gn, (Archer xx — Ju
trzenka), hod. K. Około—
•—Kułak, Siewiersk, woj.
warszawskie
II m. Franciszek MroWec
Moskal, ur. 1921 r., b.
kaszt.

I m. Adam Królikiewicz,
Syrena, ur. 1924 r., gn.
(Baro xx — Drumla),
hod. Z. Krzymuski,
Wierzbie, woj. pomorskie

III m. Paweł Nerlich—
—Dąbski
Nero, ur. 1920 r., gn., NN,
hod. NN.

III m. Wacław Totjew
Tenis

I m. Roman Pohorecki,
Olaf, ur. 1921 r., kaszt.,
(Tausch x Bb — Alfreda)
hod. Wawrzyniak,
woj. poznańskie

I m. Wiktor Olędzki,
Turkmenka, ur. 1925 r.,
kaszt.,
(Faraon xx — Mia Cara),
hod. J. Czernicki, Dobre,
woj. warszawskie

II m. Józef Najnert, Dan
dys, ur. 1922 r., sk. gn.,
(Herold kł. — Gra), hod.
A. Potocki, Łańcut, woj.
lwowskie

73

cd. tab. 6

1 I

2
II m. Henryk Royce
wicz
Tulipan, ur. 1925 r.,
kaszt.,
(Urwis xx — Warsza
wianka), hod. Z. Ko
rnecki, Bogusławice,
woj. warszawskie

1933

3

I

I

4

II m. Józef Trenkwald,

Hm. Henryk Roycewicz,

Madzia,
imp. Anglia

Twostep, ur. 1925 r., kaszt.

(Aramis xx — Imolka),
hod. W. Byszewski, Lip
niki, woj. krakowskie

III m. Jan Kulikowski, III m. Wilchelm Lewicki,
Wenecja, ur. 1926 r., Kikimora, ur. 1925 r., sk.
kaszt.,
gn.,
(Ikarus II x trk. — Ma (Parachute xx — Pensyl
fia), hod. M. Mycielski, wania), hod. H. Jechalski
Galowo, woj. poznań
skie

III m. Wilchelm Lewicki,
Dunkan xo, ur. 1926 r.,
gn.
(Amulius xx — Gazlan
IV o), hod. K. Kotliński,
Mirów, woj. łódzkie.

I.m. Wilchelm Lewicki I m. Wilchelm Lewicki, I m. Henryk Roycewicz,
Dukan xo, ur. 1926 r., Kikimora, ur. 1925 r.,
Wisła IV, ur. 1926 r.,
sk. gn.,
c. kaszt.,
gn.,
(Amulius xx — Gazlan (Parachute xx — Pensyl (Promień xx — NN),
wania), hod. H. Jechalski hod. Cz. Baczyński,
IV o),
hod. K. Kotliński, Mi
Śmiłów, woj. kieleckie
rów, woj. łódzkie

1934

1935
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II m. Stanisław Czer
niawski, Walny,
imp. z Niemiec

II m. Paweł Nerlich —
—Dąbski,
Nero, ur. 1920 r., gn.,
NN, hod. ,NN

III m. Seweryn Kule
sza, Zagadka II xx, ur.
1927 r., sk. gn.,
(Manton—Riga)
hod. PSK Kozienice,
woj. kieleckie

III m. Karol Rómmel,
Aljant, ur. 1922 r., gn.,

I m. Wilchelm Lewicki,
Dukan xo, ur. 1926 r.,
gn.,
(Amulius xx — Gazlan
IV o),
hod. K. Kotliński, Mi
rów, woj. łódzkie.

I m. Karol Rómmel,
Sahara, ur. 1924 r.,
kara,
(Hofert x wschpr. — NN),
hod. Z. Chłapowski,
Stawiany, woj. poznań
skie

II m. Henryk Roycewicz Tulipan ur. 1925 r.
kaszt.,
(Urwis xx — Warsza
wianka),
hod. Z. Kornecki, Bo
gusławice,
woj. warszawskie

II m. Tadeusz Sokołowski, Hm. Janusz Komorowski,
Zbieg II, ur. 1927 r., gn. Zadyma II ur. 1927 r., gn.,
(Rattlejack xx — Halka),
der.,
(Derwisz x — Brunetka), hod. K. Roztworowski,
hod. Stępczyński,
Hrechorów, woj. stanisławwowskie

II m. Jan Mickunas,
Walczyk, ur. 1926., gn.,
NN, hod. R. Hirsch

III m. Seweryn Kulesza,
Zagadka II xx, ur. 1927 r.,
sk. gn.,
(Istvani xx — Iskra),
(Manton—Riga),
hod. M. Wilewski,
hod. PSK Kozienice,
Sławęcin, woj. warszawskie woj. kieleckie.

I m. Włodzimierz Korytkowski,
Złota Patii xx. ur, 1927 r.,
kaszt.
(Schlingel—Rola),
hod. W. Dzierzbicki,
Biernacice, woj. łódzkie

cd. tab. 6

1 1
1935

1936

2

3

4

III. m. Tadeusz Soko
łowski,
Zator, ur. 1927 r., gn.,
(Przedświt II x — Oza)
hod. Kraśnicki

III. m. Stanisław Czer
niawski,
Dion, ur. 1925 r., gn.,
(Lucifer xx —- Diana),
hod. K. Żychliński,
Twarów, woj. poznańskie

III m. Henryk Roycewicz
Tulipan, ur. 1925 r., kaszt.,
(Urwis xx — Warszawian
ka),
hod. Z. Kornecki, Bogusławice, woj. warszawskie

I m. Wilchelm Lewicki,
Dunkan xo, ur. 1926 r.,
gn.,
(Amulius xx — Gazlan
IV o),
hod. K. Kotliński,
Mirów, woj. łódzkie

I m. Tadeusz Sokołowski,
Zbieg II, ur. 1927 r., gn.
der.,
(Derwisz x — Brunetka),
hod. Stępczyński

I m. Seweryn Kulesza,
Ben Hur, ur. 1929 r.,
kary, (Bafur xx — NN),
hod. A. Potocki, Łańcut,
woj. lwowskie

II m. Seweryn Kulesza,
Buk, ur. 1929 r. kaszt.,
(Fedorius xx — Milka),
hod. Strącicki

II m. Wojciech Biliński,
Florek — Siłacz, ur. 1924r.,
gn., (Huszar II xx — Liisette)
hod. K. Wickenhagen,
Sobótka, woj. kieleckie

II m. Henryk Roycewicz,
Arlekin III x, ur. 1928 r.,
kaszt., (Bafur xx — Blackfisz kł. am.), hod. A. Po
tocki, Łańcut, woj. lwow
skie

III m. Tadeusz Szenk,
Znicz, ur. 1927 r., gn.,
(Aramis xx — Biedron
ka),
hod. Mał. Tow. Roln.
Hebdów, woj. krakow
skie

III m. Wilchelm Lewicki,
Kikimora, ur. 1925 r., sk,
gn., (Parachute xx — Pen
sylwania), hod. H. Jechalski

III m. Leon Burniewicz,
Aldona — Czamara xx,
ur. 1928 r., sk. gn.,
(Ballyheron — Karabela)
hod. L. Kronenberg, Wie
niec, woj. warszawskie

I m. Karol Rómmel,
Dyngus x, ur. 1931 r., gn.,
(Huszar II xx — Okary
na x),
(Bafur xx — NN),
hod. A. Potocki, Łańcut hod. K. Skarbek,
Borowno, woj. łódzkie
woj. lwowskie

I m. Seweryn Kulesza,
Ben Hur, ur. 1929 r., kary,
(Bafur xx — NN),
hod. A. Potocki, Łańcut,
woj. lwowskie

I m. Seweryn Kulesza,
Ben Hur, ur. 1929 r.,

1937

II m. Tadeusz Szenk,
Znicz, ur. 1927 r., gn.,
(Aramis xx — Biedron
ka)
hod. Mał. Tow. Roln.
Hebdów, woj. krakow
skie

II m. Wojciech Biliński
Florek — Siłacz, ur. 1924 r.
gn., (Huszar II xx —
Liisette),
hod. K. Wickenhagen, So
bótka, woj. kieleckie

II m. Stanisław Wołoszowski,
Żubr II, ur. 1927 r., j. kaszt.
(Torreador xx — Nadzie
ja), hod. Państw. Maj. Bogusławice, woj. łódzkie

III m. Ryszard Radzi
kowski,
Derwisz II xo, ur. 1931
r., sk. gn.,
(Sarazene xx — Laura
o), hod. R. Stodolski,
Górki, woj. pomorskie

III m. Józef Trenkwald,
Zwiahel, ur. 1927 r., siwy,
(Petros II xx — Stara Siwa
hod. Z. Kuźnicka,
Księżnica Okrągła, woj.
lubelskie

III m. Janusz Komorowski
Aldona — Czamara xx,
ur. 1928 r., sk. gn.,
(Ballyheron — Karabela),
hod. L. Kronenberg, Wie
niec, woj. warszawskie
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cd. tab. 6
1

1938

2

3

4

I m. Ryszard Radzi I m. Bronisław Skulicz
kowski, Derwisz IIxo, Aroza xx po London xx
ur. 1931 r., sk. gn.,
imp. z Niemiec
(Sarazene xx — Laura
o), hod. R. Stodolski,
Górki, woj. pomorskie

I m. Jan Mossakowski,
Aldona — Czamara xx,
ur. 1928 r., sk. gn.,
(Ballyheron — Karabela),
hod. L. Kronenberg,
Wieniec, woj. warszawskie

II m. Henryk Roycewicz,
Tajfun, ur. 1925 r., kary
(Graphit xx — Zitte),
hod. H. Wagner, Osta
szewo, woj. pomorskie

II m. Karol Rómmel,
Dyngus x, ur. 1931 r., gn.,
(Huszar II xx —- Okaryna
x), hod. K. Skarbek, Borowno, woj. łódzkie

II m. Albert Wojciechow
ski,
Ali Bej, ur. 1928 r., siwy,
NN, hod. B. Studziński,
Leśce, woj. lubelskie.

III m. Tadeusz Gerlecki,
Batjar II, ur. 1929 r.,
kaszt.,
(Rasim xo — Agata),
hod. W. Bicker, Ujazd,
woj. poznańskie

III m. Wojciech Biliński
Florek — Siłacz, ur. 1924r.,
gn. (Huszar II xx —■ Liisette), hod. K. Wickenhagen, Sobótka, woj. kie
leckie

III m. Aleksander Rylke,
Andahar, ur. 1928 r., kary,
(Bafur xx — Ruby), hod.
A. Potocki, Łańcut, woj.
lwowskie

szkody — 130 cm, 7 przeszkód — 140 cm, 4 przeszkody — 150 cm,
4 przeszkody — 160 cm, 1 przeszkoda (rów) — 5 m szerokości
i 1 przeszkoda (rów) — 3 m szerokości [127, 233],
Fachowcy niemieccy typowali, że ten bardzo trudny parkur
przejdzie bezbłędnie 12 koni, w tym 2 najlepsze polskie skoczki:
Dunkan i Zbieg II. Według Raua [189], z powodu nie najlepszej
jazdy polskich jeźdźców, konkurencji tej nie ukończyły Warsza
wianka i Zbieg II. Warszawianka pod M. Gutowskim i Zbieg II pod
T. Sokołowskim dojechały do 11 przeszkody, a J. Komorowski na
Dunkanie ukończył parkur z 4774 pkt. karnych. Trzeba jednak za
znaczyć, że ani jeden zawodnik nie ukończył konkursu pucharo
wego bez punktów karnych. Na 18 ekip tylko 7 ukończyło go w
pełnym składzie, a spośród 54 jeźdźców 13 zostało wyeliminowa
nych [233].
Podsumowując wyniki osiągnięte przez jeźdźców polskich w
spotkaniach międzynarodowych w okresie lat 1923—1938, należy
podać, że zdobyli oni w sumie 1247 nagród indywidualnych. W tej
liczbie znajdowało się 136 — Im., 118 — II m., 124 — III m., 133 —
IV m., 101 —■ V m. i 635 — dalszych. Ponadto jeźdźcy polscy w
konkursach zespołowych (Puchar Narodów) zdobyli: 18 — I m.,
13 — II m. i 6 — III m. Powyższe dane obejmują tylko wyniki
tych spotkań międzynarodowych (łącznie z Olimpiadami), w któ
rych uczestniczyła oficjalna ekipa polska [128],
Jeździeckie Mistrzostwa Polski. W 1931 r. po raz pierwszy zo
stały rozegrane Mistrzostwa Hipiczne Polski w skokach przez prze
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szkody. Składały się one z 2 półfinałów i finału. W skład I półfinału
wchodziło 15 przeszkód o wysokości od 125 do 140 cm i szerokości
4,5 m. II półfinał rozgrywany był na zasadzie potęgi skoku na
ośmiu następujących przeszkodach: 1 — 130 cm, 2-3-4-5 po 140 cm
i 6-7-8 po 150 cm. Sam finał rozgrywano na 16 przeszkodach o wy
sokości około 140 cm i szerokości do 5 m. Tempo w pierwszym
nawrocie finału wynosiło 400 m/min., a drugiego — 440 m/min.
[119]. Wyniki JMP w skokach przez przeszkody zamieszczone są
w tab. 6.
Ciekawie przedstawiają się rekordy w skoku na wysokość, usta
nawiane przez polskich jeźdźców. W 1914 r. B. Peretjatkowicz na
Kingu pokonał przeszkodę o wysokości 205 cm. Jednakże rekord
ten nie został oficjalnie uznany przez władze jeździeckie. Dopiero
w 1932 r. jeździec P. Nerlich-Dąbski dosiadający konia Poluś
(Almenrausch x trk. — Nazwa) hod. K. Mielżyńskiego z Pawłowic
podczas CHIO w Łazienkach ustanowił w skoku oficjalny rekord
Polski, osiągając wysokość 193 cm. W 1932 r. w Poznaniu, ten sam
jeździec na Polusiu poprawił swój rekord pokonując wysokość
197 cm (20). W 1939 r. K. Rómmel dosiadający konia Dyngus (Huszar II xx — Okaryna) hod. K. Skarbka z Borowna pobił poprzedni
rekord skacząc na wysokość 198 cm.
Wszechstronne konkursy konia wierzchowego /WKKW/

Olimpiady. Pierwszy występ polskich jeźdźców w międzynaro
dowych WKKW miał miejsce w 1924 r. na Olimpiadzie w Paryżu.
W Chmpionacie Equestre startowali wówczas: K. Rómmel na Krechowiaku (NN — pochodzenia węgierskiego), K. Szosland na Helusi — NN, K. Suski na Lady — NN i T. Komorowski na Amo
nie — NN. Część pierwsza tej konkurencji — ujeżdżenie, nie wy
padła najlepiej dla naszych jeźdźców i koni. Część drugą — próbę
wytrzymałości, składającą się: z 22 km dróg i ścieżek, 4 km steepla
i 8 km crossu (24 przeszkody do 120 cm) ukończyli wszyscy polscy
zawodnicy. Ostatecznie wszystkie trzy części Championatu ukoń
czyło 32 zawodników na 46 startujących. Polska ekipa zajęła VI m.
Indywidualnie najlepszy był K. Rómmel na Krechowiaku, który
został sklasyfikowany na X m. [6, 117],
W 1928 r., w składzie polskiej ekipy startującej w Championacie Konia na Olimpiadzie w Amsterdamie uczestniczyli K. Rómmel
na Doneuse — imp. Francja, M. Antoniewicz na Mojej Miłej (Rad
wan x i Dobra) hod. W. Łosia z Piotrowic w Lubelskiem i. J. Trenkwald na Lwim Pazurze (Pogrom i Ukraina) hod. K. Skarbka z Bo
rowna w woj. łódzkim. Po rozegraniu części pierwszej Championa
tu— ujeżdżenia na czworoboku, ekipa polska zajmowała XII m. Na
niekorzystny wynik ujeżdżenia wpłynęła między innymi niska ocena
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typu naszych koni. Należy tu wyjaśnić, że przy ocenie koni na
czworoboku była również ustalana nota za ich wygląd zewnętrzny.
Konie polskie w porównaniu do koni z ekip zagranicznych odzna
czały się mniejszym wzrostem i delikatniejszą budową. Po próbie
wytrzymałości ekipa polska przesunęła się na V m., a ostatecznie
po części trzeciej — skokach przez przeszkody, zajęła III m., osią
gając 5067,92 pkt. i brązowy medal. Spośród 14 startujących ekip
i 46 zawodników, jeźdźców polskich wyprzedziły zespoły Holandii
z 5865,85 pkt. i Norwegii z 5522 pkt. [120],
W 1936 r. na Olimpiadzie w Berlinie w WKKW uczestniczyło
17 ekip. Ogółem łącznie z jeźdźcami indywidualnymi startowały
53 konie. W barwach Polski występowali: H. Roycewicz na Arleki
nie III hod. A. Potockiego z Łańcuta, Z. Kawecki na Bambino hod.
S. Steckiego z Łańcuchowa w woj. lubelskim i S. Kulesza na kla
czy Tośka hod. K. Lubomirskiego z Horodenki w Stanisławowskiem.
Zespół polski po rozegraniu pierwszej części WKKW — ujeżdżania
zajmował V m. Najtrudniejszą częścią berlińskiego WKKW było
8 km crossu z 35 przeszkodami; podczas jego rozgrywania wszyst
kie polskie konie miały upadki: Arlekin III na przeszkodzie nr 4,
Bambino na przeszkodach nr 23 i 35, a Tośka na przeszkodach
nr 4, 23 i 35. Mimo upadków po ukończeniu próby wytrzymałości
jeźdźcy polscy przesunęli się na III m. Po rozegraniu części trze
ciej — w skokach, nasza ekipa zajęła ostatecznie II m. zdobywając
srebrny medal.
Spośród 17 ekip startujących w WKKW ukończyło je tylko 4;
zostały one sklasyfikowane w następującej kolejności: Im. — nie
miecka z 676,75 pkt., II m. — polska z 991,70 pkt., III m. angielska
z 9195,50 pkt. i IV m. •— czechosłowacka z 18952,70 pkt. karnymi.
Spośród 53 jeźdźców ukończyło WKKW tylko 27. Indywidualnie
złoty medal zdobył Niemiec Stubbendorf na koniu Nurmi x wschpr.
z 37,70 pkt. Z jeźdźców polskich H. Roycewicz zajął XV m. (253 pkt.),
Z. Kawecki — XVIII m. (300,70 pkt.) i S. Kulesza — XXI m.
(438 pkt.) [73].
Cytowany już niemiecki hipolog Rau [189] tak pisał o polskich
koniach startujących w tym WKKW: „Wszystkie trzy polskie ko
nie wykazały swoje zdolności w terenie. Do przeszkód szły śmiało
i energicznie. Ich model wykazywał bardzo wyraźne dążenie ho
dowców polskich do uzyskania szlachetnego, twardego, raczej lek
kiego typu konia, posiadającego z natury wybitne chody”.
Interesująco przedstawia się kariera sportowa polskich koni
przed włączeniem ich do ekipy olimpijskiej [52].
Arlekin III (Bafur xx — Blackfisch am. kł.), ur. w 1928 r.
w stadninie Potockiego w Łańcucie, został nabyty w 1933 r. przez
Komisję Remontową za 3500 zł jako koń myśliwski. Był to koń
wysokonożny, z krótką szyją, o wysokości w kłębie 171 cm. Matką
jego była klacz Blackfisch — kłusaczka amerykańska mająca za
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sobą doskonałą karierę wyścigową, między innymi w 1917 r. wy
grała ona derby kłusackie w Wiedniu i Budapeszcie. Jej potomstwo
pochodzące od różnych ogierów i wyhodowane w Łańcucie wyka
zywało się dużą dzielnością w biegach myśliwskich.
Kariera sportowa Arlekina III:
1935 r. — Im. na pokazie konia wierzchowego w Baranowi
czach,
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1936 r. — IV m. na pokazie konia wierzchowego we Lwowie,
1936 r. — II m. w konkursie otwarcia na CHIO w Łazienkach,
1936 r. — II m. w Jeździeckich Mistrzostwach Polski w WKKW
w Warszawie.
Bambino (Nokturn x — Mimoza xo), ur. 1929 r. w stadzie Łań
cuchów St. Steckiego w woj. lubelskim, został zakupiony w 1932 r.
jako koń remontowy za sumę 1955 zł. Jego ojciec Nokturn x — re
produktor z PSO Białka — był kilkakrotnie odznaczany za stawki
remontów. Matka Bambino — Mimoza xo — była klaczą wierz
chową, która w 1920 r. startowała w konkursach. Bambino repre
zentował typową hodowlę lubelską i był koniem „znakomitym na
papierze i o znakomitej dzielności” [52].
Kariera sportowa Bambino:
1935 r. — III m. w konkursie ujeżdżenia w Pomorskim Towa
rzystwie Zachęty do Hodowli Koni,
1935 r. — przeszedł w dobrej formie sezon polowań w Łań
cucie,
1936 r. — I m. w konkursie otwarcia w Gnieźnie,
1936 r. — IV m. w konkursie otwarcia w Baranowiczach,
1936 r. — V m. w Jeździeckich Mistrzostwach Polski w WKKW
w Warszawie,
1936 r. — I m. w konkursie otwarcia w Tarnopolu.
Tośka (Kalina xo — Olga), ur. 1925 r. w stadzie Lubomirskiego
Horodenka, została zakupiona przez Komisję Remontową za 1430 zł.
Klacz ta była nie tylko koniem sportowym, ale pełniła również nor
malną służbę wojskową. Tośka była koniem nerwowym i „niosącym
się”, ale jednocześnie odznaczała się wielką dynamiką skoku i dużą
wytrzymałością. Dowodem jej wytrzymałości był fakt, że po tru
dach crossu, gdzie miała 3 upadki, przed olimpijskim parkurem
była świeża i potrafiła go przejść bez punktów karnych.
W 1939 r. jeźdźcy polscy brali udział w międzynarodowym
WKKW w Turynie. Oprócz naszego zespołu startowali tam: Niem
cy, Rumuni, Szwajcarzy i Włosi. Ogółem w konkurencji tej ucze
stniczyło 38 koni, a ukończyło ją 23, w tym 3 polskie na 5 startu
jących. Spośród jeźdźców polskich III m. zajął S. Wołoszowski na
Arlekinie III, X m. L. Burniewicz na Eskimosie, a XI m. również
Wołoszewski na klaczy Figlarna [105].
Mistrzostwa Polski. Od 1931 r. odbywały się oficjalne mistrzo
stwa Polski WKKW — początkowo nazywane „Championatem
Eąustre”. Mistrzostwa WKKW rozgrywano na takich samych za
sadach, jak na Olimpiadach. Zwycięskich jeźdźców i konie przez
nich dosiadane ukazuje tabela 6. Analizując najlepsze konie ucze
stniczące w tych mistrzostwach należy zwrócić uwagę na fakt, że
prawie wszystkie z nich pochodziły po reproduktorach pełnej krwi.
Na szczególne wyróżnienie zasługiwało potomstwo ogiera Bafura xx:
Ben Hur, Arlekin III i Andahar. Ben Hur był niewątpliwie naj
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lepszym spośród polskich koni startujących w WKKW w latach
międzywojennych, jego klasę potwierdziły dwa zwycięstwa w Mi
strzostwach Polski (w 1936 r. i 1937 r.) i tylko nagła kulawizna
wyeliminowała go z uczestnictwa na Olimpiadzie w Berlinie. Bar
dzo dobrym koniem sportowym była również klacz Aldona-Czamara xx (Ballyheron — Karabela) hod. L. Kronenberga z Wieńca w
woj. warszawskim; zdobyła ona w WKKW 3 razy medalowe po
zycje, za każdym razem dosiadana przez innego jeźdźca. Najwięk
szym jej jednak sukcesem było w 1938 r. zdobycie pod J. Mossa
kowskim I m. na Mistrzostwach Polski w WKKW.
„Militari”. W okresie międzywojennym najpoważniejszą próbą
dzielności konia wojskowego były Zawody Konne o Mistrzostwo
Wojska Polskiego „Militari” — rozgrywane od 1923 r. Eliminacje
do tych mistrzostw przeprowadzano w brygadach i dywizjach,
a następnie wśród zwycięskich zespołów w jednym z wybranych
garnizonów. Dystans i wymagania stawiane jeźdźcom i koniom w
tej próbie zmieniały się w miarę upływu czasu.
Zasady rozgrywania „Militari” w 1938 r. były następujące.
Mistrzostwa odbywały się w ciągu trzech dni. Pierwszego dnia
przeprowadzano próbę ujeżdżenia na czworoboku oraz próbę po
słuszeństwa w skokach przez przeszkody. Drugiego dnia odbywały
się próby wytrzymałości oraz władanie bronią białą i palną; dzień
rozpoczynał się marszem drogami i ścieżkami na przestrzeni
30 km — przy normie czasu 2 godz. 44 min., po 10 km trasy znaj
dował się tor władania szablą, dalej tor do lancy, a następnie tar
cze do strzelania z pistoletów. W 5 min. po ukończeniu marszu za
wodnicy stawali do następnej próby, którą był bieg na przełaj;
trasa biegu wynosiła 6 km i należało na niej pokonać 16 przeszkód
o wysokości do 120 cm i szerokości do 3,5 m. Norma czasu dla tego
biegu wynosiła 13 min. 20 s. Trzeciego dnia rozgrywano konkurs
skoków na parkurze składającym się z 12 przeszkód,«o wysokości
HO—120 cm i szerokości 3 do 3,5 m; cały dystans o długości 800 m
należało pokonać w tempie 400 m na minutę. Obciążenie konia
w próbie „Militari” wynosiło 95 kg [148],
Konie biorące udział w próbie „Militari” uważano za elitę całej
kawalerii i artylerii konnej. Mistrzostwa Armii były oficjalnie
uznawane nie tylko za próby zręczności i wyrobienia jeźdźca, ale
również jako próby użytkowości koni.
W dalszym ciągu podano niektóre zwycięskie konie w Mistrzo
stwach Armii z okresu 1933—1938 r.:
1933 r. — Tambor po Dealerze xx, hod. E. Kurnatowskiego
z Łochowa w woj. warszawskim;
1935 r. — Tulipan od Warszawianki po Urwisie xx hod. Z. Ko
rneckiego z Bogusławie w woj. warszawskim, w tym samym roku
zajął również III m. w JMP WKKW;
1936 r. — Walor dosiadany przez mjr. K. Paszotę;
— Polskie konie wierzchowe
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1937 r. — Wiking IV po Viveurze xx hod. S. Karłowskiego
z Szelejewa w woj. poznańskim;
1938 r. — Wypad od Arfi po Kohejlanie I oo hod. L. Bickerowej z Ujazdu w woj. poznańskim.
s
Zawody w ujeżdżeniu

Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu były rozgrywane od 1932 r.,
trzeba jednak zaznaczyć, że jeźdźcy polscy nie wykazywali więk
szego zainteresowania tą pracochłonną konkurencją. Dlatego też
konie startujące w ujeżdżeniu nie były przygotowywane wyłącznie
do tej dyscypliny. W latach 1932 i 1933 zwycięzcą w Jeździeckich
Mistrzostwach Polski w ujeżdżeniu był J. Mossakowski na Orze
chu — NN. Jeszcze lepsze od niego wyniki osiągnął W. Lewicki na
Dunkanie, zdobywając w latach 1934, 1935 i 1936 Mistrzostwa Pol
ski w tej konkurencji (tab. 6).

Wyścigi przeszkodowe

W latach międzywojennych rozgrywano także dużo wyścigów
przeszkodowych, które bardzo często miały charakter sportowy.
W początkowym okresie, mniej więcej do lat trzydziestych, starto
wały w nich przeważnie konie pochodzenia zagranicznego. Wiele
koni sportowych, zwłaszcza użytkowanych w WKKW, rozpoczynało
swoją karierę od wyścigów przeszkodowych — np. Moja Miła [193].
Również jeden z najlepszych polskich koni konkursowych — klacz
Roksana, najpierw brała udział w steeplach i biegała kilka razy na
torze w Łucku, gdzie zawsze zajmowała płatne miejsca [136].
Wielką popularnością cieszyły się też gonitwy przeszkodowe
„Militari” rozgrywane na koniach stanowiących własność i dosia
danych przez oficerów służby czynnej. W zależności od pory roku
dystans tych gonitw wynosił od 4000 do 6000 m. Na przykład w
1929 r. rozegrano 17 wojskowych wyścigów przeszkodowych; ucze
stniczyło w nich 31 koni, które miały 78 startów, spośród nich naj
wyższą sumę 25 800 zł wygrał koń Buńczuk [7],
Warto dodać, że w ogóle w latach 1928—1938 najwięcej gonitw
przeszkodowych, bo 199, rozegrano w 1929 r. [238], Spośród wszyst
kich koni startujących tego roku w tej konkurencji najlepsze wy
niki osiągnęła klacz Horodenka od Warta po Bob xx, wygrała ona
siedem gonitw, w tym 2 Wielkie Gonitwy „Militari”.
A oto niektóre dane dotyczące wyścigów przeszkodowych z lat
trzydziestych.
1934 r. startowało ogółem w wyścigach przeszkodowych 108 ko
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ni. Największą gonitwę tego sezonu „Wielki Wojskowy Steeple
Chase” im. I Marszałka Polski wygrała klacz Gri-Gri xx (Pro
mień — Fokker) hod. S. Grzybowskiego. Pierwsze miejsce na liście
wygranych sum w wyścigach przeszkodowych zajmowała klacz
Jataka xx (Blue Danube — Egarée) hod. Zamoyskiego. Jeśli chodzi
o reproduktory, to najwięcej wygrało potomstwo ogiera Ballyherona xx z Balsaminą xx na czele [50].
1935 r., w wyścigach przeszkodowych startowały 83 konie.
Pierwsze miejsce na liście sum wygranych zajęła tego roku klacz
Balsamina xx (Ballyheron — Tillery) hod. S. Czackiego, która
między innymi wygrała jedną z najcięższych gonitw „Handicap
Wielkopolski” na dystansie 6400 m pod wagą 79 kg. Na czele repro
duktorów w dalszym ciągu znajdował się Ballyheron xx. Cieka
wostką tego sezonu był fakt, że sześć pierwszych miejsc na liście
wygranych sum w wyścigach przeszkodowych zajmowały klacze
[51]/
1936 r. rozegrano także kilka międzynarodowych wyścigów prze
szkodowych. Jeden z nich na torze w Sopocie wygrał ogier półkrwi
Harny (Wiły Attorney xx — Hippia) hod. K. Roztworowskiego.
W tym roku w wyścigach przeszkodowych w kraju startowało
ogółem 78 koni. Pierwsze miejsce na liście wygranych zajęła klacz
Chérie xx (Huszar II — Tilly II) hod. A. Olszowskiego, a sławna
Balsamina xx zajęła miejsce trzecie. Najlepiej biegające w tym
roku konie pochodziły po reproduktorach Huszar II xx i Ballyhe
ron xx [53].
1937 r. najwięcej gonitw przeszkodowych wygrała klacz Turia xx (w) (Granat — Ta Trzecia) hod. W. Pinińskiego. Na czele
reproduktorów w dalszym ciągu znajdował się Ballyheron xx. Spo
śród jego potomstwa dwoma najlepszymi końmi były w tym roku
Wizzard i Violetta [54],
Cechą charakterystyczną wyścigów przeszkodowych z lat 1928—
—1938 była mała obsada gonitw, wynosząca przeciętnie około 4 ko
ni. Należy również dodać, że liczba rozgrywanych gonitw przeszko
dowych ulegała stopniowemu zmniejszaniu. Niemniej jednak wy
ścigi te pozwoliły na wyselekcjonowanie wielu bardzo cennych koni
sportowych, jak również stworzyły możliwości właściwej wyceny
reproduktorów.
W okresie międzywojennym sport konny przeżywał w Polsce
swój żywiołowy rozwój. Polskie reprezentacje miały na swoim
koncie szereg wielkich zwycięstw odniesionych w skali międzyna
rodowej. Trzeba jednak przypomnieć, że w latach dwudziestych
w spotkaniach międzynarodowych jeźdźcy polscy dosiadali najczę
ściej koni zagranicznego pochodzenia. Powodem tego był z pewno
ścią fakt, że zniszczona wojną hodowla nie była wówczas w stanie
wyprodukować wysokiej klasy koni nadających się do wyczyno
wego sportu jeździeckiego, a głównym jej celem była przede wszy
6«
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stkim produkcja konia rolniczego i wojskowego — remontowego.
Koni remontowych nie można jednak było utożsamiać z wyczy
nowymi końmi sportowymi. Trzeba bowiem pamiętać, że w ogól
nej liczbie remontów mieściły się również konie taborowe i arty
leryjskie. Jeśli zaś rozpatrywać konie wierzchowe, to w większości
były one przydatne wyłącznie do codziennej służby wojskowej.
Tak więc na początku lat trzydziestych jeździectwo polskie
przechodziło poważny kryzys jak już wspomniano, który wynikł
na skutek stopniowego eliminowania koni starych — obcego pocho
dzenia i wprowadzania na ich miejsce koni z hodowli krajowej
nie przedstawiających odpowiedniej klasy. Sytuacja ta uległa zmia
nie na lepsze w ostatnich latach przed wybuchem II wojny świato
wej — wówczas jeźdźcy polscy mieli już do dyspozycji wysokiej
klasy konie sportowe hodowli krajowej. Były to najczęściej konie
półkrwi pochodzące bezpośrednio po ogierach pełnej krwi.
Niekorzystnym zjawiskiem w jeździectwie polskim z lat mię
dzywojennych był brak większego zainteresowania konkurencją
ujeżdżenia koni, nie było też odpowiednio przygotowanych koni,
które mogłyby startować w tego rodzaju spotkaniach międzynaro
dowych. Dlatego też ekipa polska nie uczestniczyła ani razu w
ujeżdżeniu konia wierzchowego na Olimpiadach.
Mimo tych kilku niekorzystnych zjawisk polskie jeździectwo
przeżywało w tym okresie niebywały rozkwit i cieszyło się ogrom
ną popularnością, o czym świadczą podane niżej liczby. W latach
1923—1939 jeźdźcy polscy brali udział w 64 międzynarodowych
zawodach rozgrywanych poza granicami kraju i w 12 mityngach
rozegranych w Warszawie w Łazienkach. Rozwój konkursów hipicznych w Polsce "w omawianym okresie ilustrują następujące
liczby: 1922 r. odbyło się 10 publicznych zawodów w różnych mia
stach kraju, a w 1938 r. było ich już ponad 30; w 1931 r. było za
rejestrowanych 421 koni startujących w konkursach hipicznych,
a w 1938 r. było ich już 2304. W 1938 r. na zawodach rozegranych
w kraju startowało 267 jeźdźców i 11 juniorów.

Hodowla i sport jeździecki
po drugiej wojnie światowej
Hodowla koni ras i typów szlachetnych
Odbudowa hodowli koni ze zniszczeń wojennych

Odbudowę zniszczonej II wojną światową zarodowej hodowli
koni ras i typów szlachetnych rozpoczęto już w 1944 r., kiedy to
zorganizowany w Lublinie w ramach Ministerstwa Rolnictwa Wy
dział Hodowli Koni zaczął zagospodarowywać pierwsze wyzwolone
obiekty hodowlane oraz odszukiwać i gromadzić konie ocalałe w
terenie. Rezultatem tych poczynań było zorganizowanie w okresie
od jesieni 1944 r. do połowy 1946 r. 10 Państwowych Stad Ogie
rów i 28 Państwowych Stadnin Koni [166], Na 1 lipca 1946 r. stada
posiadały już 521 ogierów, a stadniny 573 klacze, w tym było
448 ogierów i 553 klacze ras szlachetnych [192],
Ważnym wydarzeniem dla nowo organizowanej hodowli było
utworzenie z początkiem 1946 r. wydzielonej instytucji — Pań
stwowe Zakłady Chowu Koni, której podlegały stada i stadniny.
Drugim nie mniej istotnym wydarzeniem było utworzenie jesienią
1945 r. na zachodnich terenach okupowanych Niemiec „Zarządu
Stadnin Polskich w Niemczech”. W skład tego Zarządu wchodzili
wyzwoleni z niewoli oficerowie polscy oraz pracownicy stad i stad
nin wywiezieni do Niemiec. Rozpoczęli oni odszukiwanie i gromadze
nie polskich koni wywiezionych do Niemiec w czasie wojny. W wy
niku tej działalności odzyskano i przewieziono do kraju w okresie
od 1 sierpnia 1946 r. do połowy 1947 r. ponad 1600 ogierów, klaczy
i młodzieży. Większość stanowiły konie ras szlachetnych. Wartość
rewindykowanych koni wynosiła według ówczesnych cen około
3 miliony dolarów [76],
Wśród rewindykowanych koni — obok około 800 koni polskich,
najcenniejszy materiał stanowiło 58 klaczy arabskich i półkrwi
arabskiej, pochodzących ze sławnej stadniny węgierskiej w Babolnie; 4 ogiery i 17 klaczy pełnej krwi pochodzących z hodowli wło
skiej oraz dość duża grupa ogierów i klaczy trakeńskich, wschodniopruskich i innych niemieckich ras półkrwi [76, 77]. Oprócz re
windykacji z Niemiec Zach, otrzymaliśmy także konie zarodowe
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Rys. 17. Krakowskie wesela w wykonaniu jeźdźców z PSO Bogusławice,
fot. Z. Raczkowska

z Austrii i Czechosłowacji. Tak więc żmudna praca nad odszukiwa
niem koni w kraju oraz rewindykacja z zagranicy dały w sumie
to, że w 1947 r. pogłowie koni zarodowych znajdujących się w
13 stadach i 45 stadninach wynosiło 1108 ogierów i 1374 klacze,
w tym było 967 ogierów i 1219 klaczy ras i typów szlachetnych
[192].
Utworzone w 1946 r. PZChK przetrwały do połowy 1948 r.
W okresie swojej 2,5 letniej działalności PZChK stworzyły podwa
liny dla nowej organizacji zarodowej hodowli koni znajdującej się
w sektorze państwowym. W 1949 r. PZChK zostały rozwiązane,
a na ich miejsce powołano Dział Hodowli Koni przy Centralnej
Dyrekcji Państwowych Nieruchomości Ziemskich, przekształconych
następnie w Generalną Dyrekcję Państwowych Gospodarstw Rol
nych. W okresie działalności DHK w dalszym ciągu uzupełniano
materiał hodowlanych w stadach i stadninach bądź to przez zakup
od prywatnych właścicieli w kraju, bądź przez import koni z za
granicy.
Duże zapotrzebowanie na konie robocze i jednocześnie zupełny
brak zainteresowania końmi wierzchowymi spowodowały, że stad
niny od początku swojej działalności przyjęły w hodowli półkrwi
kierunek produkcji koni tzw. wszechstronnie użytkowych. Prak86
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Rys. 18. Ogiery z PSO i jeźdźcy w strojach historycznych, fot. Z. Raczkowska

tycznie rzecz biorąc, chodziło wyłącznie o konie nadające się do
pracy w zaprzęgu.
W 1951 r. wyłączono Dział Hodowli Koni z PGR i utworzono
Centralny Zarząd Hodowli Koni. Można przyjąć, że od tego czasu
zarodowa hodowla koni zaczęła przekształcać swoją działalność
z ilościowej w jakościową. Przejawiało się to głównie w bardziej
precyzyjnych metodach selekcji wychowu młodzieży, wprowadze
niu obowiązkowych prób dzielności dla młodych ogierów włączo
nych do PSO i w coraz to lepszym prowadzeniu dokumentacji ho
dowlanej. Wyrazem tych zmian była ciągła poprawa jakości koni
szlachetnych w stadach i stadninach oraz postępująca stopniowo
konsolidacja typów koni półkrwi, a szczególnie koni poznańskich
i mazurskich.
W dalszym ciągu w hodowli koni półkrwi dominował kierunek
produkcji w typie wszechstronnie użytkowym. Miały to być konie
średniego wzrostu, masywnie zbudowane, o wyraźnie zaznaczonych
cechach zaprzęgowych. Utrzymywanie tego kierunku powodowało
eliminowanie z hodowli koni będących wyraźnie w typie wierzcho
wym, a także prawie całkowite zaniechanie dolewu krwi ras czy
stych do hodowli koni półkrwi.
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CZHK w lipcu 1958 r. połączono z Centralnym Zarządem Ho
dowli Zarodowej i w ten sposób powstała nowa instytucja pod
nazwą: Dział Hodowli Elitarnej Zwierząt. W okresie jej działalności
stadniny i stada w dalszym ciągu doskonaliły swoją pracę hodow
laną. Ustalono wówczas ostatecznie stan koni zarodowych, który od
tego czasu wynosił aż do początku lat siedemdziesiątych 2100 ogie
rów w PSO oraz około 150 młodych ogierów w zakładach trenin
gowych i 2350 klaczy — matek w stadninach, w tym ras i typów
szlachetnych około 1500—1600 ogierów i około 1800—2000 klaczy.
W końcu lat pięćdziesiątych zaczął się stopniowo rozwijać eks
port koni szlachetnych, zarodowych i wierzchowych. Stworzyło to
dla hodowli nowe bodźce ekonomiczne, jak również spowodowało
potrzebę produkcji pewnej liczby koni wierzchowych. Dodatkowym
bodźcem do tego stał się także rozwijający w kraju sport jeździecki.
Mimo jednak narastających w tym zakresie potrzeb, produkcję
koni wierzchowych traktowano wówczas i długo jeszcze, jako
uboczne zagadnienie w działalności stad i stadnin.
W 1961 r. powołano Zjednoczenie Hodowli Zwierząt Zarodo
wych, które w 1974 r. przekształcono w Zjednoczenie Hodowli
i Obrotu Zwierzętami. Lata sześćdziesiąte były okresem szybkiego
rozwoju eksportu koni wierzchowych, zarodowych i użytkowych
oraz wyrabiania przez nie odpowiedniej pozycji na rynkach świa
towych. W tym czasie rozwijała się już coraz bardziej świadomie
organizowana produkcja koni wierzchowych.
W kształtowaniu naszej hodowli koni ras i typów szlachetnych,
a szczególnie koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej,
dużą rolę spełniają wyścigi konne. W powojennej odbudowie wy
ścigów duże znaczenie miały długotrwałe w tym zakresie tradycje,
ocalenie z wojny kadry pracowników stajen wyścigowych, a także
odnalezienie koni pełnej krwi znajdujących się w czasie wojny na
torach w Lublinie i we Lwowie. Do szybkiego uruchomienia wy
ścigów przyczyniły się też wspomniana już rewindykacja koni peł
nej krwi, a następnie w latach 1947—1948 import 73 młodych koni
z Anglii [169]. Przede wszystkim zaś istniała możliwość urucho
mienia wyścigów w Warszawie, ponieważ zbudowany w latach
trzydziestych tor na Służewcu był zupełnie nie zniszczony w cza
sie wojny. Tor ten jest do dziś jednym z najładniejszych i najlep
szych tego rodzaju obiektów w Europie.
Pierwsze wyścigi zorganizowano po wojnie w 1945 r. w Lublinie.
W 1946 r. uruchomiono tor na Służewcu, gdzie od tego czasu wy
ścigi odbywają się przez kilkadziesiąt dni w roku. W latach po
wojennych wyścigi przechodziły różne trudności i zmiany organi
zacyjne, mimo to poza Warszawą udało się odbudować i uruchomić
tory prowincjonalne — w 1947 r. w Sopocie i w 1954 r. we Wro
cławiu. Poczynając od 1949 r. Wyścigi Konne włączyły się do mię
dzynarodowej organizacji, jaką jest „Kongres Państw Socjalistycz88

Rys. 19. Rewindykacja koni z Niemiec. Gdynia — załadunek koni do wa
gonów

nych i Demokracji Ludowych d.s. Hodowli i Użytkowości Koni”.
Od tego czasu polskie konie pełnej krwi prawie każdego roku biorą udział w międzynarodowych spotkaniach z końmi krajów de
mokracji ludowych. Ponadto od 1964 r. nasze konie wysyłane są
na tor do Wiednia, a w późniejszych latach zaczęły także biegać
w niektórych gonitwach na torach w Kolonii w RFN oraz w Oslo
w Norwegii. W 1977 r. polskie konie pełnej krwi startowały na
torach angielskich, a w 1978 r. konie czystej krwi arabskiej bie
gały z powodzeniem na torze wyścigowym w Hamburgu.
Od 1950 r. przedsiębiorstwo organizujące wyścigi przyjęło na
zwę Państwowe Tory Wyścigów Konnych. W 1951 r. PTWK roz
szerzyło swoją działalność — uruchamiając wyścigi dla koni pół
krwi. Celem tych wyścigów było wówczas i jest nadal: ,1) rozsze
rzenie programu wyścigowego, którego mimo stałego rozwoju ho
dowli pełnej i czystej krwi — nie mogą wypełnić konie z nich
pochodzące; 2) objęcie próbami dzielności koni półkrwi, a szcze
gólnie klaczy. Dotyczy to głównie koni będących bardziej w typie
wierzchowym, czyli bardziej uszlachetnionych krwią angielską lub
arabską.
Wadą naszych wyścigów jest ciągły brak rozwiniętych na sze
roką skalę gonitw przeszkodowych. Jest on szczególnie niekorzystny,
ponieważ uniemożliwia wyselekcjonowanie koni odznaczających się
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zdolnościami do skoku — nadających się do wyczynowego sportu
jeździeckiego.
Przykładem działalności wyścigów konnych w Polsce, mogą być
niektóre dane statystyczne dotyczące ich rozwoju w minionym
okresie. W 1946 r. na polskich torach wyścigowych odbyły się
33 dni wyścigowe, w których rozegrano 266 gonitw. Ogółem w wy
ścigach uczestniczyło tego roku 167 koni. W 1956 r. na torach w
Warszawie, Wrocławiu i Sopocie w ciągu 82 dni wyścigowych, ro
zegrano 670 gonitw, w których startowało 528 koni. W liczbie tej
znajdowało się 231 koni pełnej krwi, 106 koni czystej krwi arab
skiej i 191 koni półkrwi. W 1967 r. liczba dni wyścigowych wyno
siła 81, rozegrano 652 gonitwy, a liczba startujących koni zwięk
szyła się do 570 szt. W 1978 r. odbyło się 100 dni wyścigowych,
w których rozegrano 787 gonitw. Tego roku uczestniczyło w wy
ścigach 457 koni pełnej krwi, 159 koni arabskich, 105 koni półkrwi,
oraz 89 ogierów półkrwi z Zakładów Treningowych w Białym Bo
rze i Kwidzyniu [239].
Ogiery półkrwi biegają wyłącznie na torze w Sopocie. Niestety,
w ogólnej liczbie rozgrywanych gonitw tylko niecałe 10°/o przy
pada na wyścigi przeszkodowe. W większości tych gonitw biorą
jednak udział wspomniane już ogiery półkrwi z zakładów trenin
gowych [239], A zatem same PTWK w organizacji wyścigów prze
szkodowych uczestniczą w minimalnym stopniu. Taki stan rzeczy
nie odpowiada potrzebom współczesnej hodowli koni szlachetnych,
a zwłaszcza hodowli i selekcji ras koni półkrwi [220, 26],
Państwowe Tory Wyścigów Konnych realizują obecnie trzy
główne zadania:
— przeprowadzają próby dzielności i selekcję hodowlaną wszy
stkich młodych koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arab
skiej oraz znacznych ilości klaczy małopolskich i wielkopolskich;
— dostarczają środków materialnych na rozwój zarodowej ho
dowli koni;
— dostarczają atrakcji sportowo-widowiskowych dla ludności
wielkich aglomeracji miejskich.
Tak jak dla doskonalenia hodowli koni pełnej i czystej krwi
konieczne jest posiadanie i dobre funkcjonowanie torów wyścigo
wych, tak dla hodowli koni półkrwi niezbędne są dobrze prowa
dzone zakłady treningowe ogierów. Po wojnie rozpoczęły one swoją
działalność w 1950 r. i były to zakłady treningowe:
1) przy PSO Kwidzyń — istniejący do dziś;
2) w Boninie przy PSO Łobez, przeniesiony w 1960 r. do PSO
Biały Bór, gdzie istnieje do dziś;
3) przy PSO Klikowa utworzony w 1951 r. i zlikwidowany w
1953 r.;
4) przy PSO Białka, przeniesiony w 1952 r. do SK Janów Podla
ski, gdzie istniał do 1960 r.;
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Rys. 20. „Wczasy w siodle” w PSO Biały Bór, fot Z. Raczkowska

5) przy SK Racot utworzony w 1952 r. i przeniesiony w 1962 r.
również do Białego Boru.
W przeciwieństwie do wyścigów, zakłady treningowe nie miały
u nas większych tradycji, gdyż pierwsze dwa utworzone przed
wojną przy stadninach w Kozienicach i Janowie Podlaskim istniały
niespełna 2 lata. Dlatego też nowo utworzone zakłady musiały so
bie od początku wypracować własne wzory treningu ogierów i wła
sny styl pracy.
Państwowe Tory Wyścigów Konnych oraz zakłady treningowe
ogierów są zakładami spełniającymi funkcje usługowe dla hodowli,
gdyż konie, które przechodzą w nich trening i próby dzielności
w większości wracają potem do stad i stadnin jako ich remont.
W pewnej mierze podobną rolę spełnia dziś jeździecki sport wy
czynowy — młodsze konie w wieku 4—6 lat kończą tu swój rozwój
fizyczny, a wyniki osiągane przez nie w sporcie są cennym mate
riałem informacyjnym do późniejszych koncepcji hodowlanych.
Jednakże nasz sport jeździecki jeszcze do końca lat sześćdziesią
tych nie spełniał właściwej roli w zakresie selekcji i doboru koni
do dalszej hodowli. Wynikało to głównie stąd, że wykorzystywano
do tego celu najczęściej konie wyselekcjonowane z hodowli, a przy
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czyną tych wybrakowań były albo wady pokrojowe, albo nieprzy
datność do pracy zaprzęgowej. Ponieważ świadomy dobór materiału
zarodowego do produkcji koni wyczynowych dopiero zapoczątko
wano, dlatego zrozumiałe jest, że wiele koni wyróżniających się
w sporcie było produktami przypadkowych połączeń.
Hodowle poszczególnych ras i typów koni szlachetnych w bar
dzo różnych i często przypadkowych okolicznościach odradzały się
ze zniszczeń wojennych. Należy zwrócić uwagę, że odbudowa za
rodowej hodowli koni nastąpiła znacznie wcześniej i postępowała
szybciej w stadach i stadninach państwowych niż w gospodarstwach
chłopskich. Pewnymi wyjątkami były: woj. poznańskie, gdzie naj
szybciej rozpoczęto pracę nad odbudową i doskonaleniem miejsco
wych koni poznańskich oraz województwa opolskie i wrocławskie,
gdzie wkrótce po wojnie zaczęto odtwarzać hodowlę koni śląskich.
Opóźniony rozwój hodowli prywatnej wynikał głównie z dwóch
powodów; pierwszy — to brak materiału zarodowego, a zwłaszcza
ogierów, drugim zaś było to, że w pierwszych latach po wojnie
w chowie masowym ważniejsza była ilość koni niż ich jakość.
Konie czystej krwi arabskiej

Polska hodowla koni arabskich poniosła olbrzymie straty w cza
sie II wojny światowej. Ogółem w latach 1939—1945 ubyło z ho
dowli 189 klaczy. W 1946 r. stan klaczy stadnych wynosił zaledwie
59 sztuk [168]. Wyjściowy materiał do nowo tworzonej hodowli
arabskiej stanowiły konie ocalałe na terenie kraju oraz rewindy
kowane z Niemiec Zachodnich i Słowacji. Najcenniejszymi spośród
nich były konie pochodzące z dawnej stadniny janowskiej oraz
grupa klaczy z węgierskiej stadniny w Babolnie. Konie arabskie
powracające z ewakuacji zostały rozmieszczone w Nowym Dworze
koło Żywca i w Posadowię. Jesienią 1947 r. araby znajdujące się
w Posadowię przeniesiono do dwóch nowo utworzonych stadnin:
Albigowej pow. Łańcut i Michałowa koło Zamościa. Obie stadniny
uzupełniono ponadto klaczami z Nowego Dworu.
Stadninę z Michałowa przeniesiono w 1953 r. do Michałowa
w woj. kieleckim, gdzie znajduje się do dziś. Stadninę w Nowym
Dworze zlikwidowano w 1960 r., a znajdujące się tam konie prze
niesiono do Janowa Podlaskiego. W ten sposób po 16 letniej prze
rwie SK Janów Podlaski rozpoczęła na nowo hodowlę arabów.
W 1961 r. stadninę uzupełniono końmi przeniesionymi tu z Albigo
wej. W latach 1961—1973 konie arabskie hodowano w dwóch stad
ninach, tj. w Janowie Pódl, i Michałowie. W 1973 r. utworzono
trzecią stadninę arabską w Kurozwękach, woj. tarnobrzeskie.
W skład tej stadniny weszły klacze wybrane ze stadnin w Janowie
i Michałowie. Na początku 1980 r. w trzech stadninach koni arab-
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Rys. 21. Ogier czystej krwi arabskiej Czort (Wielki Szlem — Forta) ur. 1949 r.,
hod. SK Nowy Dwór, fot. Z. Raczkowska

skich znajdowało się około 200 klaczy, w tym 80 sztuk w Janowie,
80 sztuk w Michałowie i 40 sztuk w Kurozwękach. Ponadto w Pol
sce znajduje się jedna prywatna hodowla koni arabskich. Jej wła
ścicielem jest Zygmunt Braur, zamieszkały w Dąbrowie w woj.
tarnobrzeskim posiadający stale 2—3 klacze z przychówkiem.
Współczesna polska hodowla koni arabskich dysponuje najcen
niejszym materiałem tej rasy, jaki w ogóle istnieje na świecie.
Podstawowym jej fundamentem jest 15 linii żeńskich i 10 mę
skich [164, 204]. Spośród linii żeńskich najcenniejsze są rodziny wy
wodzące się z oryginalnych klaczy arabskich Gazelli, Miechy i Saha
ry — importowanych w 1845 r. do słynnej stadniny w Jarczowcach. Wśród linii męskich najbardziej zasłużone rody wywodzą się
od oryginalnych arabskich ogierów sprowadzonych w 1931 r. przez
B. Zientarskiego, kierownika stadniny Sanguszków w Gumniskach.
Są to rody Kuhailana Afasa i Kuhailana Haifi importowanych do
Gumnisk oraz Kuhailana Zaida — importowanego do Babolnej na
Węgrzech. W celu przypomnienia należy podać, że najpiękniejszy
ogier arabski Comet — jakiego wyhodowaliśmy po II wojnie świa
towej, był prawnukiem Kuhailana Afasa. Z kolei od Kuhailana
Haifi pochodził słynny ogier Ofir — ojciec 4 znakomitych synów:
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Rys. 22. Klacz Algonkina oo (Pietuszok — Alga) ur. 1961 r., hod. SK Albigowa, fot. Z. Raczkowska

Wielkiego Szlema, Witraża, Witezia II i Winda ex Wyrwidąb. Ze
starych linii męskich powstałych w naszej hodowli przed I wojną
światową w dalszym ciągu na wyróżnienie zasługują rody orygi
nalnych arabów: Ibrahima — ojca znanego w całej niemal świato
wej hodowli arabskiej Skowronka, a następnie Ilderima i Krzy
żyka.
O wysokiej pozycji polskiej hodowli arabskiej może świadczyć
fakt, że w latach 1949—1979 wyeksportowano do 25 krajów około
650 zarodowych koni arabskich. Spośród tej liczby pośrednio lub
bezpośrednio blisko 350 sztuk trafiło do USA i Kanady. Polskie
konie arabskie eksportowano już przed I wojną światową (m.in.
Skowronek), a także w latach międzywojennych. Dużo polskich
arabów trafiło w czasie II wojny do ZSRR (m.in. ogier Ofir), do
Niemiec (m.in. Wind ex Wyrwidąb — syn Ofira), do USA — Witeź II, również syn Ofira, który zdobył tam tytuł czempiona wszech
czasów i pozostawił ponad 200 sztuk potomstwa włączonego do ho
dowli [218],
We wszystkich krajach konie importowane z Polski wywarły
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Rys. 23. Klacz czystej krwi arabskiej Ofirka (Ofir — Fryga II) ur. 1939 r.,
hod. SK Janów Podlaski. Klacz sfotografowana w wieku 28 lat, fo. Z. Racz
kowska

ogromny wpływ i dzisiaj prawie wszystkie hodowle koni arabskich
w świecie są w mniejszym lub większym stopniu powiązane z na
szą hodowlą. Potwierdzeniem tego jest wiele danych z literatury
fachowej, jak np. tomy I, II i III Ksiąg Stadnych Koni Arabskich
w ZSRR [65], czy ciekawa książka G. Edwards [24] pt.: „The Arabian War Horse to Show Horse” wydana w USA oraz wiele innych
publikacji polskich i zagranicznych.
W piśmiennictwie polskim informacje dotyczące oddziaływania
naszych koni na hodowle arabskie w krajach Europy zachodniej
i Ameryki Północnej daje Detkens [39] i Lipowicz [145], a na ho
dowlę radziecką — Pankiewicz [165], Rozwadowski [202] i Skorkowski [218],
A oto niektóre dalsze przykłady wpływu polskiej hodowli arab
skiej na hodowle innych krajów: polskie ogiery: Wind ex Wyrwi
dąb po Ofirze, Halef po Enwer Bey i Karmin po Witrażu wywarły
pozytywne wpływy na stado koni w znanej stadninie arabskiej
w Marbach — RFN. Wind ex Wyrwidąb wpłynął także pośrednio
przez swoje potomstwo na hodowle koni półkrwi we wschodniej
Fryzji, Hanowerze i Wirtembergii [212, 236],
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Rys. 24. Ogier czystej krwi arabskiej Sedan (Comet — Salwa) ur. 1959 r.,
hod. SK Janów Podlaski, fot. Z. Raczkowska

Jeśli chodzi o hodowlę koni w USA, to w 1937 r. trafiło tam
pierwsze potomstwo Skowronka, zaś w 1945 r. przywieziono 2 wy
bitne polskie ogiery: Witezia II po Ofirze i Lotnika po Opalu [211].
W Szwecji prawie cała hodowla koni arabskich pochodzi z na
szego kraju lub po rodzicach importowanych z Polski. Istnieje
ogólna opinia, że konie pochodzące z Polski reprezentują idealny
typ rasowy [11],
W Rejestrze Ogierów Trakeńskich za 1967 r. w RFN na 207 ogie
rów wpisanych — 43 miały w rodowodzie od I do V pokolenia
krew arabską. Największy wpływ na hodowlę trakeńską w RFN
wywarły dotychczas i wywierają nadal przez swoje potomstwo
polskie ogiery arabskie: Fetysz, Adamas i Lowelas. Araby dodały
koniom trakeńskim urody, poprawiły ich charakter, a nawet po
lepszyły ich możliwości skoku [213],
W hodowli angielskiej wiele koni arabskich pochodzi bezpo
średnio z Polski lub od importowanych rodziców. Konie te odnoszą
w Anglii duże sukcesy [57],
Również w Danii konie arabskie i angloarabskie pochodzą mię-
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dzy innymi z Polski lub od koni polskich. Ogiery Cargo oo i Cha
ber xo — pochodzące z Polski, zdobyły szereg nagród na pokazach
i wystawach [206],
Autorzy wydanej w Szwajcarii „Das Grosse Buch der Pferderassen” [62] wysoko oceniają poziom polskiej hodowli arabskiej.
Między innymi piszą oni, że „Polskie araby zdobywały medale na
wystawach w Paryżu i Wiedniu. Skowronek wywarł wpływ na
światową hodowlę arabską. Konie arabskie importowane są z Pol
ski do wielu krajów świata. Polskie araby mają udowodnione po
chodzenie za okres od 10 do 15 pokoleń. Do dziś istnieją rody ory
ginalnych klaczy arabskich: Gazelli, Miechy i Sahary”. Autorzy
wysoko oceniają także Polskie Księgi Stadne Koni Arabskich oraz
wyścigi koni arabskich.
Szczególnie interesująca jest cytowana już książka wydana w
USA [24], w której autorka wykazuje dominujący wpływ koni pol
skich na hodowle koni arabskich w USA i Kanadzie. Dlatego też
nie jest przypadkiem, że na zlecenie amerykańskiego hodowcy
L. Rubina PWRiL wydał w języku angielskim znakomitą pracę
Z. Rozwadowskiego — omawiającą polską hodowlę koni arabskich
w okresie lat 1918—1968 [203, 204] oraz dwa dodatki za lata
1969—1972 i 1973—1974. Dodatek trzeci za lata 1975—1978 jest
przygotowywany do druku przez R. Pankiewicza. Publikacja ta,
obok wielu ogólnych danych, wyszczególnia linie krwi istniejące
w polskiej hodowli koni arabskich, a poprzez konie wyeksporto
wane również i w Ameryce Północnej.
Wiele jest przyczyn, które wpłynęły na sukcesy naszej współ
czesnej hodowli arabskiej. Niektórzy nawet sądzą, że sukcesy te
mogłyby być jeszcze większe [164], Spośród najważniejszych przy
czyn wymienić hależy: duże znawstwo, tradycje i zamiłowanie pol
skich hodowców do tej rasy koni oraz odzyskanie z rewindykacji
materiału zarodowego, w tym tak cennych reproduktorów, jak
Wielki Szlem i Witraż. Największą jednak zaletą naszej hodowli
jest jej ciągłość trwająca już ponad 170 lat. Księgi stadne naszych
koni arabskich zaczęto wydawać w 1899 r., co pozwala dziś na wy
prowadzenie rodowodów w liniach żeńskich do 12—15 pokoleń
wstecz. W rzeczywistości niektóre linie żeńskie mają udokumento
wane pochodzenie już od 1803 r. [187],
Mówiąc o osiągnięciach polskiej hodowli arabskiej trzeba też
Powiedzieć o jej celach i trudnościach. Celem hodowli jest dostar
czenie w każdym roku kilku ogierów, niezbędnych do ulepszania
hodowli koni półkrwi, czyli koni małopolskich i wielkopolskich.
Zasadniczym i głównym zadaniem w obecnej rzeczywistości jest
jednak eksport zarodowych ogierów i klaczy tej rasy. Trudności
zaś tkwią głównie w stale powiększającym się spokrewnieniu koni.
Jest ono następstwem prowadzenia hodowli przy małej populacji
klaczy oraz zbyt szerokiego posługiwania się niektórymi reprodukPolskle konie wierzchowe
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torami, np. synami Ofira. Istniejący aktualnie stopień spokrewnie
nia arabów nie przekracza jednak dopuszczalnych granic i nie budzi
obaw spowodowania ujemnych następstw. Wydaje się również, że
zwiększenie liczby klaczy oraz import ogierów arabskich z ZSRR,
mających dolew krwi arabów egipskich, będzie temu skutecznie
przeciwdziałać.
Konie pełnej krwi angielskiej

Polska hodowla koni pełnej krwi została w czasie II wojny
światowej prawie całkowicie zniszczona. O ogromie tych zniszczeń
mogą świadczyć następujące dane: na dzień 1.1.1939 posiadaliśmy
913 klaczy stadnych pełnej krwi i około 1000 koni tej rasy prze
chodzących trening i próby dzielności na torach wyścigowych.
W 1945 r. pozostało tylko 45 klaczy i 128 koni na torach [184],
Odbudowę hodowli rozpoczęto już w 1944 r., a odszukane konie
gromadzono początkowo w Michałowie k. Zamościa. W 1945 r. roz
poczęto organizowanie stadnin w Golejewku i Widzowie [215],
W Iwnie rozpoczęto na nowo hodowlę w 1946 r. W tymże roku
przeprowadzono rewindykację koni z Niemiec Zachodnich. Ogółem
z tego źródła uzyskano ponad 200 koni pełnej krwi. W tej liczbie
znajdowało się 5 reproduktorów czołowych: 2 włoskie Ettore Tito
(1933) i Pilade (1930), niemiecki — Sonnenorden (1936), polski —
Skarb (1936) i francuski — Ping Pong (1932). Wśród klaczy najcen
niejszą grupę stanowiło 13 matek pochodzenia włoskiego oraz kilka
klaczy pochodzenia francuskiego i niemieckiego. Wiele dobrych
koni weszło w przyszłości do hodowli z rewindykowanej wówczas
młodzieży. Między innymi z tej grupy koni pochodziły: znakomity
koń wyścigowy i reproduktor — Turysta (1944), a także późniejszy
ogier czołowy Sygnet (1944) [76, 77].
Rewindykacja koni pozwoliła na utworzenie w 1947 r. dalszych
stadnin: w Kozienicach i Mosznej. W 1948 r. w stadninach koni
pełnej krwi znajdowało się już 113 matek, a w 1950 r. liczba ta
wzrosła do 150 sztuk. Sporo dobrych koni zakwalifikowano do
hodowli spośród 73 sztuk młodzieży zakupionej w latach 1947—1948
w Anglii. Między innymi z tej grupy koni pochodziły późniejsze
reproduktory: Dar es Salam (1945), Good bye (1947) i Szczecin
(1946). W 1952 r. rozpoczęto organizację stadniny koni pełnej krwi
w Rzecznej, a w 1956 r. w Strzegomiu. Równolegle z tworzeniem
nowych stadnin i powiększaniem dotychczas istniejących — rosła
liczba klaczy matek, która w 1957 r. osiągnęła stan 214 sztuk [215],
W latach sześćdziesiątych, poprzez zwiększenie etatu klaczy w
istniejących stadninach oraz przez utworzenie w 1968 r. nowej
stadniny w Chojnowie, nastąpił dalszy rozwój hodowli koni pełnej
7»
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Rys. 26. M. Małecki na wałachu Desant xx (Sygnet — Daffetta) ur. 1958 r.,
hod. SK Mosżna. Konkurs ujeżdżenia do WKKW w Sierakowie w 1966 r.,
fot. S. Rozwadowski

krwi. Stan klaczy matek w 1980 r. doszedł prawie do 500 sztuk,
w tym około 100 sztuk użytkowanych jest w hodowli koni półkrwi.
Współczesna polska hodowla koni pełnej krwi angielskiej nie
ma takich osiągnięć, jak np. hodowla arabska, poza tym inne są
jej potrzeby, a także cele istnienia i działalności. Czynnikiem, któ
ry do dziś oddziałuje na poziom hodowli był materiał wyjściowy,
z jakim tę hodowlę zaczynaliśmy po II wojnie światowej. Wśród
koni zgromadzonych po wojnie za pełnowartościową elitą hodow
laną można było uznać jedynie 3 ogiery i kilkanaście klaczy po
chodzenia włoskiego oraz kilka ogierów i kilkanaście klaczy po
chodzenia krajowego. Pozostałe konie włączone zostały do hodowli
z konieczności, gdyż lepszych po prostu nie było.
Czynnikiem hamującym postęp hodowli koni pełnej krwi jest
stale istniejący brak dobrych reproduktorów czołowych. Wynika
to stąd, że ze zrozumiałych względów, tylko niektóre ogiery pocho
dzenia krajowego mogą być użytkowane jako reproduktory w stad
ninach koni pełnej krwi, hodowla nasza więc głównie opiera się na
ogierach pochodzących z importu. Niestety, te ostatnie też nie są
najlepszej jakości, ponieważ zakupy są dokonywane przy ograni
czonych środkach dewizowych. W rezultacie spośród ogierów po
chodzenia zagranicznego, tylko niektóre okazały się ojcami warto
ściowego potomstwa. W pierwszym rzędzie wymienić tu należy
ogiery włoskie otrzymane z rewindykacji, a wśród nich: Ettore
Tito — ojca Dorpata, Pilade — ojca Pink Pearla, Caruso i Ceremoniała oraz Turystę — ojca znakomitego Epikura, jednego z naj
lepszych koni pełnej krwi, spośród wyhodowanych w Polsce w la
tach powojennych.
Spośród ogierów importowanych w latach późniejszych dosko
nałym reproduktorem był Aquino (1948) — ojciec licznej grupy
bardzo dobrych klaczy; niestety, nie pozostawił on syna mogącego
kontynuować jego linię męską. Drugim wyróżniającym się repro
duktorem był Negresco (1957) — ojciec takich koni, jak: Atarax,
Daglezja, Doriant, Driada, Taormina i Trabant. Warto podkreślić,
że Negresco dawał najlepsze wyniki w połączeniach z córkami
Aquino. W ostatnich latach niewątpliwie najlepsze potomstwo daje
ogier Mehari (1963). Między innymi wymienić należy jego syna —
Dargina oraz szereg klasowych córek, jak np.: Afryka, Esperanza,
a przede wszystkim Doris Day. Dobre potomstwo dał też Antiqua
rian (1961) z doskonałym Dipolem na czele oraz Tuny (1959): Oczeret, Sekwoja i Iskiernik.
Z ogierów pochodzenia krajowego najbardziej dotychczas wy
różniły się pozostałe po wojnie: San II (1940) — ojciec De Corte
(1951) oraz Skarb (1939) — ojciec Solali, który wywarł w swoim
czasie ogromny wpływ na ukształtowanie stada matek w SK Ko
zienice. W ostatnich latach, w stadninie kozienickiej zasłużył się
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Rys. 27. Ogier Szczecin xx (Tiberius — Solettina) ur. 1946 r., imp. z Anglii,
fot. M. Rudowski

szczególnie syn Turysty, derbista z 1968 roku — ogier Erotyk,
ojciec znakomitych koni wyścigowych Czerkiesa i Czubaryka.
Mówiąc o rozwoju naszej hodowli pełnej krwi, trzeba również
powiedzieć o celach i zadaniach, jakie stały przed nią w ubiegłych
latach, a jakie stoją przed nią obecnie. Do końca lat pięćdziesią
tych, poza produkcją dosłownie kilku ogierów na potrzeby stad
oraz klaczy na remont stada matek i ewentualnie jego rozszerzenia,
podstawowym celem hodowli było dostarczenie koni na potrzeby
toru wyścigowego. Konie, które zakończyły swoją karierę wyści
gową i nie zostały włączone do hodowli, sprzedawano najczęściej
do PGR jako wyjazdowe, a na niektóre w ogóle nie było nabywcy.
Sytuacja ta po 1960 r. zaczęła się szybko zmieniać na korzyść.
Zmiany te zostały spowodowane rozwijającym się sportem jeździe
ckim w kraju, a przede wszystkim eksportem koni wierzchowych.
W ten sposób powstały nowe bodźce ekonomiczne — pozwalające
na szybszy i bardziej prawidłowy rozwój tej hodowli [38],
Współczesna polska hodowla koni pełnej krwi ma za główne
zadanie:' dostarczanie koni dla stale rozwijających się wyścigów
konnych, na remont zarodowego stada, zapewnienie niezbędnych
reproduktorów do doskonalenia krajowej hodowli koni półkrwi
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Rys. 28. M. Kozicki na wał. Tyras xx (Good bye — Tirana) ur. 1954 r., hod.
SK Kozienice, Kopenhaga 1965 r.

Rys. 29. Ogier Caruso xx (Pilade — Cardea) ur. 1949 r. hod. SK Golejewko,
fot. M. Rudowski

oraz dostarczanie koni wierzchowych dla sportu krajowego i na
eksport.
Można stwierdzić, że mimo wielu trudności, hodowla ta ma na
swoim koncie sporo sukcesów. Do nich należy zaliczyć w pierwszym
rzędzie stale powiększające się i polepszające swoją jakość stado
matek. Dowodem wzrostu poziomu jest także eksport koni zaro
dowych do krajów demokracji ludowych i niektórych krajów Euro
py Zachodniej. Największym odbiorcą jest Bułgaria [116], Do
1979 r. włącznie sprzedano ponad 100 szt. ogierów i klaczy.
. Nie bez znaczenia są też sukcesy, jakie odnoszą nasze konie w
międzynarodowych spotkaniach wyścigowych. Warto przypomnieć,
że tylko w mityngach krajów demokracji ludowych organizowa
nych w latach 1951—1979, konie polskie zdobyły 54 pierwszych
miejsc, w tym nagrody: Warszawy — 2X, Pragi — 4X, Moskwy —
7X oraz Wielką Nagrodę o Puchar Krajów Demokracji Ludowej —
Konie pełnej krwi biegały też na słynnym torze pardubickim,
gdzie również odnosiły sukcesy. Spośród innych startów zagranicz
nych na uwagę zasługują sukcesy na torze wiedeńskim, gdzie konie
nasze zdobyły 14 pierwszych nagród, w tym: 7X austriacki Sankt
Leger i IX Austria Preis — Doris Day. Konie polskie biegały tak
że na torach w Oslo w Norwegii oraz Kolonii w RFN. W 1972 r. na
torze w Kolonii klacz Doris Day zajęła III m. w gonitwie Preis von
Europa, a klacz Bostella Im. — w innej gonitwie dla koni 3 letnich
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Rys. 30. Dargin i Dipol po wyścigu, fot. Z. Raczkowska

remcha) ur. 1971 r., hod. SK Kozienice fot. S. Rozwadowski

Rys. 32. Ogier Brzask xx (Jongleur — Brzana) ur. 1964 r., hod. SK Kozienice,
fot. D. Kędzierski

i starszych. W 1976 r. w gonitwie tej startowało 15 koni, a VI m.
wywalczyła klacz Smużka. Największy jednak sukces odniosły pol
skie konie w 1979 r. kiedy to w gonitwie Preis von Europa, w pierw
szej piątce znalazły się trzy nasze ogiery, w tym: II m. — Czubaryk, IV m. — Skunks i V m. — Pawiment. Dwa pierwsze pochodzą
z hodowli SK Kozienice zaś trzeci ze stadniny w Iwnie.
Polskie konie startowały także w 1977 r. po raz pierwszy na
angielskim torze wyścigowym w Yorku, gdzie w gonitwie Oaks
V m. zajęła klacz Konstelacja.
Polska hodowla pełnej krwi dostarczyła także wiele wybitnych
koni dla sportu jeździeckiego w kraju i za granicą.
Trzeba stwierdzić, że dorobek poszczególnych stadnin jest bar
dzo nierównomierny. Od pierwszych lat powojennych aż do chwili
obecnej wiodącą stadniną jest Golejewko, czego dowodem jest m.in.
to, że na rozegrane w Polsce w latach 1951—1979 po 29 razy go
nitwy o nagrody: Derby i Prezesa Rady Ministrów, konie z SK Go
lejewko wygrały Derby — 14 X, a Nagrodę Prezesa Rady Mini
strów — 15 X. Również w spotkaniach międzynarodowych najwię
cej sukcesów odniosły dotychczas konie tej hodowli, jak np.: Dor
pat, De Corte, Epikur, Taormina, Doris Day, Dargin, Konstelacja
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Rys. 33. Zdobywca Wielkiej Nagrody Konkursu Państwa Socjalistycznego —
(Miting) w Warszawie w 1973 r. — og. Dargin Xx (Mehari — Dorada)
ur. 1970 r., hod. SK Golejewko, fot. Z. Raczkowska

i inne. Aby jednak być sprawiedliwym, trzeba powiedzieć, że i po
zostałe stadniny wyhodowały wiele dobrych koni, spośród których
najlepszymi były: Pink Pearl, Smużka i Pawiment — Iwno, Solali,
Czerkies, Czubaryk i Skunks — Kozienice, Demona i Iranda —
Moszna, Mister Tory i Dipol — Widzów.
Osiągnięcia koni z SK Golejewko wynikają niewątpliwie w du
żej mierze z wartości genetycznej tamtejszych koni, które wywo
dzą się od wymienionych już koni włoskich. Gwoli ścisłości trzeba
dodać, że do Golejewka trafiały także najlepsze ogiery pełnej krwi
pochodzące z importu. Wydaje się jednak, że obok wysokiej war
tości genetycznej tamtejszego stada koni zarodowych, drugą z kolei
Przyczyną sukcesów SK Golejewko jest stworzenie przez kierowni
ctwo tej stadniny dobrych warunków środowiskowych. Nie bez
znaczenia jest także stosowanie właściwych metod hodowlanych,
a w szczególności głęboko przemyślanego doboru hodowlanego
i prawidłowych metod wychowu młodzieży [228, 229], W ostatnich
latach duże sukcesy na torach odnoszą również konie z Iwna i Ko
zienic, gdzie obserwuje się bardzo duży postęp hodowlany.
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Rys. 34. Klacz Iranda xx (Deer Leap — Intrada) ur. 1973 r. hod. SK Moszna,
derbistka z 1976 r., fot. D. Kędzierski

Rys. 35. Klacz Kosmogonia xx (Mehari — Kasjopea) hod. SK Golejewko,
Warszawa — Derby 1978 — przed dekoracją, fot. D. Kędzierski

Rys. 36. Warszawa 1976 r., Nagroda Stolicy — Im. Pawiment, II m. Swing,
fot. D. Kędzierski

•X
Jtys. 37. Ogiér Pawiment xx (Mehari — Pytia) ur. 1974 r. hod. SK Iwno,
r°t- D. Kędzierski

Konie wielkopolskie

Wyjściowy materiał do współczesnej hodowli wielkopolskiej
stanowiły ocalałe po wojnie konie poznańskie, trakeńskie, wschodniopruskie, a częściowo nawet konie hanowerskie i innych niemiec
kich ras półkrwi. W tym dziale hodowli najszybciej zorganizowano j
stadniny państwowe na terenie woj. poznańskiego: Iwno, Pępowo, I
Posadowo, Racot i Żołędnicę, gdyż pozostało tam sporo dobrych .
koni z pełnymi rodowodami — pochodzących z dawnych miejsco
wych hodowli prywatnych. Nowo organizowane stadniny uzupeł
niono końmi poniemieckimi, co stworzyło możliwość dobrego i szyb-"
kiego startu tej hodowli.
Wkrótce po wojnie zorganizowano też grupę stadnin nazwanych i
mazurskimi: Liski, Kadyny, Kroplewo, Plękity, Rzeczna i Warniki. |
Materiałem wyjściowym były tam prawie wyłącznie konie tra- i
keńskie i wschodniopruskie; jedynym wyjątkiem były Kadyny, gdzie
zgromadzono konie hanowerskie i tzw. pomorskie gryfy — po
chodne hanowerów oraz najcięższe klacze wschodniopruskie. Konie
hanowerskie i pomorskie były także materiałem wyjściowym w
organizowanej od 1950 r. na terenie woj. szczecińskiego stadninie
Nowielice.
W latach 1945—1948 w stadach i stadninach udało się zgroma
dzić ponad 150 ogierów i około 500 klaczy pochodzących z byłych
niemieckich hodowli koni półkrwi angielskiej, w tym dominującą
większość stanowiły konie trakeńskie i wschodniopruskie. Niestety
większość tych koni nie posiadała rodowodów, które zaginęły w
czasie działań wojennych i jedynym dowodem ich pochodzenia były
palenia (piętna) trakeńskie, wschodniopruskie lub innych niemie
ckich ras półkrwi.
Wśród ocalałych koni znalazło się jednak sporo ogierów z udo
wodnionym pochodzeniem, które wywarły duży wpływ na ukształ
towanie się współczesnej hodowli wielkopolskiej. Były to między
innymi Artus x grad. (1925), Celsius x trk. (1943), Dreibund X
wschpr. (1938), Eiskünstler x wschpr. (1937), Grossvisier x wschpr.
(1940), Hindus x pozn. (1935), Hunnenkönig x wschpr. (1941), Ja
majka x wschpr. (1941), Sandor x trk. (1932), Topaz x trk. (1943),
Traum x wschpr. (1939), Polarnstern x trk. (1930) i jego synowie:
Flötenspieler x pozn. (1941) i Märzhase x wschpr. (1941).
Przez wiele lat współczesną hodowlę wielkopolską prowadzono
w trzech oddzielnych grupach rasowych. Pierwszą z nich stano
wiły konie poznańskie, hodowane w stadninach państwowych oraz
w chowie masowym na terenie byłych województw poznańskiego
i bydgoskiego. Spośród wielu stadnin poznańskich utworzonych po
wojnie przetrwały do dziś i zachowały dalej wiodące znaczeni®
stadniny w Pępowie, Posadowię i Racocie. Konie wielkopolskie są
także dalej hodowane w Iwnie, Mieczownicy i Żołędnicy. Hodowla
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Rys. 38. Ogier Jamajka x wschpr. (Junker — Flama) ur. 1941 r. hod. b. Prusy
Wsch., fot. M. Rudowski

Rys. 39. Ogier Dreibund x wschpr. (Drusus — Hara) ur. 1938 r. hod. b. Pru
sy wsch., fot. M. Rudowski

Rys. 40. Ogier Bachor x wlkp. (Dyrektoriat — Bachorza) ur. 1958 r., hod.
SK Pępowo, fot. Z. Raczkowska

poznańska, zwłaszcza terenowa opierała się w początkowym okre
sie głównie na koniach miejscowych, które ponownie zaczęto ulep
szać ogierami trakeńskimi i wschodniopruskimi, a następnie ma
zurskimi.
Drugą grupę rasową stanowiły konie poniemieckie zgrupowane
w stadninach mazurskich. Konie urodzone już w tych stadninach
nazywano mazurskimi. Hodowla mazurska, zarówno ze względu ha
materiał wyjściowy, jak i ze względu na miejscowe środowisko
hodowlane — rodzime dla tego typu koni, przyjęła od początku
rolę wiodącą w stosunku do hodowli poznańskiej i zachowała ją
dc dziś w odniesieniu do całej hodowli wielkopolskiej. Prowadzona
ona była tylko w stadninach państwowych położonych eksteryto
rialnie w stosunku do rejonu koni poznańskich, a następnie wielko
polskich. Spośród dawnych stadnin mazurskich przetrwały do obec
nych czasów Kadyny, Liski, Plękity i Rzeczna. Ponadto w latach
siedemdziesiątych konie wielkopolskie wprowadzono do SK Nowa
Wioska, gdzie zajęły miejsce hodowanych tam dawniej koni lidz
barskich. W grupie stadnin mazurskich — najstarszą i największą
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są Liski; znajduje się tam obecnie około 160 klaczy i jest ona wio
dącą stadniną dla hodowli koni wielkopolskich.
Trzecią oddzielną grupę stanowiły konie w typie hanowerskim,
hodowane w SK Nowielice. Były to konie najbardziej chyba odpo
wiadające wymaganiom, jakie stawiane są współczesnym koniom
sportowym do skoków przez przeszkody. Niestety, w początku lat
sześćdziesiątych nowielicka stadnina koni półkrwi uległa likwidacji.
Większość koni została sprzedana na eksport, już wówczas po
wyższych cenach w porównaniu do innych koni wierzchowych.
Przyczyną likwidacji koni — pochodnych hanowerów, była ich
mała przydatność jako koni zaprzęgowych dla rolnictwa. Od kilku
lat stadnina ta jest ponownie odtwarzana w oparciu o resztki tam
tejszych koni, jakie w swoim czasie sprzedano do innych stadnin
lub do hodowli terenowej.
Przez wiele lat między końmi mazurskimi i poznańskimi istniały
znaczne różnice, tak pod względem ich fenotypu, jak i genotypu.
Konie mazurskie pochodzące bezpośrednio od koni trakeńskich
i wschodniopruskich oraz hodowane w rodzimych dla nich warun
kach środowiskowych, były znacznie większe i bardziej kalibrowe
od koni poznańskich — hodowanych w uboższych warunkach siedli
skowych. Istniejące różnice wynikały i stąd, że rodowody ówcze
snych koni poznańskich były bardziej nasilone krwią angloarabską,
co spowodowało, że były one znacznie mniejsze, suchsze, a nawet
bardziej szlachetne w porównaniu do koni mazurskich. Z biegiem
czasu różnice między obydwoma grupami koni stopniowo zanikały.
W dużej mierze było to następstwem intensyfikacji rolnictwa i ho
dowli oraz wyrównywania warunków środowiskowych. Najważniej
szym jednak czynnikiem było przenikanie materiału zarodowego,
a szczególnie reproduktorów czołowych — między stadninami ma
zurskimi i poznańskimi. Z kolei do konsolidacji typu koni w ho
dowli terenowej przyczyniło się stawianie na tych samych pun
ktach kopulacyjnych ogierów mazurskich i poznańskich.
Wszystkie te przeobrażenia spowodowały, że w 1964 r. na wnio
sek Rady Hodowlanej Polskiego Związku Hodowców Koni — Mi
nisterstwo Rolnictwa uznało oficjalnie istnienie rasy koni wiel
kopolskich. Dalszą konsekwencją tego wydarzenia było wydanie
w latach 1965—1966 I tomu Księgi Stadnej Koni Wielkopolskich,
w której wpisane są razem w porządku alfabetycznym konie na
zywane dawniej mazurskimi i poznańskimi.
Charakterystyczną cechą omawianych hodowli było to, że za
niechano w nich prawie całkowicie dolewu krwi angielskiej, nie
mówiąc już o arabskiej, której w ogóle nie stosowano. Prowadze
nie tych hodowli „w czystości rasy” było spowodowane ówczesny
mi kierunkami mających za zadanie produkcję koni z przewagą
typu zaprzęgowego — niezbędnych dla potrzeb rolnictwa. Potrzeby
w zakresie siły pociągowej spowodowały też, że w byłych hodow8 — Polskie konie wierzchowe
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Rys. 41. Młode konie na pastwisku, fot. Z. Raczkowska

lach mazurskiej i poznańskiej eliminowano nawet konie z przewagą
typu wierzchowego. Nieznaczne zmiany kierunków hodowlanych
zaczęły dopiero występować po oficjalnym uznaniu istnienia rasy
koni wielkopolskich. Wyrazem tych zmian jest szersze wprowadze
nie do stadnin wielkopolskich ogierów pełnej krwi angielskiej oraz
ogierów angloarabskich, a nawet i arabskich.
Hodowla wielkopolska, zarówno stadninowa, jak i terenowa,
jest obecnie najlepiej zorganizowaną i najwyżej postawioną ho
dowlą koni półkrwi w Polsce; rozszerzyła ona w tym czasie swój
rejon i obecnie obejmuje swoim zasięgiem około 30% powierzchni
kraju. W hodowli terenowej konie wielkopolskie hodowane są
obecnie w następujących województwach: poznańskim, leszczyń
skim, kaliskim, konińskim, sieradzkim, piotrkowskim, zielonogór
skim, bydgoskim, pilskim, włocławskim, ciechanowskim oraz częścio
wo w województwach: ostrołęckim, płockim, toruńskim, gorzow-
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Rys. 42. Ogier Colombo x wlkp. (Aquino xx — Columba) ur. 1960 r. hod.
SK Liski, fot. Z. Raczkowska

skim, legnickim, wrocławskim i częstochowskim. W terenowej ho
dowli koni wielkopolskich szczególnie duże postępy poczyniło byłe
woj. łódzkie. Hodowane tam konie swoją jakością nie ustępują,
a często nawet przewyższają konie rejonu poznańskiego [64],
Współczesne konie wielkopolskie są w dalszym ciągu i w prze
ważającej mierze końmi typu wszechstronnie użytkowego, chociaż
w ostatnich latach zarówno w hodowli stadninowej, jak i tereno
wej widać coraz więcej koni z przewagą cech wierzchowych. Wy
miary współczesnych koni wielkopolskich wahają się w granicach:
wysokość w kłębie od 158 do 168 cm u koni z hodowli terenowej
i od 160 do 170 cm u koni znajdujących się w stadach i stadninach;
obwód klatki piersiowej od 185 do 200 cm, obwód nadpęcia przed
niego od 20 do 22 cm u klaczy i od 20,5 do 22,5 cm u ogierów. Dla
porównania warto podać, że znany specjalista od hodowli koni
trakeńskich w RFN — Schilke [214] zaleca jako optymalne wy8«
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Rys. 43. Ogier Dzięgiel xx (Szczecin — Dziewanna) ur. 1957 r., hod. SK Rzeczfot. M. Rudowski

miary koni tej rasy, hodowanych tam tylko pod wierzch, dla ogie
rów — wysokość w kłębie średnio około 166 cm, obwód nadpęcia
przedniego 21—22 cm; odpowiednio dla klaczy — 157—165 cm
i 20—21 cm. Ten sam autor zaleca dla innych niemieckich wierz
chowych ras koni półkrwi następujące wymiary: ogiery — 166
i 21—22 cm, klacze — 161—165 i 20—21 cm. A zatem podstawowe
wymiary koni wielkopolskich są zbliżone do wymiarów koni pół
krwi w RFN.
O wysokim poziomie hodowli wielkopolskiej mogą świadczyć
podane dalej fakty.
W okresie ostatnich 20 lat wyeksportowano około 1000 zarodo
wych koni wielkopolskich; nabywane są one przez: Związek Ra
dziecki, pozostałe kraje demokracji ludowej, RFN, Kraje skandy
nawskie, Anglię, a z krajów pozaeuropejskich przez Indie, USA
i Kanadę. W eksporcie koni wierzchowych stale 60—70% stanowią
konie tej rasy.
Hodowla wielkopolska posiada dziś najliczniejszy w kraju ma
teriał koni zarodowych, o dużej konsolidacji genetycznej i głębo
kich rodowodach. Na dzień 31 grudnia 1979 r. stan koni wielko
polskich wynosił ponad 1000 ogierów i 8000 klaczy, w tym około
1100 klaczy w stadninach. W hodowli tej istnieje obecnie wiele
cennych rodów męskich i rodzin żeńskich. Oprócz rodów męskich,
które pochodzą bezpośrednio od dawnych koni trakeńskich i innych
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Rys. 44. Klacz Wizura x wlkp. (Szczecin xx — Wezera) ur. 1958 r., hod.
SK Rzeczna, fot. M. Rudowski

niemieckich ras półkrwi, jak np.: Astora x grad. (1922), Ararada x trk. (1921), Pilgera x trk. (1926), Parsivala x trk. (1912) i Tempelhiittera x trk. (1905), do obecnych czasów przetrwały także stare
rody poznańskie: Hindusa x pozn. (1935), Kiejstuta x pozn. (1926)
i Mizocza x pozn. (1936). Mamy także nowe rody wytworzone od
ogierów innych ras wprowadzonych do tej hodowli przez polskich
hodowców, jak np.: ród Rittersporna xx przez syna Rumiana x
(1936); ród Aquino xx przez syna Colombo x wlkp. (1960) i wnuki
Kondeusza x wlkp. (1967) i Gonta x wlkp. (1969); ród Szczecina xx
przez synów: Dzięgiela xx (1957), Trojnata xx (1956) i Uskoka x
wlkp. (1954). Spośród posiadanych obecnie rodzin żeńskich są takie,
które istnieją już przez kilkanaście pokoleń, w tym w powojennej
hodowli polskiej przez 5—7 pokoleń, jak np.: rodziny klaczy:
Chwała x trk. (1944), Dyrekcja x wschpr. (1937), Elida x wschpr.
(1935), Huryska x wschpr. (1935), Irania x pozn. (1944), Kropelka x
pozn. (1937), Polana x trk. (1944), Scholastyka x pozn. (1945) i wiele
innych.
Konie wielkopolskie znajdują także wysokie uznanie w ocenach
hodowców zagranicznych. A oto niektóre opinie na ten temat, za-
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Rys. 45. Wal. Volt x wlkp. (Polarstern — Venus) ur. 1954 r., hod. SK Liski,
fot. M. Rudowski

czerpnięte z zagranicznego piśmiennictwa fachowego. Według Haberlanda [75] centrum hodowlanym rasy wielkopolskiej jest stadni
na w Liskach. Klacze w tej stadninie są duże i kalibrowe. Dzięki
dolewowi krwi angielskiej, angloarabskiej i arabskiej poprawiono
elegancję koni oraz ich siłę i wytrwałość. Stadnina posługuje się
ogierami czołowymi pochodzącymi ze starych linii trakeńskich.
Obok nich użytkowane są reproduktory pełnej krwi oraz półkrwi
angloarabskiej pochodzące z hodowli krajowej, ich zadaniem jest
dolew krwi i wytworzenie nowych linii męskich. Konie z Lisek
osiągają dobre wyniki w jeździectwie, które uznawane są w kraju
i za granicą.
Inny autor — Köhler [137] mówi o dobrej organizacji zarodowej
hodowli koni wielkopolskich. Autor wymienia czołowe linie męskie
oraz zwraca uwagę na prawidłowo prowadzone — selekcję i dobór
hodowlany, idące w kierunku produkcji koni wierzchowych. Pozy
tywną ocenę hodowli wielkopolskiej daje także Inspektor Stadnin
Państwowych ZSRR — Czebajewski [31].
Dużo uwagi poświęcono koniom wielkopolskim w cytowanym
już wydawnictwie szwajcarskim [62], Autorzy piszą, że: „stadnina
w Liskach jest miejscem, gdzie zebrano najlepsze konie trakeńskie
i wschodniopruskie. Współczesne konie wielkopolskie są końmi wy118

Rys. 46. Ogier Błyszcz xo m (Łabędzi Śpiew — Łuna XVI) ur. 1948 r., hod.
SK Walewice, fot. M. Rudowski

równanymi w typie, o dużych ramach i z temperamentem. Konie
te nadają się do pracy w zaprzęgu i pod siodłem i są wysoko ce
nione w kraju i za granicą”.
Hodowla wielkopolska, a zwłaszcza stadniny w Kadynach i Li
skach, zostały także pozytywnie ocenione przez hodowców fran
cuskich [35, 37], zwiedzających w 1972 r. nasze zakłady hodowlane.
Jedyny zarzut, jaki postawiono naszym koniom, to zbyt' krótkie
i spionowane łopatki, co jest następstwem nastawiania w swoim
czasie tej hodowli w kierunku zaprzęgowym.
Konie małopolskie

Materiałem wyjściowym do współczesnej hodowli małopolskiej
były konie: 1) pochodzące z dawnych hodowli prywatnych i ocalałe
na terenie kraju; 2) z hodowli janowskiej oraz ogiery ze stad pań
stwowych rewindykowane z Niemiec Zachodnich, Austrii i Czecho
słowacji; 3) pochodzące z importu.
Zgromadzone po wojnie konie umieszczono w kilku, przeważnie
niewielkich obiektach hodowlanych. Konie te wówczas i długo
jeszcze dzielono na kilka odrębnych grup rasowych: kielecko-lubelskie, nowosądeckie, tarnowsko-dąbrowskie i lipicańskie.
Konie półkrwi angloarabskiej typu kielecko-lubelskiego w ho-
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Rys. 47. Ogier Feddan x m (Furioso XV 8 Bar — Erna) ur. 1952 r., hod. SK
Okocim, fot. M. Rudowski

dowli terenowej utrzymywane są w województwach: bialskopod
laskim, lubelskim, chełmskim, zamojskim, tarnobrzeskim oraz w
południowej części woj. kieleckiego i północnej części woj. kra
kowskiego. W stadninach państwowych zgromadzono je od po
czątku w SK Walewice oraz w SK Janów Podlaski (stadnina ja
nowska po rewindykacji z Niemiec znajdowała się przejściowo w
latach 1947—1950 w Posadowię woj. poznańskie) [141]. Konie te
hodowano także przez wiele lat w SK: Kurozwęki, Morsko i Sam
borzec. Wszystkie te stadniny kieleckie zostały z czasem zlikwido
wane, a konie z nich przeniesiono w większości do Walewic.
W 1979 r. w stadninach państwowych znajdowało się 200 klaczy
półkrwi angloarabskiej typu kielecko-lubelskiego, w tym 145 w SK
Walewice i 55 w SK Janów Podlaski.
Spośród reproduktorów czołowych, jakie kryły w okresie trzy
dziestopięciolecia w stadninach angloarabskich, na szczegółowe wy
różnienie zasługują — w SK Janów Podlaski: Maur xo (1931), Waćpan o (1938), Equator xo (1939), Błyszcz xo m. (1948) i Marten xxoo
(1952) — pochodzące z hodowli krajowej oraz Schagya X-32 o (1951)
i Dahoman IX o (1954) — importowane ze Słowacji; w SK Wale
wice: Maur xo (1931) i jego synowie Rynsztunek xo (1935) i Despo
ta xo m. (1950), Schagya Jantar xo (1936) i jego syn Cekwart xo m.
(1949), a następnie Łabędzi Śpiew o (1936), Protazy xo (1934) i Ro-

120

meo IV xo (1935); wszystkie wyżej wymienione czołowe reproduk
tory w SK Walewice pochodziły z linii radowieckiego Schagya X o
(1899). W stadninach kieleckich najbardziej wyróżniły się: kryjący
przez wiele lat w SK Morsko — Zbaraż xo (1939) i jego syn Ułus
xo m. (1951). Ten ostatni został z czasem przeniesiony do SK Wa
lewice, gdzie pozostawił dobre potomstwo, a szczególnie wywarł
dodatni wpływ na kształtowanie tamtejszego stada matek. Ułus
przedłużył swoją linię przez syna Amoka xo m. ur. w 1968 r. w Walewicach, który zajmuje tam boks czołowego reproduktora.
W latach siedemdziesiątych w SK Walewice wyróżniły się na
stępujące reproduktory: pochodzące z hodowli SK Pruchna — Walezjusz xo m. (1959), Delfinat xo m. (1957) i Deficyt xo m. (1962)
oraz pochodzące z hodowli SK Janów Podlaski — Fanatyk xo m.
(1959) i Barak xo m. (1964). Spośród innych reproduktorów, które
kryły w SK Walewice na uwagę zasługują: Jongleur xx (1953)
i Fordon xx (1969). Linie Fordona przedłużył jego syn Akwen xo m.
(1975) pochodzący z hodowli Walewickiej.
Następną grupą rasową wśród koni małopolskich są konie nowo
sądeckie pochodzące od furioso-przedświtów. Stadniny tych koni
utworzono z klaczy pochodzących w większości z hodowli chłop
skiej; wywodziły się one od ogierów furioso-przedświtów sprowa
dzonych do Małopolski przed I wojną światową, a następnie w
okresie międzywojennym. Ogiery, jakimi posługiwano się po woj
nie, a zwłaszcza w latach pięćdziesiątych, pochodziły przeważnie
z importu. Konie nowosądeckie hodowano początkowo w Łososinie
Górnej i Zagórzycach w b. woj. krakowskim. Z biegiem czasu oby
dwie stadniny uległy likwidacji, a materiał zarodowy przeniesiono
do Stubna i Albigowej w b. woj. rzeszowskim. Po likwidacji stadni
ny w Albigowej wszystkie klacze nowosądeckie w liczbie 95 sztuk
stacjonowały w SK Stubno. W stadninowej hodowli tych koni
dawniej najbardziej wyróżniły się reproduktory: Batory x (1943)
i Feddan x m. (1952) — obydwa z hodowli krajowej oraz Przed
świt II Wranik x (1946) importowany z Czechosłowacji. W później
szych latach najlepsze i najliczniejsze potomstwo pozostawiły: Amban xxoo (1958), Everest xx (1954), Okół x m. (1960), Trojnat xx
(1956) i Sotis xx (1964).
Konie nowosądeckie hodowane w SK Stubno były jeszcze w la
tach sześćdziesiątych w większości końmi półkrwi angielskiej. W la
tach siedemdziesiątych zaczęto tam wprowadzać coraz więcej ogie
rów angloarabskich i pełnej krwi angielskiej, a nawet selle francais
i wielkopolskie. Spowodowało to zmianę kierunku hodowlanego
stadniny, która coraz bardziej odchodziła od koni nowosądeckich
typu furioso-przedświt i przestawiała się na produkcję koni wierz
chowych półkrwi angielskiej i angloarabskiej.
W lecie 1979 r. stadnina w Stubnie została zlikwidowana, a 70
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Rys. 48. Ogier Poganin xo m (Gidran XII •— 10 — Pompilia) ur. 1963 r., hod.
SK Chyszów, fot. M. Rudowski

najlepszych klaczy matek przeniesiono do SK Prudnik w woj. opol
skim.
W hodowli terenowej konie te były dawniej utrzymywane w
wielu okolicach województw: nowosądeckiego, krośnieńskiego, prze
myskiego i tarnowskiego. W ostatnich latach, głównie w wojewódz
twach nowosądeckim i krośnieńskim, zostały wyparte przez konie
zimnokrwiste. Z kolei w województwach rzeszowskim i przemy
skim przekrzyżowano je z końmi półkrwi angloarabskiej.
Kolejną grupą koni w hodowli małopolskiej są konie tarnowskodąbrowskie wytworzone pod wpływem gidranów. Podstawę tej ho
dowli stanowiły częściowo gidrany pochodzące z byłej stadniny w
Gumniskach, a częściowo konie z hodowli chłopskiej — również
pochodne gidranów. Konie tarnowskodąbrowskie utrzymywano
przez długi czas w SK Chyszów koło Tarnowa, skąd w 1971 r.
przeniesiono je do SK Strzelce Opolskie. Tymczasem konie z krwią
gidranów zaczęto gromadzić w SK Trzebienice (dawniej Udórz).
Stadninę tę utworzono z koni pochodzących z SK Chyszów, z im
portowanych z Bułgarii koni pleweńskich — pochodnych gidranów
oraz odpowiednio dobranych angloarabów z SK Pruchna. Stadniny
koni tarnowsko-dąbrowskich mają łącznie około 95 klaczy, w SK
Strzelce Opolskie — 50 sztuk i SK Trzebienice — 45 sztuk. W ho
dowli terenowej konie tego typu utrzymywane są w znacznej czę122

Rys. 49. Cz. Konieczny na wał. Litawor xo m (Bawar — Lizyna) ur. 1964 r.,
hod. SK Trzebnienice, fot. Z. Raczkowska

ści województw tarnowskiego i rzeszowskiego, gdzie jednak coraz
częściej krzyżowane są z innymi końmi półkrwi angielskiej i angloarabskiej.
W latach powojennych w SK Chyszów posługiwano się wyłącz
nie ogierami gidranami, spośród których najbardziej wyróżniły się:
Gidran XII-10 xo m. (1952) z hodowli krajowej oraz jego synowie
Likurg xo m. (1957) i Poganin xo m. (1963), Gidran Mihaly xo
(1931) importowany z Węgier.
W SK Trzebienice najlepsze potomstwo pozostawiły dotychczas:
Dziad xo m. (1950), Bawar xo m. (1959) i Biwak xo importowany
ze stadniny pleweńskiej z Bułgarii, a w ostatnich latach dobre po
tomstwo dał ogier Saroyan xx (1970).
W latach siedemdziesiątych do stadnin w Strzelcach Op. i Trzebienicach wprowadza się coraz więcej ogierów pełnej krwi oraz
angloarabów z SK Pruchna. Wśród kryjących reproduktorów zna
lazły się również selle francais i wielkopolskie. Następstwem tego
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Rys. 50. Bawar xo m (Hexton xx — Bavette) ur. 1959 r., hod. SK Pruchna,
fot. M. Rudowski

jest przestawienie obydwu stadnin na produkcję koni w typie wierz
chowym, ale nadal półkrwi angloarabskiej.
Czwartą grupą rasową w hodowli małopolskiej były konie lipicańskie, hodowane w liczbie 30—40 klaczy w SK Udórz. Stadninę
tę zlikwidowano w latach sześćdziesiątych, pozostawiając jedynie
kilka klaczy, a pozostałe sprzedano w większości do hodowli tere
nowej.
Utrzymywane w stadninach poszczególne odmiany rasowe koni
małopolskich stanowią zaplecze do produkcji ogierów koniecznych
do doskonalenia podobnych typów koni znajdujących się w hodowli
terenowej. W odbudowie hodowli małopolskiej przyjęto także od
początku kierunek produkcji koni wszechstronnie użytkowych.
Obok omówionych odmian koni małopolskich oddzielną grupę
stanowią konie angloarabskie hodowane w SK Pruchna ostatnio
w liczbie 65 klaczy matek. Pochodzą one od koni czystej i półkrwi
angloarabskiej importowanych w 1946 r. z Francji; początkowo
umieszczono je w stadninach poznańskich, skąd w 1951 r. przenie
siono do SK Pruchna. Angloaraby w SK Pruchna stanowią specy
ficzną grupę rasową i dlatego warto poświęcić im więcej uwagi.
Ten typ koni został wytworzony w połowie ubiegłego stulecia na
terenie południowo-zachodniej Francji, gdzie hodowane są do obec
nych czasów. Hodowla angloarabów francuskich rozwinęła się naj
bardziej w latach międzywojennych, kiedy to użytkowano je pod
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Rys. 51. Wał. Besson xo m (Front — Sauge) ur. 1948 r., hod. SK Mchowo,
fot. M. Rudowski

wierzch w pułkach kawalerii. Współcześnie konie te użytkowane
są we Francji w wyścigach płaskich i przeszkodowych oraz w róż
nych dyscyplinach sportu jeździeckiego. Francuskie Ministerstwo
Rolnictwa prowadzi dla nich osobną księgę stadną [149],
W Polsce angloaraby pochodzenia francuskiego traktowano od
początku jako konie wierzchowe i przeznaczano je głównie do eks
ploatacji na torach wyścigowych, gdzie wśród naszych koni półkrwi
odnosiły i odnoszą nadal najwięcej zwycięstw [26].
Z biegiem czasu konie w SK Pruchna zaczęto użytkować rów
nież w polskim sporcie jeździeckim, gdzie wiele z nich wykazuje
się dużą klasą w WKKW i w skokach. Godny podkreślenia jest
fakt, że mimo wyraźnie zaznaczonego typu wierzchowego ogiery
pochodzące z tej hodowli znajdują stale duże uznanie w chowie
terenowym. Wynika to stąd, że potomstwo ich dobrze pracuje w
zaprzęgu, jak również chętnie nabywane jest pod wierzch. Spośród
reproduktorów, które najbardziej wyróżniły się w SK Pruchna,
Wymienić należy: Bijou xo (1945) importowanego z Francji i jego
syna Kantona xo m. (1949) hodowli krajowej, Orientale xx (1944)
i jego syna Martena xxoo (1952) oraz Maćka xx (1940). Dwa ostatnie
ogiery pochodzą również z hodowli krajowej.
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Rys. 52. P. Milbrat na wał. Babilon xo m (Marten — Babilonka) ur. 1961 r.,
hod. SK Pruchna, podczas JMP WKKW w Poznaniu w 1968 r., gdzie zajął
IV m., fot. S. Rozwadowski

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych na szczególne wy
różnienie jako reproduktory czołowe w SK Pruchna zasługują:
Ariet xo m. (1952), Dzięgiel xx (1957) i Hippiasz xx (1957).
Hodowlę koni małopolskich próbowano przez długi czas prowa
dzić z zachowaniem odrębności poszczególnych odmian rasowych
Jednakże nie zdało to egzaminu w praktyce z wielu przyczyn:
— w poszczególnych stadninach i grupach rasowych jest mała
populacja klaczy, co w konsekwencji prowadzi do nadmiernego
spokrewnienia koni;
— w hodowli terenowej utrzymywanie w czystości lokalnych
odmian koni okazało się nierealne, ponieważ przeciwdziała temu
przenikanie między poszczególnymi rejonami materiału zarodowe
go, a zwłaszcza ogierów, co prowadzi do tworzenia pośredniego
typu koni;
— poszczególne odmiany koni małopolskich nie zadowalają w
pełni ich hodowców i użytkowników; przykładem tego jest niechęć
rolników do krycia klaczy ogierami wyłącznie jednej maści: kaszta
nowatej u koni tarnowsko-dąbrowskich, gniadej u koni nowosą126

Rys. 53. P. Milbrat na klaczy Wewenda xo m (Gaskończyk — Weczera)
ur. 1955 r., hod. SK Walewice, fot. S. Rozwadowski

deckich; ponadto ogiery nowosądeckie nie znalazły uznania w tere
nie, czego dowodem jest opanowanie większości ich rejonu przez
konie zimnokrwiste;
— nie znalazły również u rolników pełnego uznania konie kielecko-lubelskie, czego przyczyną był ich mały wzrost i niedosta
teczny kaliber ciała oraz zbyt wybujały temperament.
Należy podkreślić, że wymienione wyżej wady dotyczyły za
równo koni kielecko-lubelskich, jak i nowosądeckich, a częściowo
także i tarnowsko-dąbrowskich. W celu złagodzenia niekorzystnych
cech koni kielecko-lubelskich już na początku lat sześćdziesiątych
wprowadzono na teren b. woj. lubelskiego ogiery rasy wielkopol
skiej. W latach późniejszych wprowadzono również ogiery wielko
polskie jako reproduktory czołowe do stadnin koni małopolskich:
w Janowie Podlaskim, Prudniku, Strzelcach Opolskich, Stubnie
i Trzebienicach. Dolew tej krwi ma za zadanie powiększenie wzro
stu i masy ciała koni małopolskich, a przez to lepsze dostosowanie
ich do potrzeb współczesnego rolnictwa i jeździectwa.
Jak już powiedziano, charakterystyczną i ujemną cechą wszyst
kich odmian koni małopolskich był dotychczas ich niewielki wzrost
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Rys. 54. K. Ferenstein na wał. Astronom xo m (Romeo IV — Astarte) nr.
1959 r., hod. SK Walewice, fot. J. Jaszczewska

i niedostateczny kaliber. Obecnie w hodowli terenowej wysokość
koni w kłębie waha się od 155 do 165 cm; stosunkowo najwyższe
i najmasywniejsze konie są w b. woj. lubelskim. W stadach i stadni
nach państwowych konie te są obecnie znacznie większe i więk
szość z nich osiąga wysokość w kłębie powyżej 160 cm.
Współczesne konie małopolskie mają wiele korzystnych cech.
Są nimi: twardość i wytrzymałość w pracy, dobre wykorzystanie
paszy, długowieczność i duża uroda, którą odziedziczyły po koniach
orientalnych. Sporo sztuk odznacza się także dobrymi wynikami
w sporcie jeździeckim, a zwłaszcza w WKKW. Ze względu na wy
żej wymienione zalety ogiery angloarabskie, kielecko-lubelskie
i z SK Pruchna, wykorzystywane są w celu dolewu krwi w hodowli
koni wielkopolskich.
Od dłuższego już czasu wielu hodowców reprezentuje pogląd,
że jedynym właściwym wyjściem z sytuacji, jaka istnieje w ho
dowli koni małopolskich, jest integracja poszczególnych odmian
w jedną rasę koni małopolskich. Z tego też powodu prowadzona
jest jedna wspólna Księga Stadna Koni Małopolskich, do której
wszystkie zarodowe konie wpisywane są w porządku alfabetycz
nym.
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Rys. 55. K. Stawiński podczas pokazu

W postępującej stale konsolidacji rasy małopolskiej doniosłą
rolę spełniają ogiery angloarabskie z SK Pruchna oraz ze stadnin
w Janowie Podlaskim i Walewicach, które użytkowane są w stadni
nach i hodowli terenowej; w tymże celu wykorzystywane są także
ogiery pełnej krwi angielskiej i czystej krwi angloarabskiej.
Konie małopolskie są obecnie hodowane na obszarze wynoszą
cym około 17°/o powierzchni kraju. Na koniec 1979 r. hodowla ma
łopolska dysponowała około 700 ogierami i ponad 6000 klaczami,
w tym 450 w stadninach.
Konie śląskie

Początki tworzenia się ciężkiego typu koni śląskich — półkrwi
angielskiej przypadają na ostatnie lata ubiegłego stulecia, kiedy to
zaczęto sprowadzać na Śląsk w większych ilościach ogiery olden
burskie i wschodniofryzyjskie. Do tego czasu hodowano tam konie
szlachetne w typie wierzchowym, ukształtowane pod wpływem róż
nych niemieckich ras półkrwi, a szczególnie pod wpływem ogierów
wschodniopruskich. Zmiana kierunków hodowlanych została spo
wodowana intensyfikacją miejscowego rolnictwa i wynikającym
stąd zapotrzebowaniem na mocną siłę pociągową. Tak więc konie
śląskie w typie, jaki przetrwał do obecnych czasów, zostały wy8 — Polskie konie wierzchowe
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Rys. 56. Klacz śl. ze źrebięciem w SK Strzegom, fot. Z. Raczkowska

tworzone już na początku bieżącego stulecia i pochodzą one w li
niach żeńskich od miejscowych szlachetnych klaczy, a w liniach
męskich od koni oldenburskich i wschodniofryzyjskich. Ogiery tych
dwóch ras sprowadzano tam jeszcze dalej w latach międzywojen
nych, a nawet w okresie po II wojnie światowej [40, 142],
Po wojnie w niektórych okolicach Śląska, a zwłaszcza w gospo
darstwach ludności autochtonicznej zamieszkałej licznie na Opolszczyżnie pozostało sporo dobrych koni śląskich. Były tę najczę
ściej konie młode z roczników 1943—1945, które w czasie wojny
były jeszcze źrebiętami i dzięki temu ocalały. W celu szybkiej od
budowy hodowli tego typu koni importowano najpierw pojedyncze
ogiery oldenburskie z Danii, a następnie w latach pięćdziesiątych
sprowadzono 18 ogierów i 10 klaczy oldenburskich i wschodnio
fryzyjskich z RFN.
Hodowla śląska, dzięki zamiłowaniu do tych koni ludności auto
chtonicznej, a następnie dzięki stworzeniu kilku stadnin i stad
ogierów oraz zorganizowanych terenowych ośrodków hodowlanych
została odbudowana już w latach pięćdziesiątych. Można nawet po
130

wiedzieć, że była to jedna z najszybciej odbudowanych hodowli
regionalnych w kraju.
Konie hodowane na Śląsku w latach powojennych odznaczały
się na ogół dużym wzrostem, wahającym się w granicach 160—
—170 cm wysokości w kłębie oraz dużą masą ciała od 650 do 800 kg.
W latach sześćdziesiątych, kiedy w Polsce zapanowała moda na tak
zwanego konia ekonomicznego — czyli inaczej małego, zaczęto w
hodowli śląskiej szybko zmieniać kierunek hodowlany. Robiono to
głównie przez odpowiednio prowadzoną selekcję, eliminując z ho
dowli egzemplarze odznaczające się dużym wzrostem i zbyt dużą
masą ciała. Najczęściej były to konie pochodzące bezpośrednio od
koni oldenburskich lub mające blisko w rodowodach przodków tej
rasy.
W wyniku prowadzonej pracy hodowlanej, już w połowie lat
sześćdziesiątych konie śląskie z dawnych dużych i ciężkich, prze
kształciły się w konie o wzroście od 150 do 160 cm i masie ciała
od 550 do 700 kg. Konie większe i cięższe pozostały raczej tylko
w gospodarstwach chłopskich.
Wkrótce jednak, bo już na początku lat siedemdziesiątych za
częto z powrotem wracać do hodowli koni większych i cięższych.
Okazało się bowiem, że małe konie nie znajdują uznania wśród ich
hodowców i użytkowników. Dodatkowym bodźcem do ponownej
zmiany kierunków hodowlanych jest coraz częściej stosowane krzy
żowanie klaczy śląskich z ogierami pełnej krwi w celu produko
wania rosłych i kalibrowych koni wierzchowych. Do tego są jednak
potrzebne klacze duże i masywnie zbudowane, o wysokości w kłę
bie co najmniej 160 cm.
Hodowane obecnie konie śląskie reprezentują typ pośredni mię
dzy tymi, jakie hodowano w latach powojennych oraz tymi, jakie
hodowano w latach sześćdziesiątych. Współczesne konie śląskie są
najczęściej maści karogniadej, ciemnogniadej i karej. Ich pod
stawowe średnie wymiary są następujące: wysokość w kłębie od
155 do 165 cm, obwód klatki piersiowej od 190 do 210 cm oraz
obwód nadpęcia przedniego od 21 do 23 cm u klaczy i od 22 do
24 cm u ogierów.
Konie śląskie są końmi pociągowymi w typie pośpieszno-roboczym. Odznaczają się one dobrym ruchem w stępie i kłusie, dobrą
ciągliwością i łagodnym charakterem. Mają one jednak duże wy
magania paszowe.
W ostatnich latach, ze względu na intensyfikację miejscowego
rolnictwa i przekazywanie ziemi z sektora prywatnego do uspołecz
nionego, liczba zarodowych koni śląskich znacznie się zmniejsza,
np. w końcu 1979 r. było już tylko 280 ogierów i 1700 klaczy ślą
skich wpisanych do ksiąg stadnych. W latach dawniejszych konie
śląskie hodowano w kilku stadninach państwowych. Obecnie ho131

Rys. 57. Ogier śl. Borysław, fot. Z. Raczkowska

dują je tylko 2 stadniny: Strzelce Opolskie — 45 klaczy i Strze
gom — 20 klaczy.
W minionym okresie w hodowli śląskiej wytworzyło się szereg
rodów męskich i rodzin żeńskich pochodzących zarówno od koni
miejscowych, jak również od oryginalnych Oldenburgów. Spośród
wytworzonych dawniej rodów przetrwały do dziś, jako najbardziej
cenne linie krwi pochodzące od ogierów: Firley old. (1949), Holdek sl. (1945) i Prudnik sl. (1952).
Od pewnego czasu ogiery śląskie znajdują spore uznanie w in
nych rejonach kraju, a zwłaszcza w rejonie koni małopolskich,
a nawet i wielkopolskich, gdzie wykorzystywane są do krzyżowania
z tamtejszymi klaczami. Chociaż w ten sposób można otrzymać
sporo dobrych koni wierzchowych lub zaprzęgowych, to jednak
z punktu widzenia racjonalnej hodowli krzyżowanie takie jest zja
wiskiem negatywnym. Konie śląskie bowiem wprowadzone do re
jonu małopolskiego nie znajdą tam dla siebie odpowiednio sprzyja
jących warunków środowiskowych, a dolew ich krwi nie poprawi
z pewnością wartości użytkowej koni małopolskich.
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Polskie Księgi Stadne koni ras szlachetnych

Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęto ponowne wyda
wanie ksiąg stadnych koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi
arabskiej. Są one prowadzone i wydawane na zlecenie Ministerstwa
Rolnictwa przez Państwowe Tory Wyścigów Konnych w Warsza
wie. Dotychczas wydano 11 tomów Polskiej Księgi Stadnej Koni
pełnej krwi angielskiej i 9 tomów Polskiej Księgi Stadnej Koni
czystej krwi arabskiej. Ponadto od 1968 r. wznowiono wydawanie
Polskiej Księgi Stadnej Koni Angloarabskich Czystej Krwi. Polskie
księgi stadne koni ras czystych spełniają wszystkie wymagania
międzynarodowe i są powszechnie uznawane. Księga Stadna Koni
Arabskich jest nawet brana pod uwagę jako wzór do prowadzenia
międzynarodowej księgi koni tej rasy.
Poczynając od 1955 r. rozpoczęto także prowadzenie ksiąg stad
nych dla koni ras i typów regionalnych. Przez wiele lat podzielone
one były na księgi powiatowe i wojewódzkie, nie miały one jednak
charakteru ksiąg rasowych. Sprawę tę unormowało dopiero rozpo
rządzenie Ministra Rolnictwa z 1962 r. [46], w myśl którego w kraju
prowadzonych było 7 ksiąg stadnych dla koni ras i typów użytko
wych. W tej liczbie znajdowały się księgi stadne dla koni ras szla
chetnych: 1) małopolskich, 2) wielkopolskich i 3) śląskich. W 1977 r.
wydane zostało nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa [47], które
wprowadziło oprócz dotychczasowych ksiąg dla koni szlachetnych
nową czwartą — Księgę Koni Ras Szlachetnych Półkrwi, do której
wpisywane są konie pochodzące z różnych krzyżowań międzyrasowych. Księgi stadne dzielą się na wstępną i główną, drukiem wy
dana jest księga główna.
Opracowaniem i wydawaniem ksiąg stadnych koni ras i typów
regionalnych zajmowała się dotychczas Redakcja Ksiąg Stadnych
przy Polskim Związku Hodowców Koni. Od 1 stycznia 1975 r. Re
dakcję tę połączono z Redakcją Ksiąg Stadnych koni ras czystych
mieszczącą się przy Państwowych Torach Wyścigów Konnych. Do
31 grudnia 1979 r. wydano:
3 tomy Księgi Stadnej Koni Małopolskich, do której wpisano
do I tomu (1963) 458 ogierów i 959 klaczy; do II tomu (1970)
396 ogierów i 618 klaczy; do III tomu (1975) 364 ogiery i 586 kla
czy;
3 tomy Księgi Stadnej Koni Wielkopolskich, której kolejne tomy
ze względu na dużą liczbę koni były wydawane w dwóch częściach.
Wpisano do niej: I tom części I ogiery (1965) — 1205 sztuk; część II
klacze (1966) — 1428 sztuk; II tom część I ogiery (1971) — 673 sztu
ki; część II klacze (1972) — 1306 sztuk; III tom część I ogiery
(1976) — 516 sztuk; część II klacze (1977) — 952 sztuki;
4 tomy Księgi Stadnej Koni Śląskich, do której wpisano: I tom
(1961) — 200 ogierów i 266 klaczy; II tom (1966) — 91 ogierów
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Rys. 58. Ogier Ronceval xo m (Valentin xx — Rosę' _e) ur. 1956 r., hod.
SK Pruchna; fot. M. Rudowski

i 187 klaczy; III tom (1971) — 133 ogiery i 236 klaczy; IV tom
(1978) — 154 ogiery i 150 klaczy.
Prowadzone aktualnie księgi stadne dla koni ras i typów szla
chetnych odznaczają się wysokim poziomem i starannością opraco
wania. Pod względem ilości i jakości zawartych w nich danych
przewyższają znacznie księgi stadne z lat międzywojennych.
Nowe kierunki w krajowej hodowli koni ras półkrwi

Rozwijające się szybko w latach sześćdziesiątych sport jeździe
cki i eksport koni wierzchowych spowodował konieczność przepro
wadzenia rewizji stosowanych dotychczas kierunków w hodowli
koni półkrwi. Duże zapotrzebowanie na konie wierzchowe spowo
dowało także konieczność zmian metod selekcji młodzieży w stad
ninach koni wielkopolskich i małopolskich, a następnie, częściowych
chociaż, zmian w doborze par do kojarzenia. W poprzednich latach
młode konie odbiegające od typu wszechstronnie użytkowego lub
obarczone niewielkimi nawet wadami pokrojowymi eliminowano
szybko z hodowli, gdyż traktowano je jako niepotrzebne i obciąża
jące stadninę kosztami dalszego wychowu. Rozwijające się zapo-
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Rys. 59. Ogier Dziad xo m (Grzmot — Armoirie) ur. 1950 r., hod. SK Gogoiewo, fot. M. Rudowski

trzebowanie na konie wierzchowe spowodowało obecnie, że cała
nadliczbowa młodzież, wyłączając sztuki niedorozwinięte lub zupeł
nie wadliwe, jest pozostawiana do dalszego wychowu i stanowi
przyszły materiał eksportowy albo użytkowana jest w przyszłości
w krajowym sporcie jeździeckim.
Z chwilą wzrostu popytu na konie wierzchowe stworzyły się
nowe bodźce ekonomiczne dla stadnin i spowodowały opłacalność
wychowu młodzieży nie nadającej się do hodowli. To samo dotyczy
koni pełnej krwi i półkrwi, które zakończyły wyścigowe próby
dzielności i nie zostały zakwalifikowane do hodowli; znajdują one
obecnie szybko nabywców i często sprzedawane są po bardzo wy
sokich cenach.
Zainteresowanie końmi wierzchowymi spowodowało zmiany kon
cepcji hodowlanych i unowocześnienie hodowli wyrażające się więk
szym niż dotychczas wprowadzaniem do hodowli półkrwi — koni
pełnej krwi angielskiej, a nawet i czystej krwi arabskiej. W ostat
nich latach niektóre stadniny przeznaczają do stanówki ogierami
pełnej krwi nawet ponad 25% wszystkich klaczy.
Innym przykładem unowocześnienia hodowli jest wprowadzenie
ogierów czystej krwi i półkrwi angloarabskiej z SK Pruchna do
Wszystkich stadnin koni małopolskich oraz do niektórych stadnin

L

135

Rys. 60. H. Hucz na klaczy Chrosna x wlkp., fot. M. Otłuszewski

wielkopolskich. Do hodowli stadninowej wchodzi także coraz wię
cej koni, a zwłaszcza ogierów sprawdzonych w wyścigowych pró
bach dzielności lub sporcie jeździeckim. Warto podkreślić, że użyt
kowanie koni w sporcie jeździeckim traktowane jest obecnie na
równi z próbami dzielności na torach wyścigowych lub w zakładach
treningowych. Dowodem tego jest użycie w hodowli następujących
ogierów: Ariet xo m. (1952), Cirrus x wlkp. (1954), Dziad xo m.
(1950), Ronceval xo m. (1956), Poprad x wlkp. (1961) oraz ogierów
z linii Rittersporna xx: Hannibal x wlkp. (1959), Ront x wlkp.
(1958), Sekt x wlkp. (1960). Do hodowli włączono także szereg
sprawdzonych w sporcie jeździeckim klaczy, jak np.: Chloe x wlkp.
(1959), Chrenowska x wlkp. (1958), Chrosna x wlkp. (1962), Digesta x wlkp. (1960), Drobnica x wlkp. (1958), Dżemila x wlkp. (1959),
Ekspresja xo m. (1951), Hilga xo m. (1954), Isandra x wlkp. (1955),
Iskra x (1958), Klawa x wlkp. (1958), Manilla x wlkp. (1951) i wiele
innych.
Pewnym zmianom uległy także zasady treningu i prób dziel
ności młodych ogierów, a mianowicie poczynając od 1960 r. jednym
z elementów prób dzielności w zakładach treningowych są wyścigi
przeszkodowe, które odbywają się na torze w Sopocie.

136

Rys. 61. Cz. Konieczny na kl. Czata x śl., fot. D. Kędzierski

Skierowane na tor do Sopotu ogiery biegają w dwóch kolejnych
gonitwach przeszkodowych, a następnie najlepsze z nich rozgry
wają trzecią — najcięższą, tzw. „Szampionat”, rozgrywaną na dy
stansie 3200 m. Udział w tych gonitwach ma na celu sprawdzenie
dzielności i wytrzymałości ogierów półkrwi, a także sprawdzenie
ich zdolności do skoku i przydatności do pracy pod siodłem. W mi
nionym okresie wiele ogierów wyróżniających się tam, używano
z dobrymi wynikami jako reproduktory czołowe bądź bezpośrednio
po zakładzie treningowym, bądź po późniejszej karierze w sporcie
jeździeckim.
Dalszym przykładem stwarzania warunków do produkcji coraz
to lepszych koni wierzchowych jest import ogierów z Francji;
w 1971 r. zakupiono tam jednego angloaraba i 4 selle francais. Ko
nie tego typu znane są z dużych uzdolnień do skoków przez prze
szkody. Spośród zakupionych wówczas ogierów, 1 angloaraba
i 3 selle francais skierowano na reproduktory czołowe do stadnin
wytypowanych do produkcji koni sportowych.
Konieczność stosowania ściśle sprecyzowanych metod — hodowli
i produkcji koni wierzchowych wynika głównie stąd, że od wielu
lat w skali światowej nastąpił znaczny wzrost poziomu jeździectwa
wyczynowego. Obecnie więc konie, które mogą brać udział i odno137

sić sukcesy w spotkaniach międzynarodowych, muszą być w tym
celu produkowane, a nie pochodzić z przypadkowych połączeń, jak
to miało miejsce w minionym okresie.
Opierając się na znanych dziś doświadczeniach krajów Europy
zachodniej i Związku Radzieckiego wiadomo, że produkcja wysokiej
wartości koni wierzchowych, a zwłaszcza nadających się dla jeź
dziectwa wyczynowego, jest zagadnieniem wymagającym daleko
idącej specjalizacji. Do tego, aby uzyskiwać dobre konie sportowe
konieczne jest spełnienie kilku podstawowych zasad w ich pro
dukcji, które niestety nie są dotychczas stosowane we właściwym
stopniu we wszystkich naszych stadninach.
Są to: 1) zgromadzenie odpowiednio wyselekcjonowanego ma
teriału wyjściowego ogierów i klaczy; 2) głęboko przemyślany do
bór par do kojarzenia; 3) stosowanie właściwych metod wychowu
młodzieży, a zwłaszcza zapewnienie prawidłowego żywienia i do
statecznej ilości ruchu; 4) właściwa organizacja prób dzielności koni
dostarczanych przez stadniny.
Wprowadzenie nowych kierunków hodowlanych w stadninach
koni półkrwi, a szczególnie znaczne uszlachetnianie krwią angiel
ską, doprowadziło do wielu kontrowersyjnych dyskusji wśród ho
dowców i użytkowników koni. Można też powiedzieć, że w wyniku
zachodzących zmian wytworzyły się dwa różne i przeciwstawne
obozy hodowców. Jedni uważają, że stadniny koni półkrwi powinny
w dalszym ciągu dostarczać ogiery z przewagą cech zaprzęgowych,
przeznaczonych do produkcji koni rolniczych; ogiery te zatem nie
mogą być zbyt mocno uszlachetnione krwią angielską. Przedstawi
ciele drugiego obozu reprezentują zupełnie odmienne poglądy; ich
zdaniem w przyszłości konie półkrwi będą użytkowane wierzchowo
i dlatego też należy odpowiednio wcześnie przekształcać je z typu
wszechstronnie użytkowego na typ wierzchowy. Wydaje się, że
i jedni i drudzy mają swoje racje. Trudność polega tylko na odpo
wiednim wyważeniu proporcji potrzeb rolnictwa i jeździectwa. Nie
można również zapominać o eksporcie koni wierzchowych, stwarza
on bowiem bodźce ekonomiczne zarówno dla hodowli stadninowej,
jak i prywatnej.
Faktem jest, że zapotrzebowanie na konie wierzchowe stale
rośnie i dlatego też należy wykorzystywać wszelkie rezerwy w tym
zakresie. Między innymi w celu rozszerzenia produkcji koni wierz
chowych od pewnego już czasu używane są klacze śląskie, które
kryte ogierami pełnej krwi dają dobre konie wierzchowe, odzna
czające się wysokim wzrostem i dużą masą ciała. Stosowane też
są inne krzyżowania międzyrasowe, jak np.: wymienione już ogie
ry selle francais z klaczami małopolskimi, wielkopolskim i ślą
skimi.
Dyskusje nad krajową hodowlą koni półkrwi i jej przyszłością
doprowadziły do podjęcia szeregu uchwał i postanowień wytycza-
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Rys. 62. Ogier Brennus selle français imp. z Francji, fot. M. Rudowski

jących kierunki działalności w doskonaleniu poszczególnych ras
koni. W 1972 r. ustalono „Zadania krajowej hodowli koni do 1975 r.
i na lata dalsze” [61], Przewidują one między innymi, że: „Stadniny
koni wyselekcjonują i zgrupują w oddzielnych zakładach klacze
i ogiery przeznaczone do produkcji wysokiej jakości koni wierzcho
wych”. Zgodnie z podjętymi decyzjami przeznaczono stadniny w
Mosznej (odz. półkrwi), Nowielicach, Nowej Wiosce, Pruchnej,
Prudniku, Trzebienicach i Żołędnicy do produkcji koni wierzcho
wych. W stadninach tych, w ceiu ewentualnego wykorzystania zja
wiska heterozji, istnieje możliwość szerokiego stosowania krzyżo
wania międzyrasowego. Między innymi do tego celu wykorzysty
wane są ogiery selle français. Pogłowie klaczy, jakim dysponują
te stadniny, omówione zostało poprzednio.
Ważnym wydarzeniem w ustalaniu zadań i kierunków w krajo
wej hodowli koni półkrwi była narada hodowców, jaka odbyła się
17—18 stycznia 1974 r. w PSO Klikowa [230], Przyjęto na niej
między innymi uchwały wytyczające kierunki pracy hodowlanej.
1. W dalszym ciągu, opierając się na istniejących księgach stad
nych, należy prowadzić odrębną hodowlę trzech rodzimych ras koni
półkrwi.
2. Należy dążyć do integracji lokalnych typów koni w hodowli
małopolskiej. Modelem docelowym powinny być rosłe i kalibrowe
konie w typie półkrwi angloarabskiej.
3. Należy zorganizować produkcję koni wierzchowych pocho-
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Rys. 63. Ogier Oran I x wlkp. (Priz xx — Orania) ur. 1963 r., hod. SK Nowielice, fot. M. Rudowski

dzących z krzyżowania ogierów pełnej krwi z rosłymi i kalibrowy
mi klaczami śląskimi.
4. Współczesne konie wielkopolskie są najbardziej zbliżone do
modelu „konia przyszłości”. W miarę wzrostu zapotrzebowania na
konie wierzchowe, konie tej rasy powinny stopniowo rozprzestrze
niać się na terenie całego kraju, a zwłaszcza tam, gdzie hodowla
terenowa będzie mogła im zapewnić odpowiednie warunki wychowu.

Rozwój sportu jeździeckiego w PRL
Odbudowa i organizacja sportu jeździeckiego

Wkrótce po wojnie zaczęto w Polsce organizować od nowa za
wody jeździeckie. Zawody te odbywały się najczęściej w różnych
jednostkach wojskowych mających odpowiednie konie wierzchowe.
Jako jedne z pierwszych odbyły się w dniu 3 maja 1945 r. zawody
jeździeckie w Chełmie Lubelskim, zorganizowane z inicjatywy sta
cjonującej tam Oficerskiej Szkoły Artylerii [235],
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Rys. 64. Ogier Kobryń x wlkp. (Oran I — Kabza) ur. 1970 r., hod. SK Kroplewo, fot. M. Rudowski

W 1946 r. powołano do życia Grupę Sportową Wojska Polskiego.
Grupa ta miała za zadanie propagować sport jeździecki, organizując
w sezonie prawie co tydzień w innym mieście zawody jeździeckie.
Zawody w skokach przez przeszkody organizowane przez Wojskową
Grupę Sportową miały raczej charakter propagandowy, a nie spor
towy. Niestety Jeździecką Grupę rozwiązano z dniem 1 stycznia
1949 r. [132],
W związku z reorganizacją sportu w Polsce Ludowej, a w tym
również i jeździectwa, w 1946 r. został rozwiązany Polski Związek
Jeździecki. Począwszy od 1947 r. z inicjatywy miłośników jeździe
ctwa zaczęto tworzyć grupy sportowe przy stadach i stadninach.
Grupy te organizowały różnego rodzaju konkursy i pokazy, posłu
gując się przeważnie końmi hodowlanymi [240]. W 1950 r. central
ne władze hodowlane wydały oficjalne zezwolenie na użytkowanie
koni zarodowych w sporcie jeździeckim. Pozwoliło to na zorganizo
wanie pierwszych po wojnie w Warszawie jednodniowych zawodów
konnych w skokach przez przeszkody, na które doprowadzono
41 koni, w tym 35 ogierów i 6 klaczy [130].
Przełomowe wydarzenia w odbudowie naszego jeździectwa mia
ły miejsce w 1951 r., kiedy to z inicjatywy Dyrektora CZHK —
płk St. Arkuszewskiego utworzono przy GKKF i pod jego patro
natem sekcję jeździectwa oraz sekcje jeździeckie przy WKKF.
W tjyn roku zorganizowano już 26 imprez sportowych. Największą
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z nich były centralne zawody jeździeckie na Agrykoli w Warszawie, '
które odbyły się w ramach Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. |
Uczestniczyło w nich 66 koni, w tym 53 ogiery, 11 klaczy i 2 wa
łachy [130], Jedną spośród klaczy startujących wówczas na Agrykoli
była Sauge xo (1940) ■— matka znakomitego Bessona xo m. (1948),
Z wykazu sporządzonego przez Kona [130] wynika, że w zawo
dach organizowanych na terenie kraju w 1951 r. startowały i zaj
mowały I, II i III miejsca ogiery i klacze, które dały w przyszłości
wiele znanych koni sportowych. Między innymi wymienić tu nale
ży następujące konie: kl. Alraune x han., (Alchemik x wlkp.), og.
Anons x pozn. (Ania x), og. Błyszcz xo m. (Lutnia xo m., Plon xo m.
i inne), og. Eiskunstler x wschpr. (Butan x wlkp., Scheda x wlkp.
i inne), kl. Falaise holszt. (Demagog II x wlkp.), kl. Happy x han.
(Halo x wlkp.), og. Rumian x (Hannibal x wlkp., Sekt x wlkp.
i inne), kl. Scholastyka x wlkp. (Solanka x wlkp.), Szumna xo wlkp.
(Szmer x wlkp., Szum x wlkp.).
W 1953 r. patronat nad jeździectwem objęło Zrzeszenie Ludo
wych Zespołów Sportowych. Po dalszych zmianach, jakie nastąpiły
w systemie organizacyjnym krajowego ruchu sportowego i reakty
wowaniu polskich związków sportowych; w dniu 3 marca 1957 r.
powołano ponownie do życia i działalności Polski Związek Jeździe
cki. W 1958 r., poza istniejącymi dotychczas sekcjami jeździeckimi
LZS, PZJ zarejestrował i objął sferą swojej działalności sekcje
jeździeckie utworzone przy wojskowych klubach sportowych. W la
tach następnych PZJ objął także swoją działalnością sekcje jeź
dzieckie przy AZS oraz sekcje utworzone przy niektórych zakła
dach przemysłowych. Na dzień 31 grudnia 1974 r. PZJ zrzeszał w
13 okręgowych związkach jeździeckich 436 zawodników w 132 klu
bach i sekcjach jeździeckich. Na dzień 1 stycznia 1980 r. PZJ po
przez 17 związków okręgowych zrzeszał 190 klubów i sekcji jeź
dzieckich, nie licząc sekcji zajmujących się tylko jeździectwem re
kreacyjnym. W klubach i sekcjach zarejestrowanych było 1300 za
wodników oraz blisko 2000 koni sportowych.
Innym przykładem szybkiego rozwoju jeździectwa może być
wzrost liczby jeździeckich imprez sportowych. Na przykład w 1970 r.
nasi jeźdźcy uczestniczyli w 45 imprezach w kraju i za granicą,
w tym: Mistrzostwa Europy Jun. — 2, Mistrzostwa Polski — 6,
zawody międzynarodowe z udziałem oficjalnych reprezentacji — 7,
zawody międzynarodowe z udziałem ekip klubowych — 3, zawody
ogólnokrajowe — 8 oraz zawody okręgowe i między okręgowe — 19.
W 5 lat później, to jest w 1975 r. nasi jeźdźcy brali już udział w
122 imprezach krajowych i zagranicznych, w tym: Mistrzostwa
Europy — 3, Mistrzostwa Polski — 7, zawody międzynarodowe
z udziałem oficjalnej reprezentacji kraju — 17, zawody międzyna
rodowe z udziałem ekip klubowych lub wojewódzkich federacji
sportu — 15, zawody ogólnokrajowe — 14 oraz zawody okręgowe
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Rys. 65. W. Mickunas na Hannibal x wlkp. podczas JMP WKKW w Poznaniu
w 1967 r. — V m., fot. Z. Raczkowska

i międzyokręgowe — 66. W 1980 r. jeźdźcy polscy będą uczestni
czyli w ponad 300 różnych imprezach sportowych.
Odradzanie się polskiego jeździectwa w latach pięćdziesiątych
nie było łatwe, wręcz przeciwnie, można dziś powiedzieć, że było
wyjątkowo trudne. Przyczyn tego było wiele, a między innymi brak
koni o odpowiedniej klasie wyczynowej, brak terenów, instrukto
rów, jeźdźców, sprzętu i obiektów sportowych. Również nieko
rzystnym zjawiskiem była wyjątkowo zła atmosfera, jaka wówczas
istniała wokół tej dyscypliny sportu, uważanej niesłusznie za sport
elitarny, który może być uprawiany tylko przez nieliczne i uprzy
wilejowane grupy społeczeństwa. Mimo tych trudności jeździectwo
polskie wyrobiło sobie odpowiednią pozycję wśród wielu dyscyplin
współczesnych sportów i cieszy się również dużą popularnością w
społeczeństwie, a szczególnie wśród młodzieży.
Jeździeckie Mistrzostwa Polski - Seniorów

Pierwsze po wojnie Jeździeckie Mistrzostwa Polski, a dziewiąte
z kolei, zostały rozegrane w 1953 r. Odbyły się one na torze w So-
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Rys. 66. Czołowi jeźdźcy w 1967 r. z WKS „Legia”: J. Kowalczyk na Roncevalu xo m, M. Babirecki na Volcie x wlkp., Z. Ciesielski na Skoku xo m,
M. Kozicki na Tyrasie xx i F. Ciebielski na Hrabim, fot. S. Rozwadowski

pocie w dwóch konkurencjach: w ujeżdżeniu konia wierzchowego
i w skokach przez przeszkody.
W latach 1953—1965 Jeździeckie Mistrzostwa Polski w ujeżdże
niu odbywały się na innych zasadach, niż międzynarodowe konkur
sy ujeżdżenia. Konkurs ujeżdżenia na JMP składał się wówczas
z dwóch części: ujeżdżenie na czworoboku i próby w skokach przez
przeszkody. Z kolei próba w skokach przez przeszkody dzieliła się
na dwa nawroty. W pierwszym nawrocie oceniano wykonanie sko
ków posłuszeństwa, ze stępa, z kłusa, na skos i zatrzymanie po sko
ku. W drugim nawrocie oceniano skoki wykonane w określonej
szybkości. Parkur drugiego nawrotu próby w skokach składał się
Z 8—10 przeszkód o wysokości do 120 cm; należało go pokonać
z szybkością 440 m/min.
W 1958 r. najtrudniejszym elementem ujeżdżenia na czworo
boku był kontrgalop, w 1965 r. program próby na czworoboku był
zbliżony do konkursu ujeżdżenia Św. Jerzego, z pewnymi jednak
ułatwieniami.
Od 1966 r. w mistrzowskim konkursie ujeżdżenia przyjęto za
sadę przygotowania koni do prób na poziomie międzynarodowym
i dlatego w następnych latach nie rozgrywano już skoków posłu144

Rys. 67. A. Pacyński na wał. Leonidas x wlkp., podczas JMP w ujeżdżeniu
w Warszawie w 1971 r. — I m., fot. Z. Raczkowska

szeństwa. W miarę utrudniania zasad rozgrywania JMP w ujeżdże
niu coraz mniej startowało w nich jeźdźców i koni, np. w 1973 r.
do JMP w ujeżdżeniu zgłoszono już tylko 5 koni, z których 4 za
kwalifikowały się do finału.
W Polsce konkursy ujeżdżenia do tej pory były rzadko rozgry
wane, gdyż nie cieszyły się one popularnością i większym zaintere
sowaniem wśród naszych jeźdźców i trenerów. Ta piękna i trudna
dyscyplina jeździectwa, wymagająca stałej, systematycznej i długo
trwałej pracy, nie odpowiadała dotychczas naszym jeźdźcom. Nie
bez znaczenia jest też fakt, że w Polsce brak jest trenerów umie
jących przygotować jeźdźca i konia do konkursu ujeżdżenia w kla
sie międzynarodowej. Na skutek tego nasi jeźdźcy w minionych
okresach bardzo rzadko, a od 1978 r. tylko jeden raz i bez sukcesu
uczestniczyli w spotkaniu międzynarodowym.
Najlepiej ujeżdżonym i jedynym naszym koniem wyspecjalizo
wanym w tej konkurencji, który w latach 1966—1970 zdobywał co
roku Mistrzostwo Polski w ujeżdżeniu, był ogier Sekt x wlkp., do
siadany stale przez Mariana Kowalczyka.
10 — Polskie konie wierzchowe
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Rys. 68. M. Kowalczyk na og. Sekt x wlkp. podczas JMP w ujeżdżeniu
w Kwidzyniu w 1969 r., — I m., fot. S. Rozwadowski

Wydaje się, że w ostatnich latach zachodzą w tym kierunku
pewne zmiany na lepsze. Dyscypliną bowiem tą interesuje się coraz
więcej jeźdźców, a zwłaszcza amazonek i coraz więcej koni przygo
towywanych jest do startu w ujeżdżeniu. Dowodem tego może być
fakt, że w latach 1977—1979 liczba koni startujących w Jeździeckich
Mistrzostwach Polski w ujeżdżeniu (seniorów) wynosiła od 16 do
18 sztuk. Do 1978 r. włącznie, JMP w ujeżdżeniu rozgrywane są
na zasadzie konkursu Sw. Jerzego, gdzie najtrudniejszymi elemen
tami były ciągi w galopie, zmiana nogi co cztery takty i półpiruety.
W tym samym roku rozegrano po raz pierwszy w Polsce w ramach
JMP, jako konkurs dodatkowy — Intermediaire I. Zwiększenie
stopnia trudności w tym konkursie w porównaniu do konkursu Sw.
Jerzego polega między innymi na zmianie nogi w galopie co dwa
takty i pełnym piruecie. Od 1979 r. konkurs Intermediaire I został
przyjęty jako finałowy w JMP seniorów.
W 1979 r. jeźdźcy polscy po raz drugi w latach powojennych
uczestniczyli w międzynarodowych zawodach w ujeżdżeniu rozgry
wanych w Trienwillershagen w NRD, gdzie na około 20 startują
cych koni zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce.
Jeździeckie Mistrzostwa Polski w skokach przez przeszkody
(JMP). Zawody te, tak jak i w ujeżdżeniu, rozgrywane są od 1953 r.;
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Rys. 69. M. Kozicki na wał. Bronz xx podczas JMP w skokach przez przesz
kody w Warszawie w 1973 r. — IV m. fot. M. Ołtuszewski

Rys. 70. J. Kowalczyk na wał. Blekot xx podczas JMP w skokach przez
przeszkody w Warszawie w 1973 r., — Im, fot. M. Ołtuszewski
10«
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Rys. 71. S. Grodzicki na kl. Biszka xx podczas finału JMP w skokach przez
przeszkody rozgrywanych w 1973 r. w Warszawie, fot. M. Ołtuszewski

poziom ich, a także wymagania stawiane jeźdźcom i koniom stale
się zwiększają. W latach 1953—1954 JMP w skokach przez prze
szkody składały się z dwóch półfinałów i finału. W pierwszym pół
finale należało pokonać 12—16 przeszkód o wysokości około 120 cm
i rów o szerokości około 3 m. Konkurs ten był rozgrywany na za
sadach konkursu zwykłego, w tempie 440 m/min. W drugim pół
finale było 12—16 przeszkód, z których dwie o wysokości około
130 cm, a pozostałe około 120 cm, szerokość rowu 3,3 m. Drugi pół
finał był rozgrywany jako konkurs dokładności w tempie 425 m/min.
Finał liczył od 14 do 18 przeszkód; w 1953 r. — 2 przeszkody o wy
sokości około 130 cm, a w 1954 r. — 4 przeszkody, pozostałe zaś
o wysokości około 120 cm; szerokość rowu 3,5 m, tempo 400 m/min.
Finał w JMP w skokach przez przeszkody rozgrywany jest zawsze
w dwóch nawrotach, na zasadzie konkursu dokładności.
W 1955 r. wprowadzono w finale dwie przeszkody o wysokości
do 140 cm, a pozostałe 120—130 cm.
W 1956 r. stosowano następujące zasady rozgrywania JMP w
skokach: I półfinał 12—16 przeszkód — najwyżej 18 skoków, dwie
z przeszkód miały wysokość do 130 cm, a pozostałe 120 cm; szero
kość rowu 3,5 m, tempo 440 m/min; II półfinał 12—16 przeszkód —
nie więcej niż 18 skoków, dwie przeszkody miały wysokość do
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140 cm, cztery do 130 cm i pozostałe do 120 cm; szerokość rowu
4 m, tempo 420 m/min. Konkurs finałowy liczył od 14 do 18 prze
szkód — nie więcej niż 20 skoków, spośród przeszkód jedna o wy
sokości do 150 cm, dwie do 140 cm, cztery do 130 cm, pozostałe
około 120 cm; rów o szerokości 4,5 m, tempo 400 m/min.
W latach 1958—1961 JMP w skokach w dalszym ciągu dzielono
na dwa półfinały i finał: I półfinał składał się 12—16 przeszkód,
najwyżej 18 skoków, o wysokości 130—140 cm i rowu szerokości
4,5 m; był on rozgrywany na zasadzie konkursu zwykłego w tem
pie 400 m/min.; II półfinał liczył 12—16 przeszkód — 18 skoków,
w tym dwie przeszkody pionowe wysokości do 150 cm, pozostałe
130—140 cm, rów szerokości 4,5 m; tempo 400 m/min., konkurs do
kładności. W konkursie finałowym należało pokonać 13—14 prze
szkód wysokości 130—160 cm, wśród nich dwie pionowe wysokości
około 150 cm oraz dwa szeregi — jeden podwójny i jeden potrójny;
tempo 400 m/min.
W 1962 r. wprowadzono dodatkowo III półfinał rozgrywany na
zasadzie konkursu potęgi skoku; przeszkody w liczbie od 6 do 8
mają wysokość do 170 cm. Dla koni, które pokonały bezbłędnie
parkur, przewidziana jest tylko jedna rozgrywka na połowie prze
szkód podwyższonych o 10 cm.
Chociaż zasady rozgrywania JMP w skokach przez przeszkody
nie zmieniały się od 1962 r. do 1976 r., to jednak skala ich trudno
ści była z roku na rok coraz większa; wynikało to z powiększania
szerokości przeszkód i bardziej skomplikowanego ustawienia ich na
parkurze. W mistrzostwach Polski rozgrywanych w 1973 r. jeden
z trypelbarów miał 2,3 m szerokości, a wiele okserów już poprzed
nio miało po 2 m szerokości. Można śmiało powiedzieć, że ustawie
nie parkurów na JMP w skokach przez przeszkody rozgrywanych
w ostatnich latach jest tak trudne, że nawet konkursy na CSIO
w Olsztynie są łatwiejsze. Rozgrywanie mistrzostw na zbyt trud
nym torze przeszkód robi często niekorzystne wrażenie na publicz
ności, ponieważ wielu jeźdźców i wiele koni nie jest w stanie ich
pokonać i rzadko zdarzają się przebiegi bezbłędne. Trudne usta
wienie parkurów jest jednak konieczne, gdyż w ten sposób można
bez przypadku wyselekcjonować najlepszych jeźdźców i najlepsze
konie.
W 1977 r. wprowadzono większe zmiany w zasadach rozgrywa
nia JMP seniorów w skokach. W celu zmniejszenia przypadkowości
przyjęto zasadę, że dobra lokata w Mistrzostwach zależy od zdoby
cia punktów bonifikacyjnych w 4 konkursach klasy CC rozgrywa
nych na 2 zawodach ogólnokrajowych, poprzedzających mistrzo
stwa. Dzięki temu skrócono Mistrzostwa Polski do trzech dni i do
rozegrania trzech konkursów, eliminując z rozgrywek konkurs po
tęgi skoku.
W związku z przygotowaniami do Olimpiady, w 1979 r. JMP
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Rys. 72. W. Dziadczyk na kl. Via Víate xx podczas JMP w skokach przez
przeszkody w Kwidzyniu w 1969 r., fot. S. Rozwadowski

Rys. 73. J. Kowalczyk na wał. Darlet xo m, K. Ferenstein na og. Kobryń
x wlkp. — dekoracja po I półfinale JMP w skokach w Zielonej Górze
w 1977 r., fot. M, Bednarski

w skokach rozegrano na specjalnych zasadach. Główne zmiany w
rozgrywaniu mistrzostw polegały na likwidacji konkursów elimi
nacyjnych poprzedzających mistrzostwa oraz na zmianie warunków
i zasad rozgrywanego w trzecim dniu konkursu finałowego. W dru
gim nawrocie tego konkursu mogło startować tylko 10 najlepszych
jeźdźców z poprzednich eliminacji. Parkur II nawrotu finału odpo
wiadał warunkom wymaganym w konkursach w Mistrzostwach
Europy. Wysokość przeszkód w II nawrocie finałowym mieściła się
w granicach od 140 do 170 cm przy odpowiednio zwiększonej sze
rokości. W dalszym ciągu w finale obowiązywały dwie kombinacje
przeszkód — jedna potrójna i jedna podwójna.
W JMP w skokach przez przeszkody jeździec ma prawo starto
wać w półfinałach na dwóch różnych koniach. Przy klasyfikacji
jeźdźca uwzględniany jest wynik lepszego konia w danym półfinale.
Konkurs finałowy jeździec przebywa na jednym, wybranym przez
siebie koniu. Koń ten musi jednak startować we wszystkich pół
finałach. Mimo przepisu zezwalającego na jazdę na dwóch koniach,
wielu jeźdźców rozpoczyna i kończy mistrzostwa na jednym.
Jak wynika z danych zawartych w tabeli 7, wiele koni startują
cych w finale JMP w skokach przez przeszkody wywalczyło kilka151

Rys. 74. Warszawa 1978 — JMP w skokach, medaliści: J. Kowalczyk na
Darlecie, W. Hartman na Nortonie, H. Hucz na Bertynie, fot. D. Kędzierski

krotnie wraz ze swoimi jeźdźcami tytuły mistrzowskie. Ciekawy
jest skład rasowy elity naszych skoczków, gdzie wyraźnie widać,
że do połowy lat sześćdziesiątych ścisłą czołówkę stanowiły konie
wielkopolskie — pochodziły one po reproduktorach trakeńskich
i wschodniopruskich i były przeważnie wyhodowane w stadninach
mazurskich. Jedynym wyjątkiem był wałach Besson xo m., pocho
dzący od rodziców importowanych z Francji. W latach późniejszych
do czołówki weszły konie pełnej krwi angielskiej, pochodzące naj
częściej z hodowli SK Kozienice i SK Golejewko.
Ogółem na 78 medalowych miejsc w JMP w skokach konie
wielkopolskie wywalczyły 35 medali, pełnej krwi angielskiej — 26,
małopolskie — 14 i inne 3.
Omawiając JMP w skokach przez przeszkody należy także przy
pomnieć o rekordach Polski w skoku na wysokość, ustanowionych
przez naszych jeźdźców i nasze konie. Rekordy te ustalane są na
specjalnie do tego celu zbudowanej, pochyłej przeszkodzie. W cza
sie ogólnopolskich zawodów jeździeckich w 1959 r. w Tomaszowie
Mazowieckim rekord Polski w skoku na wysokość ustalił W. Byszewski na wałachu Dukat x wlkp., pokonując wysokość 201 cm.
W 10 lat później rekord ten został pobity przez W. Dziadczyka na
klaczy Via Vitae xx. Podczas zawodów rozgrywanych wówczas w
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Rys. 75. Runda honorowa — pierwszy A. Orłoś na wał. Bao Day xx, fot.
S. Rozwadowski

Rys. 76. J. Kowalczyk na og. Orbis xx, JMP WKKW w Sierakowie w
1966 r. — I m., fot. Z. Raczkowska

Radomiu para ta osiągnęła wysokość 205 cm. Należy przypomnieć,
że również w 1969 r. na zawodach CHIO w Olsztynie Via Vitae xx
dosiadana przez W. Dziadczyka w konkursie potęgi skoku pokonała
mur wysokości 220 cm. Skok ten jednakże nie mógł być uznany za
rekord Polski, gdyż nie odpowiadał wymaganym warunkom.
Jeździeckie Mistrzostwa Polski we wszechstronnym konkursie
konia wierzchowego. W Polsce pierwsze po wojnie zawody w
WKKW rozegrano w 1955 r. na terenie SK Racot. Mistrzostwa Pol
ski w tej konkurencji jeździeckiej zaczęto organizować dopiero od
1956 r. Zasady rozgrywania JMP w WKKW również ulegały na
przestrzeni czasu znacznym zmianom. Dotyczyło to zwłaszcza skali
trudności ujeżdżenia na czworoboku oraz długości poszczególnych
odcinków w terenowej próbie wytrzymałości.
JMP w WKKW w 1958 r. były rozgrywane według następują
cego programu:
dzień pierwszy, A — próba ujeżdżenia na czworoboku — naj
trudniejszą jej częścią był kontrgalop;
dzień drugi, B — próba wytrzymałości na łącznym dystansie
około 33 km, w tym: a — 7 km dróg i ścieżek w tempie 240 m/min.,
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Rys. 77. B. Kuleta na wał. Wodnik x'wlkp. JMP WKKW w Poznaniu w
1967 r. — I m., fot. S. Rozwadowski

b — 3 km steeple chase w tempie 600—720 m/min., c — 15 km
dróg i ścieżek w tempie 240 m/min., d ■— 6 km crossu w tempie
450—600 m/min. — przeszkody stałe wysokości do 120 cm i szerokości 4 m, e — 2 km bieg płaski — kontrolny — w tempie
333 m/min.;
dzień trzeci, C — próba w skokach przez przeszkody, konkurs
dokładności z 12 przeszkodami wysokości do 120 cm, szerokość rowu
3,5 m, tempo 400 m/min.
W następnych latach program rozgrywania JMP w WKKW zo
stał zmieniony i obecnie przeprowadzany jest według następujących
zasad:
próba A — czworobok klasy „N” (olimpijski), gdzie "najtrudniej
szym elementem są ciągi w kłusie;
próba B — odcinki a i c (drogi i ścieżki) na łącznym dystansie
12 240 m w tempie 240 m/min.; odcinek b (steeple chase) na dystan
sie około 2760 m w tempie 690 m/min.; odcinek d (cross) na dystan-k
sie około 5700 m w tempie 570 m/min.;

155

Rys. 78. W. Mickunas na kl. Dżemila x wlkp. w czasie JMP WKKW w Po
znaniu w 1968 r. — II m., fot. S. Rozwadowski

próba C — konkurs dokładności z 10—12 przeszkodami do wy
sokości 120 cm i rów z wodą o szerokości 3,5 m.
W latach 1956—1979 Jeździeckie Mistrzostwa Polski w WKKW
rozegrano 22 razy, w tym jeden raz w 1961 r. odbyły się w Pocz
damie na terenie NRD. Na mistrzostwach tych startowali oprócz
jeźdźców polskich zawodnicy z Czechosłowacji i z NRD. Polacy
zajęli tam I miejsce zespołowo oraz indywidualnie: III miejsce —•
A. Kobyliński na Tyrasie xx, IV miejsce — M. Babirecki na Kroko
szu x wlkp. i VI miejsce — S. Pękala na Gafme x wlkp. Tym trzem
jeźdźcom przyznano również tytuły Mistrzów Polski w WKKW za
rok 1961. JMP w tej konkurencji nie są tak trudne, jak niektóre
w WKKW w oficjalnych spotkaniach międzynarodowych. Jednakże
u nas są one najcięższą próbą wytrzymałości zarówno dla jeźdźców,
jak i dla koni.
Najlepsze konie w JMP w WKKW reprezentowały wszystkie
rasy i typy koni szlachetnych (oprócz śląskich), hodowanych w Pol156

Tabela 7
Wyniki Jeździeckich Mistrzostw Polski rozgrywanych w latach 1953—1979
(seniorów)
Rok

Ujeżdżenie

WKKW

Skoki

I. Kazimierz Sta
wiński,
Pałasz x wschpr.,
ur. 1940 r., kaszt.
(Paradefuchs — Diana
po Hintersangu x trk.),
hod. b. Prusy Wsch.

I. Czesław Matławski,
Alchemik x wlkp.,
ur. 1947 r., c. kaszt.,
(Hexton xx —
Alraune han. po
Alfurze),
hod. SK Racot

II. Jerzy Jaworski,
Akar xx, ur. 1947 r.,
gn., (Ping Pong —
Cardea po Teddy),
hod. PZCh Koni

II. Kazimierz Szuraj,
Błyszcz xom,
ur. 1948 r., siwy,
(Łabędzi Śpiew o —
Łuna XVI xo
po Ordynacie),
hod. SK Walewice

III. Wojciech Zbanyszek,
Carneval xom., ur.
1949 r., siwy,
(Amur I xo — Larka
po Lenniku), hod.
SK Nieświastów

III. Władysław Byszewski,
Argun xx,
ur. 1947 r., c, gn.,
(Chenonceaux —
Zugspitze po Wychood
Abbot),
hod. PSK Leszno

I. Wojciech Zbanyszek,
Carneval xom., ur.
1949 r., siwy,
(Amur I xo — Larka
po Lenniku), hod.
SK Nieświastów

I. Władysław Byszewski,
Besson xom.,
ur. 1948 r., gn.,
(Front xo — Sauge
xo po Vlanie xxoo),
hod. SK Mchowo

II. Kazimierz Sta
wiński,
Pałasz x wschpr.,
ur. 1940 r., kaszt.,
(Paradefuchs — Diana
po Hintersangu), hod.
b. Prusy Wsch.

II. Bernard Gellert,
Bałagan xom.,
ur. 1948 r., c. kaszt.,
(Idus xo — Reine
de Sabat xo
po Hableurze II xo),
hod SK Nieświastów

III. Jan Pawłowski,
Bolero xom., ur. 1948 r.
sk. gn., (Maur xo —
Sewila po Septimusie
x), hod. SK Janów
Podlaski

III. Henryk Demski,
Calmir xo wlkp.,
ur. 1949 r., kaszt.,
(Palbo xo — Palmira
xo pozn. po Kankanie
x), hod. SK Gogolewo

1

1953

1954
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cd. tab. 7
Rok

1955

1956
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Ujeżdżenie

|

Skoki

WKKW

I. Marek Roszczynialski,
Ariol xom., ur. 1947 r.,
siwy, (Front xo —
Maritza xo po Szachu
II), hod. SK Morsko

I. Maciej Świdziński,
Argun xx,
ur. 1947 r., c. gn.,
(Chenonceaux —
Zugspitze po Wychood
Abbot),
hod. PSK Leszno

II. Tomasz Tokar
czyk,
Bej x wlkp., ur.
1948 r., (Polarstem x
trk. — Tatarka x
po Wotansbruderze x
wschpr.), hod.
SK Racot

II. Władysław Byszewski,
Besson xom.,
ur. 1948 r. gn.,
(Front xo — Sauge
xo po Vlanie xxoo),
hod. SK Mchowo

III. Bernard Gellert,
Bałagan xom., ur.
1948 r., c. kaszt.,
(Idus xo — Reine
de Sabat xo po
Hableurze II xo), hod.
SK Nieświastów

III. Henryk Chrosczilewski
Bosman x wlkp.,
ur. 1950 r., c. gn.,
(Jamajka x wschpr. —
Botin x wschpr.
po Alibabie),
hod. SK Liski

I. Bernard Gellert,
Bałagan xom., ur.
1948 r., c. kaszt.,
(Idus xo — Reine
de Sabat xo po
Hableurze II xo),
hod. SK Nieświastów

I. Władysław Byszewski,
Besson xom,
ur. 1948 r., gn.,
(Front xo — Sauge
xo po Vlanie xxoo),
hod. SK Mchowo

I. Romana Orłowska,
Brave Indian xx,
ur. 1948 r., gn.,
(Indian Love —
Tamiza III po Łeb
w Łeb),
hod. PZCh Koni

II. Wojciech Zbanyszek,
Dystans x wlkp.,
ur. 1950 r. kaszt.,
(Pyrmonter x wschpr.
— Dzikuska po NN),
hod. NN

II/III. Jerzy Grabow
ski,
Bengali x wlkp.,
ur. 1948 r., kary,
(Polarstern x trk. —
Kropelka x pozn.
po Gryfie),
hod. SK Racot

II. Kazimierz Sta
wiński,
Czarownik x wlkp.,
ur. 1949 r.,
(Parkan x pozn. —
Wróżka x wschpr.
po Höflingu),
hod. SK Rzeczna

III. Marek Roszczynialski,
Ariol xom., ur. 1947 r.,
siwy, (Front xo —
Maritza xo po Szachu
II), hod. SK Morsko

II/IIl. Marian Kowal
czyk,
Donat xom.,
ur. 1950 r., gn.,
(Amur I xo —
Aldona xo po Tremo),
hod. SK Nieświastów

(III. Kazimierz
Busko,
Czar Walca x,
ur. 1949 r., kaszt.,
(Sturmvogel x
wschpr. — NN),
hod. NN

cd. tab. 7
Rok

1957

1958

Ujeżdżenie

Skoki

WKKW

I, Wojciech Zbanyszek,
Dystans x wlkp., ur.
1950 r., kaszt.,
(Pyrmonter x wschpr.
— Dzikuska po NN),
hod. NN

I. Marian Kowalczyk,
Pregor x wlkp.,
ur. 1951 r., sk. gn.,
(Polarstern x trk. —
Peseta x wschpr.
po NU),
hod. SK Liski

I. Marek Roszczynialski,
Ariol xom.,
ur. 1947 r., siwy,
(Front xo —
Martiza xo po
Szachu II),
hod. SK Morsko

II. Romana Orłowska,
Bagalpur xo, ur.
1949 r., sk. gn.,
(Rybak xo — Zagadka
po NN), hod.
Maj. Bodzechów

II. Antoni Pacyński,
Bosman x wlkp.,
ur. 1950 r., c. gn.,
(Jamajka x wschpr.
— Botin x wschpr.
po Alibabie)
hod. SK Liski

II. Jan Kowalski,
Litawor xo wlkp.,
ur. 1950 r., siwy,
(Kiejstut xo —
Liii x po Licie x),
hod. SK Racot

III. Feliks Drozd,
Bałagan xom., ur.
1948 r., c. kaszt.,
(Idus xo, — Reine
de Sabat xo po
Hableurze II xo),
hod. SK Nieświastów

III. Jan Kubiak,
Erotyk x wschpr.,
ur. 1943 r., c. gn.,
(Wotansbruder x
wschpr. — Erie x
po Erhordzie), hod. NN

I. Feliks Drozd,
Bałagan xom., ur.
1948 r., c. kaszt.,
(Idus xo — Reine de
Sabat xo po Hableurze
II xo), hod.
SK Nieświastów

I. Władysław Byszewski,
Besson xom ,
ur. 1948 r., gn.,
(Front xo — Sauge
xo po Vlan xxoo),
hod. SK Mchowo

I. Jan Kowalczyk,
Dotti xx,
ur. 1950 r., gn.,
(Salut — Ottilia
po Teleferique),
hod. SK Moszna

II. Marek Roszczynialski,
Duplikat x wlkp.,
ur. 1950 r., kaszt.,
(Topaz x trk. —
Pollisa han. po NU),
hod. SK Konarzewo

I. Marian Kowalczyk,
Pregor x wlkp.,
ur. 1951 r., sk. gn.,
(Polarstern x trk. —
Peseta x wschpr.
po NU),
hod. SK Liski

II. Jan Kowalski,
Litawor xo wlkp.,
ur. 1950 r., siwy,
(Kiejstut xo —
Liii x po Licie x),
hod. SK Racot

III. Wacław Gajda,
Farsz xom., ur. 1952
kary, (Lech II xo —
Mara x po Ipsosie xx),
hod. SK Morsko

III. Marian Babirecki,
Ekspresja xom.,
ur. 1951 r., kaszt.,
(Kaprys xo — Bandurka xo don. po
Bek don.)
hod. SK Białka
(Wola Żółkiewska)

III. Andrzej Kobyliński,
Wolbórz x wlkp.,
ur. 1951, r., c. gn.,
(Marzhase x
wschpr. —
Wolborka x wschpr.
po NU)
hod. SK Liski

—
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Ujeżdżenie

|

Skoki

I. Andrzej Kobyliński,
Wolbórz x wlkp.,
ur. 1951 r., c. gn.,
(Mârzhase x wschpr.
— Wolborka x wschpr.
po NU), hod. SK Liski

I. Marian Babirecki,
Don Hubertus x
wlkp., ur. 1952 r., gn.,
(Hubertus x trk. —
Druchna Jasna x
pom. po NU),
hod. SK Rzeczna

II. Tomasz Tokarczyk,
Solanka x wlkp.,
ur. 1954 r., kaszt.,
(Bambus x pozn. —
Scholastyka x pozn.
po Hidalgo x wschpr.)
hod. SK Racot

II. Romana Orłowska-Babirecka,
Dugan xx,
ur. 1950 r., kaszt.,
(Skarb — Bystra II
po Mah Jongu),
hod. SK Moszna

III. Andrzej Orłoś,
III. Janusz Nowak,
Krokosz x wlkp.,
Demagog II x wlkp.,
ur. 1951 r., sk. gn.,
ur. 1950 r., gn.,
(Caprivi x trk. —
(Topaz x trk. —
Cornelia x wschpr.,
Falaise x holszt.
po Corneliusie xo trk.), po Lotharno),
hod. SK Liski
hod. SK Posadowo

1960
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I. Marian Babirecki,
Volt x wlkp., ur.
1953 r., siwy,
(Polarstern x trk. —
Venus x wschpr.,
po NU), hod.
SK Liski

I. Stanisław Kubiak,
Wareg x wlkp.,
ur. 1950 r., kary,
(Jamajka x wschr.
— Wełtawa x wschpr.
po Welenschaunie)
hod. SK Liski

II. Marian Kowal
czyk,
Mitrydat xo wlkp.,
ur. 1951 r., gn.,
(Topaz x trk. —
Mitra xo po Szałasie
xo), hod. SK
Posadowo

II. Antoni Pacyński,
Bolgami x wlkp.,
ur. 1953 r., kary,
(Dreibund x wschpr.
— Botin x wschpr.
po Alibabie),
hod. SK Liski

III. Andrzej Orłoś,
Botwid x wlkp., ur.
1951 r., gn.,
(Caprivi x trk. —
Botin x wschpr.,
po Alibabie), hod. SK
Liski

III. Marian Kowalczyk,
Pregor x wlkp.,
ur. 1951 r., sk. gn.,
(Polarstern x trk. —
Peseta x wschpr.
po NU),
hod. SK Liski

|

WKKW

I. Andrzej Orłoś,
Krokosz x wlkp.,
ur. 1951 r., sk. gn.
(Caprivi x trk. —
Cornelia x wschpr.
po Corneliusie xo
trk.),
hod. SK Liski

—

—

nie rozgrywano

cd. tab. 7
Rok |
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1962

Ujeżdżenie

Skoki

'

WKKW

I. Andrzej Orłoś,
Botwid x wlkp.,1 ur.
1951 r., gn.,
(Caprivi x trk. —
Botin x wschpr.,
po Alibabie), hod.
SK Liski

I. Władysław Byszewski,
Dukat x wlkp.,
ur. 1950 r., gn.,
(Astek x Bb — Burza
po NN),
hod. NN

I. Andrzej Kobyliński,
Tyras xx,
ur. 1954 r., siwy,
(Good bye —
Tirana po Wiły
Attorney),
hod. SK Kozienice

II. Marian Babirecki,
Dysproz x wlkp.,
ur. 1955 r., gn.,
(Fortunatus xx —
Drętwa x wlkp.
po Polarsternie x trk.),
hod. SK Liski

II. Janusz Nowak,
Demagog II x wlkp.,
ur. 1950 r., gn.,
(Topaz x trk. —
Falaise x holszt.
po Lotharno),
hod. SK Posadowo

II. Marian Babirecki,
Krokosz x wlkp.
ur. 1951 r., sk. gn.,
(Caprivi x trk. —
Cornelia x wschpr.
po Corneliusie xo
trk.),
hod. SK Liski

III. Bogdan Kadłubowski,
Heksametr x wlkp.,
ur. 1954 r., kaszt.
(Bornholm x wlkp. —
Sępolinka x wschpr.
po NU), hod.
SK Krop lewo

III. Marian Kowalczyk, '
Mitrydat xo wlkp.,
ur. 1951 r., gn.,
(Topaz x trk. —
Mitra xo po Szałasie
xo), hod. SK
Posadowo

III. Stefan Pękala,
Gafme x wlkp.,
ur. 1953 r., c. gn.,
(Marzhase x
wschpr. — Gafa x
wschpr. po NU),
hod. SK Plękity

I. Marian Babirecki,
Dysproz x wlkp.,
ur. 1955 r., gn.,
(Fortunatus xx —
Drętwa x wlkp.
po Polarsternie x trk.),
hod. SK Liski

I. Stanisław Kubiak,
Wareg x wlkp.,
ur. 1950 r., kary,
(Jamajka x wschpr.
— Wełtawa x wschpr.
po Welenschaunie),
hod. SK Liski

I. Marian Babirecki,
Krokosz x wlkp.,
ur. 1951 r., sk. gn.,
(Caprivi x trk. —
Cornelia x wschpr.
po Corneliusie xo
trk.),
hod. SK Liski

II. Andrzej Orłoś,
Botwid x wlkp.,
ur. 1951 r., gn.,
(Caprivi x trk. —
Botin x wschpr.
po Alibabie),
hod. SK Liski

II. Janusz Nowak,
Demagog II x wlkp.,
ur. 1950 r., gn.,
(Topaz x trk. —
Falaise x holszt.
po Lotharno),
hod. SK Posadowo

II. Andrzej Orłoś,
Klarys x wlkp.,
ur. 1953 r., gn.,
(Diadem x trk. —■
Klara x pozn. po
Zniczu x wschpr.),
hod. SK Żołędnica

III. Kazimierz Sta
wiński,
Cirrus x wlkp.
ur. 1954 r., kary,
(Flötenspieler x pozn.
— Cuma x wlkp.
po Belizarze x wschpr.)
hod. SK Kadyny

III. Marian Kozicki,
Timur xx,
ur. 1955 r., siwy,
(Good bye — Tirana
po Wily Attorney),
hod. SK Kozienice

III. Stefan Pękala,
Wewenda xom.,
ur. 1955 r., siwa,
(Gaskończyk xo —
Weczera xo po
Amurath Sahibie oo),
hod. SK Walewice

11 — Polskie konie wierzchowe

161

cd. tab. 7
Rok I Ujeżdżenie|Skoki|WKKW

1963

1964

162

I. Kazimierz Stawiń
ski,
Cirrus x wlkp,
ur. 1954 r., kary,
(Flötenspieler x
pozn. — Cuma x
wlkp. po Belizarze x
wschpr.),
hod. SK Kadyny

I. Antoni Pacyński,
Don Hubertus x
wlkp.,
ur. 1952 r., gn.,
(Hubertus x trk. —
Druchna Jasna x
pom. po NU),
hod. SK Rzeczna

II. Andrzej Koby
liński,
Castelotti x wlkp.,
ur. 1957 r., kary,
(Bengazi x wlkp. —
Cisma x wlkp.,
po Hindusie x pozn.),
hod. SK Pępowo

II. Stanislaw Kubiak,
Wareg x wlkp.,
ur. 1950 r., kary,
(Jamajka x wschpr.
— Wełtawa x wschpr.
po Welenschaumie),
hod. SK Liski

III. Zbigniew Cie
sielski,
Skok xom., ur. 1956 r.
gn., (Marten xxoo —
Skoczka x po Jemenie
II x),
hod. SK Pruchna

III. Marian Kowalczyk,
Demagog II x wlkp.,
ur. 1950 r., gn.,
(Topaz x trk. —
Falaise x holszt.
po Lotharno),
hod. SK Posadowo

I. Marian Babirecki,
Volt x wlkp., ur.
1953 r., siwy,
(Polarstern x trk. —
Venus x wschpr.,
po NU),
hod. SK Liski

I. Andrzej Orłoś,
Bao Day xx,
ur. 1956 r., kaszt.,
(Aquino — Burma II
po Pilade),
hod. SK Golejewko

I. Marian Babirecki,
Volt x wlkp.,
ur. 1953 r., siwy,.
(Polarstern x
trk. — Venus x
wschpr. po NU),
hod. SK Liski

II. Janusz Nowak,
Brytus x wlkp.,
ur. 1957 r., gn.,
(Caprivi x trk. —
Bierna x po Cyklonie
II x trk.),
hod. SK Pępowo

II. Franciszek Ciebielski,
Hrabia, ur. 1958 r.,
kaszt., NN,
hod. NN

II. Andrzej Orłoś,
Dysproz x wlkp.,
ur. 1955 r., gn.,
(Fortunatus xx —
Drętwa x wlkp.
po Polarsternie x
trk.), hod. SK Liski

III. Michal Siemion
Condylus x wlkp.,
ur. 1958 r., kaszt.,
(Szczecin xx — Con
Amore x wlkp.
po Söldnerze x wschpr.),
hod. SK Rzeczna

III. Janusz Nowak,
Brytus x wlkp.,
ur. 1957 r., gn.,
(Caprivi x trk. —
Bierna x po Cyklonie
II x trk.)
hod. SK Pępowo

nie rozgrywano

—

—

cd. tab. 7
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Ujeżdżenie

Skoki

I. Zbigniew Ciesielski,
Skok xom., ur. 1956 r.,
gn.,
(Marten xxoo —
Skoczka x po Jemenie
II x), hod.
SK Pruchna

I. Jan Kowalczyk,
Ronceval xom.,
ur. 1956 r., c. gn.,
(Valentin xx —
Rosette xo po Hajdi
xo), hod. SK Pruchna

I. Zbigniew Madejczyk,
Demon Schagya
tom., ur. 1958 r.,
siwy,
(Romeo IV xo —
Dżungaria xo po
Schagya Jantarze xo),
hod. SK Walewice

II. Janusz Nowak,
Brytus x wlkp.,
ur. 1957 r., gn.,
(Caprivi x trk. —
Bierna x po Cyklonie
II x trk.),
hod. SK Pępowo

II. Marian Kozicki,
Tyras xx,
ur. 1954 r., siwy,
(Good bye — Tirana
po Wiły Attorney),
hod. SK Kozienice

II. Piotr Milbrat,
Wewenda xom.,
ur. 1955 r., siwa,
(Gaskończyk xo —
Weczera xo po
Amurath Sahibie oo),
hod. SK Walewice

III. Marian Babirecki,
Volt x wlkp.,
ur. 1953 r., siwy,
(Polarstern x trk. —
Venus x wschpr.
po NU),
hod. SK Liski

III. Antoni Pacyński,
Chrenowska x wlkp.,
ur. 1958 r., kaszt.,
(Chryzolit x trk. —
Gondola x po Guido x
trk.), hod. SK Liski

III. Wojciech
Mickunas,
Zawrat xo wlkp.
ur. 1958 r., gn.,
(Gracioso x wlkp.
— Zaczepka xo
wlkp. po Aiglonie
xo),
hod. SK Pępowo

I. Marian Kowalczyk, I. Jak Kowalczyk,
Drobnica x wlkp.,
Sekt x wlkp.,
ur. 1958 r., c. kaszt.,
ur. 1960 r., siwy,
(Dreibund x wschpr.
(Rumian x — Sekta
brdbg. po Senatorze I — Druchinia x wlkp.
po Tamerlanie x trk.),
brdbg.),
hod. SK Rzeczna
hod. SK Posadowo

1966

11»

WKKW

I. Jan Kowalczyk,
Orbis xx,
ur. 1959 r., kaszt.,
(Aquino — Oriana
po Sickingenie),
hod. SK Iwno

II. Marian Babirecki,
Volt x wlkp.,
ur. 1953 r., siwy,
(Polarstern x trk. —
Venus x wschpr.
po NU),
hod. SK Liski

II. Antoni Pacyński,
Chrenowska x wlkp.,
ur. 1958 r., kaszt.,
(Chryzolit x trk. —
Gondola x po Guido x
trk.), hod. SK Liski

II. Marek Małecki,
Desant xx,
ur. 1958 r., c. gn.,
(Sygnet — Daffetta
po Oduagisie),
hod. SK Moszna

III. Antoni Pacyński,
Fordon x wlkp.,
ur. 1959 r., kaszt.,
(De Corte xx —
Fortuna x wschpr.
po NU), hod.
SK Żołędnica

III. Franciszek Ciebielski,
Hrabia, ur. 1958 r.,
kaszt. NN,
hod. NN

III. Zbigniew
Madejczyk
Winicjusz x wlkp.,
ur. 1961 r., kaszt.
(Celsius x trk. —
Bitinia x wlkp.,
po Dreibundzie x
wschpr.),
hod. SK Liski
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I. Marian Kowalczyk, I. Jan Kowalczyk,
Drobnica x wlkp.,
Sekt x wlkp.,
ur. 1958 r., c. kaszt.,
ur. 1960 r., siwy,
(Dreibund x wschr.,
(Rumian x — Sekta
brdbg. po Senatorze I — Druchinia x wlkp.
po Tamerlanie x trk.),
brdbg), hod. SK
hod. SK Rzeczna
Posadowo

1967

1968

164

|

WKKW
I. Bernard Kuleta,
Wodnik x wlkp.
ur. 1961 r., gn.,
(Szczecin xx —
Wysoka Woda x
wschpr. po NU),
hod. SK Rzeczna

II. Marian Babirecki,
Grigorij x wlkp.,
ur. 1958 r., kaszt.,
(Bielgorod xx —
Gorlinka x po
Garibaldim x trk.),
hod. SK Liski

II. Stefan Grodzicki,
Biszka xx,
ur. 1959 r., gn.,
(Aquino — Bifforta
po Pilade),
liod. SK Golejewko

II. Zbigniew Madejczyk,
Demon Schagya
xom., ur. 1958 r.,
siwy,
(Romeo IV xo —
Dżungaria xo po
Schagya Jantarze xo),
hod. SK Walewice

III. Janusz Nowak,
Istambuł x wlkp.,
ur. 1960 r., kaszt.,
(Hetman x pozn. —
Istasia x wlkp.,
po Grossvisierze x
wschpr.),
hod. SK Posadowo

III. Antoni Pacyński,
Remus xx,
ur. 1960 r., kary,
(Dorpat — Romania
po Pilade),
hod. SK Golejewko

III. Stanisław Kumorek,
Nalot oo,
ur. 1959 r., gn.,
(Banjo — Naganka
po Bad Afasie),
hod. SK Nowy Dwór

I. Marian Kowalczyk,
Sekt x wlkp.,
ur. 1960 r., siwy,
nie rozgrywano
(Rumian x —■ Sekta
brdbg. po Senatorze I
brdbg.), hod.
SK Posadowo

I. Zbigniew Ciesielski,
Skok xom.,
ur. 1956 r., gn.,
(Marten xxoo —
Skoczka x po
Jemenie II x),
hod. SK Pruchna

II. Wojciech Mickunas,
Dżemila x wlkp.,
ur. 1959 r., sk. gn.,
(Arras xx — Digana x
wlkp. po Dazumalim x
wschpr.),
hod. SK Pępowo

II. Wojciech
Muckunas,
Dżemila x wlkp.,
ur. 1959 r., sk. gn.,
(Arras xx —
Digana x wlkp.,
po Dazumalim x
wschpr.),
hod. SK Pępowo

III. Marek Skrzyp
czyk,
Herszt x wlkp.,
ur. 1961 r., kary,

III. Bernard
Kuleta,
Wodnik x wlkp.,
ur. 1961 r., gn.,
(Szczecin xx —

cd. tab. 7
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(Grzesznik x wlkp. —
Harminia han. po
Grunneliusie han.),
hod. SK Kadyny

Wysoka Woda x
wschpr. po NU),
hod. SK Rzeczna

I. Marian Kowalczyk, I. Jan Kowalczyck
Sekt x wlkp.,
Blekot xx,
ur. 1960 r., siwy,
ur. 1960 r., gn.,
(Rumian x — Sekta
(Dar es Salam —
brdbg. po Senatorze I Blume po Jaworze II),
brdbg.),
hod. SK Kozienice
hod. SK Posadowo

I. Wojciech Mickunas,
Dźemila x wlkp.,
ur. 1959 r., sk. gn.,
(Arras xx —
Digana x wlkp.
po Dazumalim x
wschpr.),
hod. SK Pępowo

II. Gerard Fróllich,
Gładysz x wlkp.,
ur. 1960 r., kaszt.,
(Celsius x trk. —
Glazura x po
Garibaldim x trk.),
hod. SK Liski

II. Stefan Grodzicki,
Biszka xx,
ur. 1959 r., gn.,
(Aquino — Bifforta
po Pilade),
hod. SK Golejewko

II. Mirosław Szefer,
Nalot oo,
ur. 1959 r., gn.,
(Banjo — Naganka
po Bad Afas),
hod. SK Nowy Dwór

III. Wojciech Mickunas,
Dźemila x wlkp.,
ur. 1959 r., sk. gn.,
(Arras xx — Digana
x wlkp. po Dazumalim
x wschpr.),
hod. SK Pępowo

III. Stefan Stanisławiak,
Scheda x wlkp.,
ur. 1960 r., kara,
(Eiskiinstler x wschpr.
— Schola x po Harapie
x trk.), hod. SK Racot

III. Stefan Kumorek,
Bałagan xom.,
ur. 1961 r., kaszt.,
(Marten xxoo —
Baffa xo po Palbo
xo), hod. SK
Pruchna

I. Marian Kowal
czyk,
Sekt x wlkp.,
ur. 1960 r., siwy,
(Rumian x — Sekta
brdbg. po Senatorze I
brdbg.)
hod. SK Posadowo

I. Jan Kowalczyk,
Blekot xx,
ur. 1960 r., gn.,
(Dar es Salam —
Blume po Jaworze II),
hod. SK Kozienice

I. Zbigniew Madejczyk,
Bursz xom.,
ur. 1963 r., sk. gn.,
(Kanton xo —
Burgundia xo po
Martenie xxoo),
hod. SK Pruchna

11. Antoni Pacyński,
Leonidas x wlkp.,
ur. 1964 r., kaszt.,
(Belizar x wschpr. —
Dechawa x wlkp.)
po Pyrrhusie x trk.),
hod. SK Liski

II. Piotr Wawryniuk,
Poprad x wlkp.,
ur. 1961 r., c. gn.,
(Traum x wschpr. —
Poprawka x po
Pilgrimie x trk.),
hod. SK Liski

II. Gerard Fróllich,
Gładysz x wlkp.,
ur. 1960 r., kaszt.,
(Celsius x trk. —
Glazura x po
Garibaldim x trk.),
hod. SK Liski

III. Tomasz Pacyński, III. Marian Kozicki,
Sztorm x wlkp.,
Bronz xx,
ur. 1964 r., kaszt.,
ur. 1961 r., kaszt.,

III. Wojciech Mic
kunas,
Giecz x wlkp.,
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(Belizar x wschpr.—
Surma I x
wlkp., po Celsiusie x
trk.),
hod. SK Liski

(Merry Minstrel —
Branża po Skarb),
hod. SK Kozienice

ur. 1964 r., sk. gn.,
(Ceremoniał xx —
Gafme x wlkp. po
Marzhase x
wschpr.)
hod. SK Iwno

I. Antoni Pacyński,
Leonidas x wlkp.,
ur. 1964 r., kaszt.,
(Belizar x wschpr.,—
Dechawa x wlkp.
po Pyrrhusie x trk.),
hod. SK Liski

I. Piotr Wawryniuk
Poprad x wlkp.,
ur. 1961 r., c. gn.,
(Traum x wschpr. —
Poprawka x
po Pilgrimie x trk.),
hod. SK Liski

I. Zbigniew Ciesielski,
Damaszek x wlkp.,
ur. 1963 r., gn.
(Marzhase x
wschpr. — Dina
Devi x wlkp. po
Kurierze Mazurskim x
wschpr.),
hod. SK Plękity

II. Marian Kozicki,
Bronz xx,
ur. 1961 r., kaszt.,
(Merry Minstrel —
Branża po Skarbie),
hod. SK Kozienice

II. Jacek Wierzchowiecki,
Mistral xx,
ur. 1963 r., gn.,
(Negresco — Marsylia
po Aquino),
hod. SK Golejewko

II. Marian Kowalczyk,
' Sekt x wlkp.,
1971 ur. 1960 r., siwy,
(Rumian x — Sekta
brdbg. po Senatorze I
brdbg.),
hod. SK Posadowo

III. Stefan Grodzicki,
III. Stefan Gro
Biszka xx,
dzicki,
ur. 1959 r., gn.,
Tarnów x wlkp.,
(Aquino — Bifforta
ur. 1966 r., kary,
po Pilade),
(Dobrysław x
hod. SK Golejewko
wlkp. — Tanecznica
x wlkp. po Polarsternie
x trk.),
hod. SK Liski

1972
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III. Wojciech Mickunas,
Giecz x wlkp.,
ur. 1964 r., sk. gn.,
(Ceremoniał xx —
Gafme x wlkp. po
Marzhase x
wschpr.),
hod. SK Iwno

I. Antoni Pacyński,
Porfir x wlkp.,
ur. 1965 r., kary,
(Hermes xx —
Poprawka x po Pilgrimie x trk.),
hod. SK Liski

I. Marian Kozicki,
Bronz xx,
ur. 1961 r., kaszt.,
(Merry Minstrel —
Branża po Skarbie),
hod. SK Kozienice

I. Wojciech Mickunas,
Armator xom.,
ur. 1961 r., gn.,
(Marten xxoo —
Arseta xo po Kantonie
xo),
hod. SK Pruchna

II. Stefan Grodzicki,
Tarnów x wlkp.,
ur. 1966 r., kary,
(Dobrysław x wlkp. —
Tanecznica x wlkp.,
po Polarsternie x trk.),
hod. SK Liski

II. Jan Kowalczyk,
Blekot xx,
ur. 1960 r., gn.,
(Dar es Salam —
Blume po Jaworze II),
hod. SK Kozienice

II. Jan Skoczylas,
Cyrjak xx,
ur. 1966 r., c. gn.,
(Deer Leap — Celerima po Raufboldzie),
hod. SK Rzeczna

cd. tab. 7
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Ujeżdżenie

III. Krzysztof Toma III. Stefan Grodzicki,
szewski
Biszka xx,
Haust x wlkp.,
ur. 1959 r., gn.,
ur. 1965 r. kaszt.,
(Aquino — Bifforta
(Lech x wlkp., —
po Pilade),
hod. SK Golejew'ko
Haussa x wlkp.
po Assuku x wschpr.),
hod. SK Iwno

I. Jerzy Pawłowski,
Diogenes x wlkp.,
ur. 1967 r., kaszt.,
(Elew x wlkp. —
Digesta x wlkp.
po Dreibundzie x
wschpr.),
hod. SK Rzeczna

1973

1974

Skoki

I. Jan Kowalczyk,
Blekot xx
ur. 1960 r., gn.,
(Dar es Salam —
Blume po Jaworze II),
hod. SK Kozienice

WKKW

III. Jan Kłym,
Plutokrata xom.,
ur. 1964 r., siwy,
(Bawar xo — Pluto
IV-7 lp.),
hod. SK Trzebienice

I. Jacek Wierzchowiecki
Gniew xx,
ur. 1966 r., kaszt.,
(Cypr — Genewa
po Sonnenordenie),
hod. SK Strzegom

II. Stefan Grodzicki, II. Stefan Grodzicki,
Biszka xx,
Tarnów x wlkp.,
ur. 1959 r., gn.,
ur. 1966 r., kary,
(Dobrysław x wlkp. — (Aquino — Bifforta
po Pilade),
Tanecznica x wlkp.
po Polarsternie x trk.), hod. SK Kozienice
hod. SK Liski

II. Józef Zagor,
Kosa x wlkp.,
ur. 1966 r., kaszt.,
(Dorwid xx —
Komosa x wlkp. po
Ditto x wlkp.),
hod. SK Rzeczna

III. Antoni Pacyński,
Porfir x wlkp.,
ur. 1965 r., kary,
(Hermes xx —
Poprawka x po
Pilgrimie x trk.),
hod. SK Liski

III. Henryk Hucz,
Bertyn x wlkp.,
ur. 1966 r., c. kaszt.,
(Eliop x wlkp., —
Brodnia x wlkp.,
po Dreibundzie x
wschpr.),
hod. SK Rzeczna

III. Jan Kłym,
Plutokrata xom.,
ur. 1964 r., siwy,
(Bawar xo — Pluto
IV-7 lp.),
hod. SK Trzebienice

I. Antoni Pacyński,
Porfir x wlkp.,
ur. 1965 r., kary,
(Hermes xx — Popraw
ka x po Pilgrimie x
trk.),
hod. SK Liski

I. Jan Kowalczyk,
Blekot xx,
ur. 1960 r., gn.,
(Dar es Salam — Blume
po Jaworze II), hod.
SK Kozienice

I. Marek Małecki,
Siros xom.,
ur. 1966 r., siwy,.
(Caruso xx — Singaria
tom. po Bijou xo),
hod. SK Moszna

II. Stefan Grodzicki,
Tarnów x wlkp.,
ur. 1966 r., kary,
(Dobrysław x wlkp —
Tanecznica x wlkp. po
Polarsternie x trk.),
hod. SK Liski

II. Rudolf Mrugała,
Farsa x wlkp.,
ur. 1965 r., sk. gn.,
(Szczecin xx — Fanfaro
nada x wlkp po Fanatyku
han.),
hod. SK Moszna

II. Krzysztof Aftyka,
Odynit xx,
ur. 1966 r., kaszt.,
(Ceremoniał — Owocnia
po Dorpacie), hod. SK
Iwno

III. Krzysztof Toma
szewski,
Haust x wlkp.,

III. Wiesław Dziadczyk,
Via Vitae xx,

III. Józef Kutysz
Orlik x,
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1974

I

Ujeżdżenie
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ur. 1965 r., kaszt.,
(Lech x wlkp. — Haus
sa x wlkp. po Assuku
x wschpr.,) hod.
SK Iwno

Skoki
ur. 1960 r., kaszt.,
(Dar es Salam — Via
Aquia po Aquino),
hod. SK Kozienice

I. Jan Kowalczyk,
I. Krzysztof Toma
Darlet xo m,.
szewski,
ur. 1966 r., gn.,
Haust x wlkp.,
(Ariet xo — Dayalla xo
ur. 1965 r., kaszt.,
(Lech x wlkp. — Haus po Valentinie xx),
sa x wlkp. po Assuku x hod. SK Pruchna
wschpr.), hod.
SK Iwno

1975

1976
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WKKW
ur. 1967 r., gn.,
(Graf x — Horda po NN)
hod. WKS Gwardia War
szawa

I. Piotr Skwira
Borta x wlkp.,
ur. 1968 r., gn.,
(Horoskop xx — Bomba x
wlkp. po Grossvisierze
x wschpr.), hod. SK
Posadowo

II. Mirosław Ślusarczyk,
Dariusz xo m.,
ur. 1966 r., c. gn.,
(Dzięgiel xx — Dayah xo
po Bijou xo),
hod. SK Pruchna

II. Stefan Grodzicki,
Kobryń x wlkp.,
ur. 1970 r., kaszt.,
(Oran I x wlkp. -—
Kabza x wlkp. po Ja
majce x wschpr.),
hod. SK Kroplewo

II. Antoni Pacyński,
Postawa x wlkp.,
ur. 1968 r., c. gn.,
(Ceremonial xx — Ponowa
x wlkp. po Akcjonariuszu
x wlkp.),
hod. SK Liski

III. Antoni Pacyński,
Porfir x wlkp.,
ur. 1965 r., kary,
(Hermes xx — Po
prawka x po Pilgrimie
x trk.), hod. SK Liski

III. Henryk H.ucz,
III. Krzysztof Aftyka,
Bertyn x wlkp,
Czad xx,
ur. 1966 r., kaszt.,
ur. 1965 r., gn.,
(Eliop x wlkp. — Brod- (Jongleur — Czata po
nia x wlkp. po Dreibun- Dar es Salamie), hod. SK
dzie x wschpr.), hod. SK Kozienice
Rzeczna

I. Stefan Grodzicki,
Kobryń x wlkp.,
ur. 1970 r., kaszt.,
(Oran I x wlkp. — Ka
bza x wlkp. po Jamajce
x wschpr.), hod. SK
Kroplewo

I. Henryk Hucz,
Bertyn x wlkp.,
ur. 1966 r., kaszt.,
(Eliop x wlkp. — Brodnia x wlkp. po Dreibundzie x wschpr.), hod. SK
Rzeczna

I. Piotr Piasecki,
Idrys xx,
ur. 1968 r. kaszt.,
(Solali — Ikra po Hirohito), hod. SK Rzecz
na

II. Antoni Pacyński
Porfir x wlkp.,
ur. 1965 r., kary,
(Hermes xx — Popraw
ka x po Pilgrimie x
trk.), hod. SK Liski

II. Wiesław Hartman
Norton xx,
ur. 1969 r., c. gn.,
(Effort — Nekanda po Go
od bye), hod. SK Golejewko

II. Jacek Wierzchowiecki
Hangar xx,
ur. 1967 r., kaszt.
(Dorpat-Huerta po Hextonie), hod. SK Strzegom

III. Marek Małecki
Olsztyn x wlkp.,
ur. 1967 r., kaszt.,
(Szczecin xx — Ostróda
x wlkp. po Efekcie
han.), hod. SK Moszna

III. Stefan Migdalski,
Brzask xx,
ur. 1964 r., gn., (Jongleur
— Brzana po Sandlingu),
hod. SK Kozienice

III. Krzysztof Sońta,
Nikiel xo m.,
ur. 1967 r., gn.,
(Sanderus xx — Nikolina
xo po Ingu xo), hod. SK
Walewice

cd. tab. 7
Rok

1977

1979

WKKW

Skoki

I. Krzysztof Ferenstein,
Kobryń x wlkp.,
ur. 1970 r., kaszt.,
(Oran I x wlkp. —
Kabza x wlkp. po Ja
majce x wschpr.),
hod. SK Kroplewo

I. Jan Kowalczyk
Darlet xo m.,
ur. 1966 r., gn.,
(Ariet xo — Dayalla xo po
Valentinie xx),
hod. SK Pruchna

I. Jacek Wierzchowiecki,
Hangar xx,
ur. 1967 r., kaszt.,
(Dorpat — Huerta po Hextonie)
hod. SK Strzegom

II. Józef Zagor,
Helios x wlkp.,
ur. 1970 r., kaszt.,
(Halifax x wlkp.---Roksana x wlkp. po
Kasjuszu x wlkp.), hod.
PGR Wysoka Mała

II. Janusz Bobik,
Zygzak x wlkp.,
ur. 1967 r., kary,
(Hipparch x wlkp. — Diablica x wlkp. po Dorpacie
xx), hod.SK Mieczownica

II. Józef Kutysz,
Infantado x wlkp.,
ur. 1967 r., kaszt.,
(Orkan II xx — Infantka x
wlkp. po Grossvisierze x
wschpr.), hod. SK Posadowo

III. Krzysztof Toma III. Stanisław Helak,
Ostrożeń xx,
szewski,
ur. 1965 r., siwy,
Haust x wlkp.,
(Ceremoniał — Oriana
ur. 1965 r., kaszt.,
(Lech x wlkp. — Haus- po Sickingenie),
sa x wlkp. po Assuku hod. SK Iwno
x wschpr.), hod. SK
Iwno

1978

|

Ujeżdżenie

III. Janusz Bobik,
Tropik x wlkp.,
ur. 1970 r., kaszt.,
(Polonez xx — Targa x
wlkp. po Abschussie x
wschpr.), hod. SK Nowielice

I. Józef Zagor,
Helios x wlkp.,
ur. 1970 r., kaszt.,
(Halifax x wlkp. —
Roksana x wlkp. po
Kasjuszu x wlkp.),
hod. PGR Wysoka
Mała

I. Jan Kowalczyk,
Darlet xo m.,
ur. 1966 r., gn.,
(Ariet xo — Dayalla xo
po Valentinie xx),
hod. SK Pruchna

I. Adam Prokulewicz
Borta x wlkp.,
ur. 1968 r., gn.,
(Horoskop xx — Bomba
x wlkp. po Grossvisierze
x wschpr.),
hod. SK Posadowo

II. Antoni Pacyński
Porfir x wlkp.,
ur. 1965 r., kary,
(Hermes xx — Popraw
ka x po Pilgrimie x
trk.), hod. SK Liski

II. Wiesław Hartman,
Norton xx,
ur. 1969 r., c. gn.,
(Effort — Nekanda po Good bye), hod. SK Golejewko

II. Jacek Wierzchowiecki
Hangar xx,
ur. 1967 r., kaszt.,
(Dorpat — Huerta po Hextonie),
hod. SK Strzegom

III. Wanda Wąsowska,
Damazy x wlkp.,
ur. 1969 r., kary,
(Elew x wlkp. — Diagola x wlkp. po Dreibundzie x wschpr.)
hod. SK Rzeczna

III. Henryk Hucz,
Bertyn x wlkp.,
ur. 1966r., kaszt.,
(Eliop x wlkp. — Brodnia
x wlkp. po Dreibundzie
x wschpr.),
hod. SK Rzeczna

III. Konstanty Fras,
Prom x wlkp.,
ur. 1970 r., siwy,
(Montparnasse xx — Piratka x wlkp. po Tirolerze
han.),hod. SK Kadyny

I. Elżbieta Morciniec
Frez x wlkp.,

I. Jan Kowalczyk
Artemor x om.

I. Piotr Piasecki
Kwakier xo wlkp.,
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Rok

1979

Ujeżdżenie

Skoki

WKKW

ur. 1971 r., kaszt.,
(Balast — Ferezja xx
po Cyprze xx), hod.
SK Posadowo

ur. 1969 r., gn.,
(Eros xx —■ Artemiza xo m
po Equatorze xo), hod.
SK Janów Podlaski

ur. 1970 r., gn.,
(Ariet xo m — Kryza x
wlkp. po Dyrektoriacie x
wlkp.), hod. SK Pępowo

II. Bogusław Misztal
Damian xo wlkp.,
ur. 1973 r., gn.,
(Sekwestr xxoo — Damura x wlkp po Traumie x wschpr.), hod.
SK Liski

II. Hubert Szaszkiewicz
Rozmaryn xo wlkp.,
ur. 1972 r., c. gn.,
(Jantar x wlkp. — Rosa
Cara xo po Caruso xx),
hod. SK Moszna

II. Jacek Bobik
Harmonia x wlkp.,
ur. 1971 r., gn.,
(Polonez xx — Harfa
po NN), hod. SK Nowielice

III. Wanda Wąsowska
Damazy x wlkp.
ur. 1969 r., kary,
(Elew x wlkp. — Diagola x wlkp. po Dreibundzie x wschpr.),
hod. SK Rzeczna

III. Bogdan Jaworski
Bremen xx,
ur. 1970 r., kaszt.,
(Kemal — Brema po Dar
es Salamie), hod. SK Ko
zienice

III. Artur Bober
Chorwat xo wlkp.,
ur. 1971 r., gn.,
(Ariet xo m — Charena x
wlkp. po Berengarze x
wlkp), hod. SK Pępowo

sce (tab. 7). Najlepsze zaś wyniki osiągnął wałach Krokosz x wlkp.,
który pod A. Orłosiem w 1959 r. jako jedyny ukończył JMP w
WKKW, a pod M. Babireckim w 1961 r. zdobył wicemistrzostwo,
a w 1962 r. mistrzostwo Polski.
Ogółem na 62 medalowe miejsca w JMP WKKW, konie wielko
polskie zdobyły 30 medali, małopolskie — 15, i pełnej krwi — 14
oraz 3 inne.
Jeździeckie Mistrzostwa Polski — Juniorów

Pierwsze Jeździeckie Mistrzostwa Polski Juniorów w ujeżdżeniu
odbyły się w 1970 r. Zadaniem ich jest zachęcenie młodych jeźdź
ców do uprawiania tak pięknej konkurencji.
Mistrzowski konkurs ujeżdżenia dla juniorów rozgrywany był
według programu ujeżdżenia klasy „N”, w którym jednym z trud
niejszych elementów były ciągi w kłusie.
Poczynając od 1977 r. zmieniono konkurs finałowy z klasy „N”
na „C”, w którym najtrudniejszymi elementami są ciągi i zmiana
nogi w galopie. Od 1979 r. konkurs finałowy jest rozgrywany we
dług warunków konkursu Sw. Jerzego.
Pierwsze w Polsce Jeździeckie Mistrzostwa Juniorów w skokach
przez przeszkody rozegrane zostały w 1959 r. Początkowo — do
1964 r. — do wyniku ostatecznego mistrzostw liczono tylko wyniki
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Rys. 79. J. Wierzchowiecki na Gniewie xx — zwycięzcy JMP WKKW w Po
znaniu w 1973 r., fot. S. Rozwadowski

Rys. 80. M. Małecki na wał. Siros xo m. — WKKW Poznań 1973, seria „P”,
fot. S. Rozwadowski

konkursu finałowego; rozgrywany był on w dwóch nawrotach na
przeszkodach wysokości około 120 cm. W 1965 r. wprowadzono
I półfinał rozgrywany na zasadzie konkursu dokładności na prze
szkodach wysokości około 120 cm. Konkurs finałowy, w którym
przeszkody miały wysokość około 130 cm, rozgrywano również w
dwóch nawrotach.
Nowe zasady rozgrywania JMP juniorów w skokach przez prze
szkody wprowadzono w 1969 r., nie uległy one zmianom do 1976 r.
W myśl obowiązujących przepisów JMP juniorów w skokach przez
przeszkody dzieliły się na: I półfinał — konkurs zwykły, wyso
kość przeszkód około 120 cm, rów z wodą szerokości 3,5 m, tempo
400 m/min,; II półfinał — konkurs dokładności, pozostałe warunki
bez zmian; finał — konkurs dokładności w dwóch nawrotach, na
przeszkodach wysokości około 130 cm, rów z wodą szerokości do
4 m, tempo 400 m/min.
Od 1965 r. do 1976 r. warunkiem wstępnym dopuszczenia jeźdź
ca do JMP juniorów w skokach przez przeszkody było przebycie
próby kwalifikacyjnej w konkursie ujeżdżenia klasy „P” i osiągnię
cie nie mniej niż 69 pkt. Celem próby kwalifikacyjnej jest niejako
zmuszenie młodych jeźdźców do opanowania podstawowych zasad
ujeżdżenia konia.
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S. Rozwadowski

W 1977 r. wprowadzono zmiany w zasadach rozgrywania JMP
juniorów w skokach, a mianowicie zniesiono próbę kwalifikacyjną
w konkursie ujeżdżenia oraz podniesiono klasy konkursów półfina
łowych z „N” do „C”. Zgodnie z obowiązującymi zasadami prze
szkody w konkursach mistrzowskich mają obecnie wysokość ok.
130 cm, a rów z wodą do 4 m szerokości.
Pierwsze Jeździeckie Mistrzostwa Juniorów we wszechstronnym
konkursie konia wierzchowego rozegrane zostały w 1964 r. Zasady
rozgrywania tych mistrzostw powinny odpowiadać warunkom sta
wianym na Mistrzostwach Europy juniorów w tej konkurencji. Są
one rozgrywane według przepisów odpowiadających WKKW kla
sy „N”. Do 1976 r. decyzje odnośnie szczegółowego programu mi
strzostw (specjalnie dotyczy to długości odcinków w próbie tereno
wej) podejmuje co roku Zarząd PZJ.
Rozgrywane w Polsce mistrzostwa juniorów w WKKW odpo
wiadały najczęściej klasie „P” i odbywały się według następującego
programu:
dzień pierwszy, A — próba ujeżdżenia na czworoboku kl. „P”;
dzień drugi, B — próba wytrzymałości, odcinki a i c (drogi
i ścieżki) na łącznym dystansie 12 240 m w tempie 240 m/min., od-
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Tabela 8
Wyniki Jeździeckich Mistrzostw Polski rozgrywanych w latach 1953—1979 (ju
niorów)
Rok

1

Ujeżdżenie
2

.

Skoki

WKKW

3

4

I. Tomasz Pacyński,
Siekacz x wlkp., ur.
1954 r., sk. gn.,
(Dreibund x wschpr. —
Sigida xx po Gewerke xx),
hod. SK Liski
1959

II. Tomasz Padlewski
Hafiz

III. Jan Kowalczyk,
Larum xo m. ur. 1955 r.
(Caruso xx — Lala xo po
Laudumie xx),
Hod. SK Morsko

I. Tomasz Pacyński,
Bolgami x wlkp.,
ur. 1953 r., kary,
(Dreibund x wschpr. —
Botin x wschpr. po Alibabie x trk.), hod. SK Liski
II. Bronisław Kaczmarek,
Hilga xo m., ur. 1954 r.,
gn.,
(Benjamin xo — Efuga
xo po Efugu xxoo),
hod. SK Samborzec

1960

III. W. Koźmiński
Infantka xo m., ur.
1947 r., c. gn.,
(Armand xx — Kokietka
o po Ibn Mahomecie oo).
hod. SK Walewice

I. Andrzej Krzysztofik,
Ariol xo m, ur. 1947 r., si
wy, (Front xo — Maritza
xo po Szachu II xo), hod.
SK Morsko

1961
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II. T. Olex,
Dżaffar xo m., (Grzmot
xo — Fafa xo po Gallardo II xo), hod. SK
Pępowo

cd. tab. 8

1

1961

I

2

3

4

III. Tomasz Pacyński
Siekacz x wlkp.,
ur. 1954 r., sk. gn.,
(Dreibund x wschpr. —
Sigida xx po
Gewerke xx), hod. SK
Liski
I. Zbigniew Chrzanowski
Henner x wlkp., ur.
1956 r., kaszt., (Hidalgo
x wschpr. — Henriada x po
Kónigsaarze x trk.), hod.
SK Rzeczna

1962

II. Stefan Grodzicki
Boksana x wlkp.
ur. 1956 r., c. kaszt.,
(Moskit x wlkp. — Bakara
x wlkp. po Celsiusie x trk.),
hod. SK Liski
III. Jerzy Lipman,
Grom xx, ur. 1948 r. gn.
(Pilade — Genova po Villarsie), hod. E. Kurnatowski

I. Andrzej Krzysztofik,
Herb x wlkp., ur. 1952 r.,
(Buschido x trk. — Hera
I x pozn. po Hundingu x
trk.), hod. SK Racot

1963

II. Wojciech Wiatrowski,
Pigma x wlkp.,
ur. 1957 r.,
(Lehar x wschpr. — Partenita x wlkp. po Marzhase
x wschpr.), hod. SKPlękity
III. Zbigniew Chrzanow
ski,
Henner x wlkp., ur. 1956 r.,
kaszt., (Hidalgo x wschpr.
— Henriada x po Konigsaarze x trk), hod. SK
Rzeczna

1964

I. Stefan Grodzicki
Czeladka x wlkp.,
ur. 1957 r., kaszt.,
(Celsius x trk. — Czeszka x wlkp. po Midasie

I. Wojciech Mickunas,
Hannibal x wlkp.,
ur. 1959 r., gn.,
(Rumian x — Happiness
x wlkp. po Praemonie x
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1964

2

3

4

x trk.)
hod. SK Liski

wschpr.),
hod. SK Posadowo

II. J. Łoziński,
Cirrus x wlkp.,
ur. 1954 r., kary,
(Flötenspieler x pozn. —
Cuma x wlkp. po Belizarze x wschpr)
hod. SK Kadyny

II. Władysław Czuż,
Zawrat x wlkp.,
ur. 1958 r., gn.,
(Gracioso x wlkp. — Za
czepka xo po Aiglonie xo).
hod. SK Pępowo

III. Jacek Goszczyński,
Dysproz x wlkp.,
ur. 1955 r., gn.,
(Fortunatus xx — Dręt
wa x wlkp. po Polarsternie x trk.)
hod. SK Liski

*

—

I. Stefan Grodzicki
I. Hubert Szaszkiewicz
Czeladka x wlkp.,
San Siro xx,
ur. 1957 r., kaszt.,
ur. 1959 r., gn.
(Celsius x trk. — Czeszka x (Turysta — Sobiesława
wlkp. po Midasie x trk.).
po Jeremim),
hod. SK Liski
hod. SK Widzów

1965

II. Krzysztof Koziarowski,
Desant x wlkp.,
ur. 1950 r. kary,
(Hubertus x trk. — Cordanella x wschpr. po Corianderze x wschpr.),
hod. SK Liski

II. J. Nowicki
Henner x wlkp.,
ur. 195(7, kaszt.,
(Hidalgo x wschpr.
— Henriada x po Kónigsaarze x trk.),
hod. SK Rzeczna

III. M. Zawadzki,
Nalot oo, ur. 1959 r., gn.,
(Bajno-Naganka po Bad
Afasie),
hod. SK Nowy Dwór

1966
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I. Stefan Migdalski,
Blekot xx, ur. 1960 r.,gn.
(Dar es Salam — Blume po
Jaworze II)
hod. SK Kozienice

I. Stefan Migdalski,
Cortez x wlkp., ur. 1960 r.
(Kropierz x wlkp. —
Corbelita x wlkp. po Buschido x trk.),
hod. SK Racot

II. Krzysztof Molenda,
Fis I xo wlkp.,
ur. 1953 r., gn.,
(Bengazi x wlkp. — Fa
jeczka xo po Egonie x),

II. Andrzej Matlawski
Regiment x wlkp.,
ur. 1962 r., gn.,
(Marzhase x wschpr., —
Relikwia x wlkp., po Le-

cd. tab. 8
2

1

1966

1967

1968

Polskie konie wierzchowe

|

3

4

hod. SK Mieczownica

charze x wschpr.).
hod. SK Plękity

III. Franciszek Niedziela
Ganelon xo m.,
ur. 1955 r.
(Bijou xo — Galonnée xo
po Nikito oo),
hod. SK Pruchna
Z

III. Bogdan Chrzanowski,
Dryf x wlkp.,
ur. 1958 r., gn.,
(Przybysław x wschpr. —
Delka x wlkp. po Giermku
II x pozn.),
hod. SK Posadowo

I. Andrzej Matławski
Plon xo m.,
ur. 1961 r., siwy,
(Błyszcz xo —Plomba xo po
Pelikanie xo),
hod. SK Janów Podlaski

I. Andrzej Małtawski
Regiment x wlkp.,
ur. 1962 r., gn.,
(Marzhase x wschpr. —
Relikwia x wlkp. po Leharze x wschpr.)
hod. SK Plękity

II. Krzysztof Koziarowski,
Kastor xo m., ur. 1961 r.,
gn., (Equator xo — Echo
xç> po Edenie xx),
hod. SK Samborzec

II. Piotr Piasecki,
Szeryf x wlkp., ur. 1961 r.,
sk. gn., (Eufrat xx — Szar
fa I x wlkp. po Traumie
x wschpr.),
hod. SK Kadyny

III. M. Merunowicz,
Fis I xo wlkp.,
ur. 1953 r., gn.,
(Bengazi x wlkp. — Fa
jeczka xo po Egonie x),
hod. SK Mieczownica

III. Bogdan Wojciechow
ski, Drzemlik xx, ur. 1961 r.,
siwy, (Caruso — Dumbara po Maćku),
hod. SK Strzegom

I. Franciszek Niedziela
Strzyga xx,
ur. 1963 r., gn.,
(De Corte — Szkocja po
Cyprze).
hod. SK Widzów

I. Krzysztof Sońta
Cerber x wlkp.,
ur 1962 r., gn.,
(Eufrat xx — Cisza x
wlkp., po Tirolerze x han.),
hod. SK Kadyny

II. Jerzy Poźniak
Romeo xo m.,
ur. 1961 r., kaszt.,
(Rybak xo — Sauge xo
po Vlanie xxoo),
hod. SK Moszna

II. Zbigniew Nowicki
Humber x wlkp.,
ur. 1959 r., kary,
(Grzesznik x wlkp. — Amadea x wlkp. po Tamerlanie
x trk.),
hod. SK Liski

III. Marcin Pacyński
Zimorodek x wlkp.,
ur. 1956 r., gn.,
(Jamajka x wschpr. —
Zilina x po Kônigsaarze
x trk.),
hod. SK Warniki

III. Jan Skoczylas
Balata ix.,
ur. 1959 r., c. gn.,
(Hirohito — Balladeza po
Oduagisie),
hod. SK Rzeczna
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III. Piotr Piasecki,
Skok xo m.,
ur. 1956 r., gn.,
(Marten xxoo — Skocz
ka x po Jemenie II x),
hod. SK Pruchna

1968

I. Tadeusz Szymoniak
I. Piotr Piasecki
Plon xo m.,
Wanad, siwy
ur 1961 r., siwy,
(Błyszcz xo — Plomba xo
po Pelikanie xo),
hod. SK Janów Podlaski

1969

1970

1971
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II. Andrzej Kubiak,
Ułan xo m.,
ur. 1963 r., gn.,
(Ułus xo m., — Jawa),
hod. NN

II. Jadwiga Małycha,
Bart xx,
ur. 1963 r., gn.,
(Fort de France — Barna
po Łeb w Łeb).
hod. SK Widzów

III. Krzysztof Ferenstein,
Bartnik xx,
ur. 1961 r., gn.,
(Aquino — Brzydota po
Good bye),
hod. SK Strzegom

III. Andrzej Kubiak,
Demon Schagya xo m.,
ur. 1958 r., siwy,
(Romeo IV xo — Dzun
garia xo po Schagya Jan
tarze xo),
hod. SK Walewice

I. Piotr Pacyński,
Ametyst x wlkp.,
ur. 1965 r., c.gn.,
(Jamajka x wschpr. —
Abstynentka x wlkp.
po Dreibundzie x
wschpr.) hod. SK Liski

I. Tadeusz Szymoniak
I. Andrzej Kubiak,
Plonxom.,
Cerber x wlkp.,
ur. 1961 r., siwy
ur. 1962 r., gn.,
(Błyszcz xo — Plomba xo (Eufrat xx —- Cisza x wlkp.,
po Pelikanie xo), hod. SK po Tirolerze x han.),
Janów Podlaski
hod. SK Kadyny

II. Janusz Siniarski
Herszt x wlkp.,
ur. 1961 r., kary,
(Grzesznik x wlkp. —
Harminia x han. po
Gruneliusie han.),
hod. SK Kadyny

II. Andrzej Kubiak
Ułan xo m., ur.
1963 r. gn.,
(Ułus xo m., — Jawa po
NN),
hod. NN

II. Jadwiga Małycha
Mistral xx,
ur. 1963 r., gn.,
(Negresco — Marsylia po
Aquino),
hod. SK Golejewko

III. Andrzej Sałacki
Kawior x wlkp.,
ur. 1956 r.
(Arras xx — Klara x
po Zniczu x),
hod. SK Żołędnica

III. Wojciech Dąbrowski
Babinicz xx,
ur. 1962 r., siwy,
(Caruso — Brzydota po
Good bye),
hod. SK Strzegom

III. Wojciech Wawszczak
Kamerton x wlkp.,
ur. 1965 r., gn.,
(Avertin x wlkp. — Camerata xx po Ping Pongu
xx), hod. SK Racot

I. Piotr Pacyński,
Ametyst x wlkp.,

I. Rudolf Mrugała
Farsa x wlkp.,

I. Bogusław Markowski
Oda xo m.,
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ur. 1965 r., c. gn.,
(Jamajka x wschpr., —
Abstynentka x wlkp.
po Dreibundzie x
wschpr.) hod. SK Liski
II. Wojciech Dąbrow
ski,
Litawor xo m.,
ur. 1964 r., gn.,
(Bawar xo — Lizyna xo
po Neapolitano XVII-5
Tulipan lp), hod. SK
Trzebienice
III. Janusz Siniarski
Salut xo m.,
ur. 1966 r. sk. gn.,
(Ariet xo — Sawa xo
po Martenie xxoo),
hod. SK Pruchna

ur. 1965 r.,
(Szczecin xx — Fanfaro
nada x wlkp. po Fanatyku
x han),
hod. SK Moszna
II. Wojciech Dąbrowski
Babinicz xx,
ur. 1962 r., siwy,
(Caruso —- Brzydota po
Good bye),
hod. SK Strzegom

ur. 1966 r., kaszt.,
(Dalmor xx — Odmiana
xo po Gidranie XI-10 xo),
hod. SK Chyszów

III. Piotr Pacyński
Italiana x wlkp.,
ur. 1964 r., kaszt.,
(Talizman x wlkp. — Irmi
na x wlkp. po Pulvertumie
x wschpr.)
hod. SK Plękity

III. Janusz Siniarski
Salut xo m.,
ur. 1966 r., sk. gn.,
(Ariet xo — Sawa xo po
Martenie xxoo),
hod. SK Pruchna

I. Piotr Pacyński
Ametyst x wlkp.,
ur. 1965 r., c. gn.,
(Jamajka x wschpr. —
Abstynentka x wlkp.
po Dreibundzie x
wschpr). hod. SK Liski

I. Rudolf Mrugała,
Farsa x wlkp. sk. gn.,
ur. 1965 r.,
(Szczecin xx — Fanfarona
da x wlkp. po Fanatyku x
han.),
hod. SK Moszna

I. Krzysztof Aftyka
Odynit xx,
ur. 1966 r., kaszt.,
(Ceremoniał — Owocnia
po Dorpacie),
hod. SK Iwno

II. Marek Zalewski
Diogenes x wlkp.,
ur. 1967 r., kaszt.,
(Elew x wlkp. — Digesta x wlkp. po Dre
ibundzie x wschpr.)
hod. SK Rzeczna

II. Wojciech Dąbrowski,
Babinicz xx,
ur. 1962 r. siwy,
(Caruso — Brzydota
po Good bye),
hod. SK Strzegom

II. Krystyna Banasik,

III. Krzysztof Toma
szewski
Haust x wlkp.,
ur. 1965 r., kaszt.,
(Lech x wlkp. — Ha
ussa x wlkp. po Assuku x wschpr.),
hod. SK Iwno

III. Piotr Pacyński,
Italiana x wlkp.,
ur,. 1964 r., kaszt.,
(Talizman x wlkp. —
Irvina x wlkp. po Pulvertumie x wschpr.)
hod. SK Plękity

III. Bogusław Markow
ski,
Don Dumbel x wlkp.,
ur. 1965 r., gn.,
(Dumbel xx — Dora x
wschpr., po NTJ).
hod. SK Kroplewo

I. Marek Zalewski,
Diogenes x wlkp.,
ur. 1967 r. kaszt.,
(Elew x wlkp. — Digesta x wlkp. po
Dreibundzie x wschpr.)
hod. SK Rzecana

I. Włodzimierz Markow
ski,
Kajtek xo m.,
ur. 1965 r. c. gn.,
(Artel xo — Kajuta xo po
Valentinie xx),
hod. SK Pruchna

I. Bogusław Markowski
Don Dumbel x wlkp.,
ur. 1965 r., gn,
(Dumbel xx — Dora x
wschpr. po NU),
hod. SK Kroplewo

II. Włodzimierz Mar
kowski,
Hawajka uszl. xx,
ur. 1966 r., gn.,
(Nepal xx—Horda po NN),
hod. WSK Gwardia
W-wa

Rycerz x,
ur. 1966 r., gn.,
(Graf x — Harfa po NN)
hod. WSK Gwardia
W-wa
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II. Halina Stawińska
Décernent x wlkp.,
ur. 1964 r., c. gn.,
(Mârzhase x wschpr.
— Carta x wlkp. po
Midasie x trk.) hod.
SK Liski

II. Andrzej Kubis
Haust x wlkp.,
ur. 1965 r., kaszt.,
(Lech x wlkp. — Haus
sa x wlkp. po Assuku x
wschpr.),
hod. SK Iwno

II. Włodzimierz Markow
ski,
Kajtek xo m.,
ur. 1965 r. c. gn.,
(Ariet xo — Kajuta xo
po Valentinie xx),
hod. SK Pruchna

III. Piotr Pacyński
Ametyst x wlkp.
ur. 1965 r., c.gn.,
(Jamajka x wschpr. —
Abçtynentka x wlkp.
po Dreibundzie x
wschpr.) hod. SK Liski

III. Krzysztof Aftyka
Kreon xx,
ur. 1964 r. gn.,
(Negresco — Kwadryga
po Pilade),
hod. SK Golejewko

III. Krzysztof Aftyka
Odynit xx,
ur. 1966 r. kaszt.,
(Ceremoniał — Owocnia
po Dorpacie),
hod. SK Iwno

I. Stanisław Jasiński,
Oda xo m.,
ur. 1966 r., kaszt.,
(Dalmor xx — Od
miana xo po Gidranie
XI — 10 xo), hod. SK
Chyszów

I. Krzysztof Paśnik,
Sopel xx,
ur. 1968 r., kaszt.
(Aquino — Solanka po
Skarbie), hod. SK Ko
zienice

I. Włodzimierz Markow
ski,
Kajtek xo m.
ur. 1965 r., c. gn.,
(Ariet xo — Kajuta xo
po Valentinie xx), hod. SK
Pruchna

II. Piotr Szpotański,
Haust x wlkp.,
ur. 1965 r., kaszt.,
(Lech x wlkp. — Ha
ussa x wlkp. po Assuku x wschpr.), hod.
SK Iwno

II. Marek Markiewicz,
Zaorczyk x wlkp.,
ur. 1967 r., gn.,
(Hipparch x wlkp. —
Arizja x wlkp. po Indygo
x trk.), hod. SK Mieczownica

II. Zbigniew Wawszczak,
Dempo xo m.,
ur. 1965 r., c. gn.,
(Hippiasz xx — Demara
xo po Martenie xxoo),
hod. SK Pruchna

III. Waldemar Piotro
wicz,
Burnus xo m.,
ur. 1966 r., gn.,
(Dzięgiel xx — Burgundia xo po Martenie
xxoo), hod. SKPruchna

III. Mirosław Szłapka,
Scypion xx,
ur. 1968 r., kaszt.,
(Antiquarian — Scylla po
Casanovie), hod. SK Wi
dzów

III. Stanisław Jasiński
Oda xo m.,
ur. 1966 r., kaszt.
(Dalmor xx — Odmiana
xo po Gidranie XI-10 xo),
hod. SK Chyszów

I. Waldemar Piotrowicz
Burnus xo m.,
ur. 1966 r., gn.,
(Dzięgiel xx — Burgundia xo po Martenie
xxoo), hod. SK Pruchna

I. Stanisław Jasiński
Kajtek xo m.,
ur. 1965 r., c. gn.,
(Ariet xo — Kajuta xo po
Valentinie xx), hod. SK
Pruchna

I. Ryszard Jęć
Dalmierz xo. m.,
ur. 1969 r. — gn.,
(Dzięgiel xx — Dalka xo po
Martenie xxoo), hod. SK
Pruchna

II. Stanisław Jasiński,
Oda xo m.,
ur. 1966 r., kaszt.,
(Dalmor xx — Od-

II. Wojciech Prasek,
Brok xx,
ur. 1966 r., c. gn.,
(Aquino — Branża po

II. Jan Lipczyński,
Bastion x wlkp.,
ur. 1970 r., siwy,
(Tuny xx — Basta x wlkp
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miana xo po Gidranie
XI-10 xo),
hod. SK Chyszów

Skarbie), hod. SK Ko
zienice

po Aquino xx), hod. SK
Iwno

III. Małgorzata Łu
kowska,
Jagoda x wlkp.,
ur. 1965 r., c. gn.,
(Flötenspieler x
pozn. — Jacyga x wlkp
po Jamajce x wschpr.),
hod. SK Plękity

III. Stanisław Kuśmirek,
Emir xo m.,
ur. 1966 r., c. gn.,
(Ariet xo — Emara xo
po Martenie xxoo), hod.
SK Pruchna

III. Zbigniew Wawszczak,
Dempo xo m.,
ur. 1965 r., c. gn.
(Hippiasz xx — Demara
xo po Martenie xxoo),
hod. SK Pruchna

I. Bogusław Markow
ski,
Hawajka x,
ur. 1966 r., gn.,
(Nepal xx — Horda
po NN)
hod. WKS Gwardia
Warszawa

I. Zbigniew Kaczorow
ski,
Arendarz x m.,
ur. 1967 r., kaszt.,
(Everest xx — Arnświta
x m., po Prześwicie II —Wranik x), hod. SK Stub
no

I. Stanisław Jasiński
Sopran xx,
ur. 1963 r., kaszt.,
(Aquino — Sokola po
Pink Pearl),
hod. SK Iwno

II. Małgorzata Łu
kowska,
Jagoda x wlkp.,
ur. 1965 r., c. gn.,
(Flötenspieler x
pozn. — Jacyga x wlkp
po Jamajce x wschpr.)
hod. SK Plękity

II. Stanisław Jasiński,
Kajtek xo m.,
ur. 1965 r., c. gn.,
(Artel xo — Kajuta xo
po Valentinie xx)
hod. SK Pruchna

II. Jacek Bobik,
Saul xo m.,
ur. 1965 r., c. gn.,
(Ariet xo — Sawa xo po
Martenie xxoo), hod. SK
Pruchna

III. Włodzimierz Rudasz
Helios x wlkp.,
ur. 1970 r., kaszt.,
(Halifax x wlkp — Rok
sana x wlkp. po Kasjuszu x wlkp.) hod.
PGR Wysoka Mała

III. Michał Mataszewski, III. Zbigniew Wawszczak
Sopel xx,
Dempo xo m.,
ur. 1968 r., kaszt.,
ur. 1965 r., c. gn.,
(Aquino — Solanka po
(Hippiasz xx — Demara xo
Skarbie), hod. SK Kozie po Martenie xxoo), hod.
nice
SK Pruchna

I. Marek Orłoś,
Ferment x wlkp.,
ur. 1971 r., siwy,
(Montparnasse xx —
Faszyna x wlkp. po
Szachiście x wlkp.),
hod. SK Kadyny

l. Zbigniew Kaczorow
ski,
Arendarz x m.,
ur. 1967 r., kaszt.,
(Everest xx — Arnświta x
m. , po Prześwicie II —
Wranik), hod. SK Stubno

I. Stanisław Jasiński,
Epigraf x wlkp.,
ur. 1970 r., kaszt.,
(Lech x wlkp — Epoka x
wlkp. po Ceremoniale xx),
hod. SK Iwno

II. Jacek Daniluk,
Helios x wlkp.,
ur. 1970 r., kaszt.,
(Halifax x wlkp — Rok-

II. Sylwester Piotrowski,
Kajtek xo m.,
ur. 1965 r., c. gn.,
(Ariet xo — Kajuta xo po

II. Zbigniew Wawszczak
Dalmierz xo m.,
ur. 1969 r., gn.,
(Dzięgiel xx — Dalka xo po
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sana x wlkp. po Kasjuszu x wlkp), hod. PGR
Wysoka Mała

Valentinie xx), hod. SK
Pruchna

Martenie xxoo), hod. SK
Pruchna

III. Maria Gertz,
Birbant xo m.,
ur. 1962 r., kaszt.,
(Marten xxoo — Babilonka xo po Idusie
xo), hod. SK Pruchna

III. Michał Mataszewski,
Sopel xx,
ur. 1968 r., kaszt.,
(Aquino — Solanka po
Skarbie), hod. SK Kozie
nice

III. Jacek Bobik,
Optyk x wlkp.,
ur. 1970 r. gn.,
(Polonez xx — Orfea x
wlkp. po Falknerze II han.),
hod. ŚK Nowielice

I. Jacek Daniluk,
Szaman x wlkp.,
ur. 1971 r., siwy,
(Montparnasse xx —
Szarfa I x wlkp. po
Traumie x wschpr.),
hod. SK Kadyny

I. Jacek Bobik
Szampan x wlkp.,
ur. 1972 r., kaszt.,
(Polonez xx — Szarada x
wlkp. po Falknerze II
han.), hod. SK Nowielice

I. Jacek Bobik,
Optyk x wlkp.,
ur. 1970 r., gn.,
(Polonez xx — Orfea x
wlkp. po Falknerze II
han.), hod. SK Nowielice

II. Maria Gertz,
Birbant xo m.,
ur. 1962 r., kaszt.,
(Marten xxoo — Babilonka xo po Indusie
xo), hod. SK Pruchna

II. Paweł Dziadczyk,
Intelekt xo m.,
ur. 1968 r., gn.,
(Ariet xo — Ingria xx po
Dorpacie xx), hod. SK
Pruchna

II. Jacek Daniluk,
Szaman x wlkp.,
ur. 1971 r., siwy,
(Montparnasse xx — Szar
fa I x wlkp. po Traumie x
wschpr.), hod. SK Ka
dyny

III. Małgorzata Da
niluk,
Sum xo m.,
ur. 1969 r., gn.,
(Dzięgiel xx — Sum
ka xo po Kantonie xo),
hod. SK Pruchna

III. Jacek Kraj czok,
Bambino x wlkp.,
ur. 1970 r., kaszt.,
(Priz xx — Brentyna x
wlkp. po Hidalgo x
wschpr.), hod. SK Nowa
Wioska

III. Jacek Krajczok,
Ros x wlkp.
ur. 1973 r., gn.,
(Colombo x wlkp. — Ro
sa xx po Szczecinie xx),
hod. SK Nowa Wioska

I. Małgorzata Dani
luk,
Sum xo m.,
ur. 1969 r., gn.,
(Dzięgiel xx — Sumka
xo po Kantonie xo),
hod. SK Pruchna

I. Jacek Kraj czok,
Bomber x wlkp.,
ur. 1973 r., gn.,
(Ares xx — Beka x wlkp.
po Kirgizie x wlkp.)
hod. SK Nowa Wioska

I. Jacek Daniluk,
Herbatnik x wlkp.,
ur. 1974 r., sk. gn.,
(Surmacz xx — Herbata x
wlkp. po Moranku x wlkp.),
hod. SK Liski

II. Jacek Daniluk,
Szaman x wlkp.,
ur. 1971 r., siwy,
(Montparnasse xx —
Szarfa I x wlkp. po
Traumie x wschpr.),
hod. SK Kadyny

II. Paweł Gierczak,
Atlantyk xo m.,
ur. 1973 r., gn.,
(Styl xx — Atlantyda xo
po Kantonie xo),
hod. SK Pruchna

II. Krzysztof Rogowski,
Wodewil xo m.,
ur. 1973 r.,
(Saint Loup xo — Waluta
xo po Kantonie xo),
hod. SK Pruchna
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III. Zdzisław Pawlicki,
Gniew xx,
ur. 1966 r., kaszt.,
(Cypr — Genewa po
Sonnenordenie),
hod. SK Strzegom

III. Paweł Dziadczyk,
Intelekt xo m.,
ur. 1968 r., gn.,
(Ariet xo — Ingria xx po
Dorpacie xx),
hod. SK Pruchna

III. Wiesław Kanka,
Dryf xx,
ur. 1973 r., gn.,
(River Chanter — Dorada
po De Corte),
hod. SK Gołejewko

cinek b (steeple chase) na dystansie około 2760 m w tempie
640 m/min., odcinek d (cross) — na dystansie około 5700 m w tem
pie 550 m/min.;
dzień trzeci, C — konkurs dokładności z 10—12 przeszkodami
wysokości do 110 cm w tempie 400 m/min.
Wyniki przedstawione w tabeli 8 wskazują, że w trzech konku
rencjach JMP juniorów czołowe miejsca zajmowały konie repre
zentujące wszystkie rasy i typy szlachetne (oprócz śląskich) hodo
wane w Polsce. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że w JMP
WKKW zdecydowaną większość stanowiły konie rasy wielkopol
skiej.
<

i

Najciekawsze starty w międzynarodowych konkursach skoków
przez przeszkody

Międzynarodowe Zawody Konne CHI (CSI) i CHIO (CSIO).
Pierwsze po II wojnie światowej zawody CHI odbyły się w Polsce
w 1955 r. na torze w Sopocie. Uczestniczyły w nich dwie ekipy:
Polski i NRD. Po rozegraniu konkursów w Sopocie dalszy ciąg za
wodów odbył się na torze służewieckim w Warszawie. Na szerszą
skalę pierwsze zawody jeździeckie odbyły się w 1957 r. na stadio
nie „Skry” w Warszawie; brały w nich udział ekipy Polski, NRD,
Rumunii i Włoch. W zawodach tych jeźdźcy polscy wygrali 3 kon
kursy: otwarcia — M. Babirecki na Ekspresji xo, konkurs potęgi
skoku — T. Tokarczyk na Beju x wlkp. i konkurs pożegnania —
J. Kowalski na Litaworze xo wlkp.
Po raz pierwszy w PRL zorganizowano Międzynarodowe Ofi
cjalne Zawody Konne dopiero w 1964 r. w Olsztynie, gdzie od tego
czasu odbywają się corocznie.
Występy ekipy naszych skoczków poza granicami kraju po raz
pierwszy po wojnie miały miejsce w 1956 r. na zawodach w Dreź
nie i Akwizgranie, a następnie w 1957 r. w Rzymie, Neapolu i rów
nież w Akwizgranie. Niestety te zagraniczne spotkania nie przy
niosły nam żadnych sukcesów, niemniej jednak udział w nich miał
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I

Rys. 82. J. Małycha na Barcie xx, fot. S. Rozwadowski

dla naszych jeźdźców i koni duże znaczenie szkoleniowe. Pierwszym
po wojnie zwycięzcą w konkursie na międzynarodowych zawodach
poza granicami Polski był w 1958 r. na CHIO w Nicei M. Kowalczyk
na Bagalpurze xo. Drugim zagranicznym zwycięstwem było zdoby
cie w 1959 r. na CHI w Neapolu przez W. Byszewskiego na Bessonie xo pierwszego miejsca w konkursie „Premio Banco di Neapoli”.
W następnych latach jeźdźcy polscy zdobywali coraz więcej
pierwszych i dalszych premiowanych miejsc. Do najpoważniejszych
niewątpliwie osiągnięć należą, nieliczne zresztą, wysokie miejsca
zdobyte na zawodach CHIO w Akwizgranie. Organizowane każdego
roku spotkania CHIO w Akwizgranie są najtrudniejszymi w Euro
pie, a nawet i w świecie; uczestniczą w nich z reguły jeźdźcy z kil
kunastu krajów europejskich, a często również i pozaeuropejskich.
W 1960 r. na CHIO w Akwizgranie W. Byszewski, dosiadający
Dukata x wlkp., zajął VI miejsce w konkursie o Wielką Nagrodę
Europy. Konkurs ten składał się z trzech eliminacji i finału roz
grywanego w dwóch nawrotach. W. Byszewski wyprzedził wówczas
wielu czołowych jeźdźców Europy, a między innymi znakomitego
jeźdźca z RFN H. Winklera na klaczy Hala. Dużym również osiąg
nięciem, na ówczesne czasy, było zwycięstwo Ń. Wieji, który w
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Rys. 83. K. Stawiński na og. Czarnków x wlkp. — Akwizgran 1956 r.

1962 r. na zawodach CHI w Lipsku wygrał na Don Hubertusie x
wlkp. konkurs potęgi skoku, pokonując mur wysokości 202 cm.
Warto również przypomnieć, że jeździec ten osiągnął to zwycięstwo
po czwartej rozgrywce, pokonując między innymi znanego zawod
nika z NRD Hohlocha, dosiadającego znakomitego Kosmosa.
W 1963 r. S. Kubiak na Botwidzie x wlkp. wygrał konkurs o na
grodę Prezydenta Akwizgranu, w którym startowały 73 konie. Wy
granie tego konkursu było pierwszym zwycięstwem indywidualnym
polskiego jeźdźca na zawodach CHIO w Akwizgranie.
W 1966 r. na zawodach CHIO w Akwizgranie, w których uczest
niczyli jeźdźcy z 16 krajów, jednym z najtrudniejszych był konkurs
o mistrzostwo RFN. Startowali w nim również jeźdźcy polscy. Po
wstępnych eliminacjach A. Pacyński na klaczy Chrenowska x wlkp.
zajął V miejsce, a J. Kowalczyk na ogierze Ronceval xo m. —
XI miejsce. W finale A. Pacyński na Chrenowskiej został sklasy
fikowany na XI miejscu. Na tych samych zawodach, w konkursie
o Wielką Nagrodę Akwizgranu J. Kowalczyk, dosiadający klaczy
Drobnicy x wlkp., zajął V miejsce. Również w 1966 r. podczas za
wodów CHIO w Rotterdamie A. Pacyński na klaczy Chrenowska
zajął III miejsce w konkursie o Wielką Nagrodę Rotterdamu. Zwy185

Rys. 84. W. Byszewski na Bessonie xo m.

Rys. 85. Dukat x wlkp. (Asket — Burza), fot. M. Rudowski

Rys. 86. J. Kowalczyk na klaczy Drobnica x wlkp., fot. S. Rozwadowski

cięzcą tego konkursu był jeden z najlepszych jeźdźców świata Brazylijczyk N. Pessoa na Caribe.
W 1967 r. na zawodach CHIO w Londynie w konkursie zwy
cięzców J. Kowalczyk na Drobnicy zajął II miejsce. Polskiego jeźdź
ca pokonał jedynie jeździec włoski Mancinelli na Peeter Paeter.
W 1968 r. na zawodach CHIO w Akwizgranie wielkim sukcesem
było zajęcie przez J. Kowalczyka na Drobnicy I miejsca w konkur
sie mistrzów. Mieli w nim prawo startować tylko jeźdźcy z tytuła
mi mistrzowskimi.
W latach 1965—1968 nasi jeźdźcy wygrali 40 konkursów indy
widualnych z tego 24 na zawodach w Olsztynie i zawodach organi
zowanych w krajach demokracji ludowej, a 16 na zawodach w kra
jach Europy zachodniej. Natomiast w ciągu następnych 5 lat, tj.
1968—1973 wygrano również 40 konkursów indywidualnych, lecz
z tego aż 39 w Olsztynie i krajach demokracji ludowej, a tylko
jeden w Europie zachodniej — Rotterdamie. W latach 1974—1979
nasi jeźdźcy wygrali na spotkaniach CSIO 33 konkursy indywi
dualne, w tym 2 w Holandii i jeden w RFN.
Do większych osiągnięć w zawodach CSIO w ostatnim dziesię
cioleciu oprócz zwycięstw odnoszonych na terenie KDL zaliczyć
trzeba: zdobycie pierwszych miejsc na zawodach w Rotterdamie
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w 1970 r. przez W. Dziadczyka na Via Vitae xx i w 1978 r. przez
J. Kowalczyka na Darlecie xo m. oraz zajęcie w 1975 r. przez J. Ko
walczyka na Murzynku xx III miejsca na CSIO w konkursie
o „Wielką Nagrodę Nowego Jorku”.
Bardzo ważnymi zawodami dla klubów wojskowych w KDL są
Mistrzostwa Armii Zaprzyjaźnionych. W rozgrywanych dotychczas
sześciokrotnie MAZ w skokach przez przeszkody w latach 1970—
—1978 zawodnicy sekcji jeździeckiej CWKS „Legia” odnieśli duże
sukcesy, a mianowicie: w 1970 r. w Budapeszcie zdobyto w MAZ
vicemistrzostwo zespołowe oraz I, II i IV miejsce indywidualnie.
W 1971 r. również w Budapeszcie, wszystkie najważniejsze nagro
dy — zespołowo złoty medal i indywidualnie 4 złote, 5 srebrnych
i 8 brązowych medali. W 1973 r. w Kijowie indywidualnie zdobyto:
3 złote, 3 srebrne i 5 brązowych medali oraz zespołowo medal brą
zowy. W 1975 r. na MAZ rozegranych w Warszawie Legioniści
zdobyli: 5 złotych, 5 srebrnych i 3 brązowe medale, w tym: vice
mistrzostwo zespołowe i indywidualne. W 1977 r. MAZ odbyły się
w Apaypuszta na Węgrzech, gdzie jeźdźcy polscy zdobyli ogółem
9 medali w tym: 4 złote, 2 srebrne i 3 brązowe. W 1978 r. w szóstym
z kolei MAZ rozegranych w Warszawie nasi zawodnicy wywalczyli
13 medali, w tym: zespołowo złoty medal oraz indywidualnie: 4 zło
te, 3 srebrne i 5 brązowych.
Na każdych zawodach CHIO i na niektórych CHI rozgrywane
są konkursy pucharowe, które polegają na tym, że każdy kraj re
prezentowany jest przez czterech jeźdźców, ale o wyniku decyduje
przejazd trzech jeźdźców. Pierwszy sukces w konkursie pucharo
wym jeźdźcy polscy odnieśli w 1958 r. na zawodach CHI w Buka
reszcie, w którym uczestniczyło 6 ekip. Ekipa nasza w składzie:
M. Babirecki na Ekspresji xo m., W. Byszewski na Dukacie x wlkp.,
J. Grabowski na Demagogu II x wlkp. i M. Kowalczyk na Pregorze x wlkp., wygrała tam Puchar Przyjaźni. W 1962 r. na zawo
dach CHI w Wiedniu ekipa polska, w składzie: W. Byszewski na
klaczy Isandra x wlkp., S. Kubiak na Waregu x wlkp., J. Nowak
na Demagogu II x wlkp. i N. Wieja na Kanonie xo m. zdobyła Pu
char Wiedeńskiego Towarzystwa Jeździeckiego. W walce o to zwy
cięstwo jeźdźcy polscy pokonali ekipy Austrii i RFN.
W spotkaniach międzynarodowych najbardziej cenne są zwy
cięstwa lub dalsze wysokie miejsca w konkursach o Puchar Naro
dów rozgrywanych na zawodach CHIO, które obecnie nazywane
są CSIO. W minionym okresie ekipa polska zdobyła siedem razy
Puchar Narodów na zawodach CHIO-CSIO, w tym 5 razy w Olszty
nie i 2 razy w NRD, w tym raz w Lipsku i raz w Trienwiliershagen. W skład zwycięskich ekip polskich wchodzili następujący
jeźdźcy dosiadający koni:
M. Kozicki w latach 1964 i 1966 na Tyrasie xx, w 1968 r. na
Berry xx oraz w 1969 i 1971 r. na Bronzie xx;
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J. Kowalczyk w 1966 r. na Roncevalu xx m., w 1968 r. na Drob
nicy x wlkp., w 1969 r. na Brzeszczocie xx, w 1971 r. na Via
Vitae xx m. i w 1974 r. na Blekocie xx;
H. Hucz w 1969 r. na Deptaku x wlkp. oraz w 1974 r. dwa razy
na Bertynie x wlkp.;
A. Paczyński w 1964 r. na Don Hubertusie x wlkp. i w 1966 r.
na Chrenowskiej x wlkp.;
P. Wawryniuk w latach 1968 i 1971 r. na Popradzie x wlkp.;
S. Migdalski w 1974 r. dwa razy na Balsamie xx;
W. Byszewski w 1964 r. na Isandrze x wlkp.;
S. Kubiak w 1964 r. na Fisie I x wlkp.;
F. Ciebielski w 1966 r. na Hrabim (NN);
S. Grodzicki w 1968 r. na Biszce xx;
S. Stanisławiak w 1969 r. na Butanie x wlkp.;
N. Wieja w 1971 r. na Aralu xx;
W. Dąbrowski w 1974 r. na Babiniczu xx;
R. Mrugała w 1974 r. na Farsie x wlkp.;
Z. Ciesielski w 1974 r. na Tenorze x wlkp.
Spośród dalszych wysokich miejsc w konkursach pucharowych
na szczególne podkreślenie zasługuje zajęcie II miejsca w 1969 r.
na zawodach CHIO w Rotterdamie. Wówczas to jeźdźcy polscy
z 14,25 pkt. karnymi ulegli tylko ekipie angielskiej — 12,25 pkt.
karnych, zwyciężając jednocześnie ekipy: Holandii, RFN, Belgii,
Danii, Francji i Irlandii. W skład naszej ekipy wchodzili wówczas:
M. Kozicki na Bronzie xx, S. Grodzicki na Biszce xx, H. Hucz na
Deptaku x wlkp. i P. Wawryniuk na Popradzie x wlkp. Co się
tyczy koni, to najlepsze przebiegi w obydwu nawrotach miały: Po
prad x wlkp. — 0 pkt. karnych i Bronz xx — 4 pkt. karne.
Dużym sukcesem było zajęcie przez naszą ekipę II miejsca
w konkursie pucharowym rozgrywanym w 1979 r. na CSIO w Bra
tysławie. Ogółem startowało tam sześć ekip: Czechosłowacja, NRD,
Polska, RFN, Szwajcaria i Węgry. Zespół polski w składzie: K. Ferenstein na Kobryniu x wlkp., W. Hartman na Nortonie xx, J. Ko
walczyk na Artemorze xo m. i M. Kozicki na Leksykonie x wlkp.
uległ tylko o 4 pkt. zwycięskiej ekipie NRD, która wygrała Puchar
z 4 pkt. karnymi.
Jeździeckie Mistrzostwa Europy w skokach przez przeszkody
(ME) rozgrywane są co 2 lata. Pierwszym jeźdźcem polskim, który
startował w 1961 r. na ME rozgrywanych w Akwizgranie był A. Ko
byliński. Dosiadał on dwóch koni: Don Hubertus x wlkp. i Fazan x
wlkp. Niestety, nie zakwalifikował się do finału i ostatecznie skla
syfikowano go na XXII miejscu.
W 1967 r. w Rotterdamie uczestniczył w ME J. Kowalczyk.
W pierwszej eliminacji mistrzostw zajął on I miejsce na Drobnicy x
wlkp. i VI na Roncevalu xo m. W drugiej eliminacji, w konkursie
potęgi skoku, Drobnica i Ronceval dosiadane kolejno przez J. Ko-
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Rys. 87. Zwycięska ekipa w konkursie o Puchar Narodów na CHIO w Olszty
nie w 1969 r.: P. Wawryniuk na Popradzie x wlkp.*>, M. Kozicki na Bronzie xx, H. Hucz na Deptaku x wlkp. i S. Grodzicki na Biszce xx, fot. Z. Racz
kowska
x> na zdjęciu P. Wawryniuk na og. Paw x wlkp.

walczyka zostały sklasyfikowane ex aequo na I miejscu wraz z sie
demnastoma innymi końmi. W trzeciej eliminacji jeździec nasz za
jął XVIII miejsce, zaś w konkursie finałowym rozgrywanym w
dwóch nawrotach J. Kowalczyk na Drobnicy uplasował się na
V miejscu. W ostatecznej klasyfikacji mistrzostw jeździec nasz zdo
był IV/V miejsbe wraz z Brazylijczykiem N. Pessoa. Zajęcie tak
wysokiego miejsca w Mistrzostwach Europy w skokach przez prze
szkody, jest jednym z największych osiągnięć naszego jeździectwa
w okresie po II wojnie światowej. Sukces ten jest tym bardziej
godny uwagi, że J. Kowalczyk uległ wówczas tylko tak znakomitym
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Rys. 88. P. Wawryniuk na og. Poprad x wlkp., fot. S. Rozwadowski

jeźdźcom, jak D. Broom — zdobywca złotego medalu na Olimpia
dzie w Rzymie, H. Smith — również znakomity angielski jeździec
oraz A. Schockemóhle — zdobywca złotego medalu w Pucharze
Narodów na Olimpiadzie w Tokio.
Po 11-letniej przerwie jeźdźcy nasi wystartowali w ME rozgry
wanych w 1979 r. w Rotterdamie. Ekipa w składzie: Janusz Bobik
na Szampanie x wlkp., K. Ferenstein na Kobryniu x wlkp., W. Hartman na Nortonie xx i J. Kowalczyk na Artemorze xo m. zajęła ze
społowo IX miejsce. Indywidualnie mistrzostwa ukończyli: W. Hartman — XXX m., J. Kowalczyk — XXXI m. i K. Ferenstein —
XXXIV miejsce.
W 1968 r. jeźdźcy polscy startowali, po raz pierwszy w okresie
po II wojnie światowej, na Olimpiadzie w Meksyku. Skład naszej
ekipy olimpijskiej był następujący: J. Kowalczyk na Drobnicy x
wlkp., M. Kozicki na Bronzie xx, A. Pacyński na Cirrus x wlkp.
i P. Wawryniuk na Popradzie x wlkp. i Farysie x wlkp. Niestety,
najlepszy polski koń — klacz Drobnica, nie mogła startować w kon
kursach olimpijskich, gdyż nie pozwoliła jej na to silna kontuzja
pasa barkowego. Od tego czasu Drobnica nie startowała już w żad
nych zawodach. Tu trzeba przypomnieć, że ostatnie występy na
arenie międzynarodowej tej wspaniałej klaczy miały miejsce na
przedolimpijskich zawodach CHIO w Akwizgranie. Drobnica pod
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swodm jeźdźcem J. Kowalczykiem wygrała tam dwa ciężkie kon
kursy, w tym wymieniony już konkurs mistrzów.
Na Olimpiadzie w Meksyku jeźdźcy polscy brali udział w dwóch
konkursach skoków przez przeszkody — indywidualnym i Pucharze
Narodów. W konkursie indywidualnym uczestniczyli: M. Kozicki
na Bronzie xx, A. Pacyński na Cirrusie x wlkp. i P. Wawryniuk
na Farysie x wlkp. W pierwszym eliminacyjnym konkursie z prze
szkodami o wysokości od 130 do 160 cm i rowem z wodą szerokości
5 m wystartowały 42 konie, ukończyło go 39. Spośród polskich koni
żaden nie zakwalifikował się do dalszych rozgrywek i ostatecznie
sklasyfikowano je: Bronz pod M. Kozickim z 28 punktami kar
nymi na XXXV miejscu, Cirrus pod A. Pacyńskim z 37,25 pkt. na
XXXVIII miejscu i Farys pod P. Wawryniukiem z 52,75 pkt. kar
nymi na XXXIX — ostatnim miejscu [55].
W konkursie olimpijskim o Puchar Narodów startowali: J. Ko
walczyk na Bronzie, A. Pacyński na Cirrusie i P. Wawryniuk na
Popradzie. Parkur konkursu zespołowego był bardzo trudny, przede
wszystkim z powodu skomplikowanego ustawienia przeszkód. Prze
szkody w tym konkursie miały wysokość do 160 cm, a szerokość
niektórych wynosiła 2 m. W pierwszym nawrocie konkursu A. Pa
cyński na Cirrusie otrzymał 41,25 pkt. karnych, P. Wawryniuk na
Popradzie 37 pkt. i J. Kowalczyk na Bronzie — 45 punktów kar
nych. W drugim nawrocie Pacyński miał 52,75 pkt., Wawryniuk
23,5 pkt. i Kowalczyk 23,75 pkt. karnych. Ostatecznie ekipa polska
otrzymała 223,25 pkt. karnych i sklasyfikowano ją na X miejscu
przed zespołami: ZSRR, Argentyny, Japonii, Anglii i Irlandii [55].
Wydaje się, że wszystkie ekipy sklasyfikowane na miejscach od
XI do XV dysponowały znacznie lepszymi końmi niż jeźdźcy polscy.
Jeśli bowiem chodzi o naszą ekipę, to było chyba problematyczne
wysyłanie na Olimpiadę takich koni, jak Cirrus i Farys, które nigdy
przedtem, a także i później nie wygrały żadnego poważniejszego
konkursu na zawodach międzynarodowych. Równie dyskusyjny był
start J. Kowalczyka na Bronzie, na którym nigdy wcześniej nie
brał udziału w konkursach.
W 1972 r. ekipa polskich skoczków brała udział w Olimpiadzie
w Monachium. W jej skład wchodzili: S. Grodzicki na klaczy Biszka xx, J. Kowalczyk na ogierze Chandżar xx i klaczy Jastarnia x
wlkp., M. Kozicki na wałachu Bronz xx oraz P. Wawryniuk na ogie
rze Poprad x wlkp. Niestety do startu nie wyszedł ogier Chandżar,
ponieważ wcześniej padł w stajni z powodu choroby serca. W indy
widualnej konkurencji skoków przez przeszkody udział wzięli:
S. Grodzicki na Biszce i M. Kozicki na Bronzie. Parkur pierwszej
eliminacji tego konkursu składał się z 14 przeszkód — 17 skoków,
wysokości od 148 do 160 cm i szerokości 2 m. W konkursie starto
wało 55 jeźdźców i koni, a ukończyło go 50. Spośród jeźdźców pol
skich S. Grodzicki na Biszce uzyskał 8 pkt. karnych i wraz z dzie192

Rys. 89. J. Kowalczyk na og. Chandżar xx, fot. Z. Raczkowska
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Tabela 9
Wyniki osiągnięte przez polskich jeźdźców i polskie konie w Oficjalnych Między
narodowych Zawodach w skokach przez przeszkody (CHIO — CSIO) w latach
1956—1979
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I
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2
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3
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V
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więtnastoma innymi zawodnikami zakwalifikował się do finału.
M. Kozicki na Bronzie otrzymał 8,5 pkt., w tym 8 za zrzucone prze
szkody i 0,5 pkt. za przekroczenie normy czasu; z tego powodu
został sklasyfikowany na XXI miejscu i tym samym wyeliminowa
ny z konkursu finałowego. Konkurs finałowy składał się z 10 prze
szkód — 13 skoków, wysokości do 170 cm. Niektóre przeszkody
miały ponad 2 m szerokości, a rów z wodą 5 m. Ostatecznie S. Gro
dzicki na klaczy Biszka został sklasyfikowany na XVI—XX miej
scu [25].
Olimpijski konkurs o Puchar Narodów rozgrywany jest zawsze
w ostatnim dniu Igrzysk. W Monachium rozgrywano go w ten spo
sób, że rano startowały w nim wszystkie ekipy w liczbie 17. Spo
śród nich do drugiego nawrotu, który odbył się w godzinach po
południowych, dopuszczono tylko 6 najlepszych. Konkurs składał
się z 14 przeszkód — 17 skoków, wysokości od 150 do 160 cm i ro
wu z wodą szerokości 5 m. Ustawienie parkuru na łącznym dystan
sie 860 m było wyjątkowo trudne. Ekipa polska startowała w na
stępującym składzie: S. Grodzicki na Biszce, M. Kozicki na Bronzie,
J. Kowalczyk na Jastarni i P. Wawryniuk na Popradzie. W pierw
szym nawrocie najlepszy wynik spośród jeźdźców polskich osiągnął
M. Kozicki na Bronzie — 4 pkt karne. S. Grodzicki na Biszce miał
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16 pkt karnych. Nie ukończyli konkursu J. Kowalczyk na Jastarni
i P. Wawryniuk na Popradzie. Mimo dobrych wyników dwóch
pierwszych jeźdźców i koni, ekipa polska nie zakwalifikowała się
do drugiego nawrotu finałowego, gdyż brakowało trzeciego jeźdźca
i konia. Ostatecznie zespół polski, sklasyfikowano na XII miejscu,
przed zespołami: Portugalii, ZSRR, Meksyku, Japonii i Węgier [25],
Szczegółowe wyniki osiągnięć jeźdźców polskich w konkursach
skoków przez przeszkody rozgrywanych na oficjalnych spotkaniach
międzynarodowych podano w tabeli 9. Ogółem jeźdźcy polscy za
jęli 126 miejsc w konkursach indywidualnych i 7 I miejsc w kon
kursach o Puchar Narodów. Popatrzmy jednak jak wygląda geogra
fia tych zwycięstw. Spośród 126 I miejsc w konkursach indywidual
nych — 72 wygrano na zawodach CHIO w Olsztynie, 31 w konkur
sach organizowanych na terenie innych krajów demokracji ludo
wych i 23 w krajach Europy Zachodniej. Spośród 7 zwycięstw w
konkursach o Puchar Narodów 5 miało miejsce w Olsztynie, jedno
w Lipsku i jedno w Trinwillershagen. Analizując osiągnięte w oma
wianym okresie wyniki, trzeba wziąć pod uwagę, że w zawodach
CHIO-CSIO organizowanych w Olsztynie nie zawsze uczestniczą
najlepsze ekipy europejskie.
Jak wobec tego należy ocenić wyniki osiągane przez polskich
jeźdźców dosiadających polskich koni? Najsłuszniejszą odpowiedzią
na to pytanie będzie chyba stwierdzenie, że wyniki te nie dają nam
pełnej satysfakcji, ale z pewnością są najlepsze z osiąganych przez
jeźdźców z poszczególnych krajów demokracji ludowych. Na istnie
jącą sytuację złożyło się z pewnością wiele czynników. Z nich nie
wątpliwie najważniejsze były: brak dostatecznej liczby koni o kla
sie międzynarodowej, a także brak dostatecznej ilości spotkań mię
dzynarodowych, a zwłaszcza z czołowymi ekipami krajów Europy
zachodniej. Ten ostatni czynnik ma szczególnie ujemny wpływ na
poziom wyszkolenia naszych jeźdźców i koni.
Rozpatrując wyniki jeźdźców i koni polskich, osiągnięte w kon
kursach olimpijskich, wydaje się, że zarówno w Meksyku, jak
i w Monachium naszym jeźdźcom wyraźnie nie dopisywało szczę
ście. Przykładem tego jest przede wszystkim to, że Drobnica w
Meksyku, a Chandżar w Monachium nie wyszły do startu. Pewną
pociechą może być, że tak w Meksyku, jak i w Monachium, jeszcze
gorsze wyniki od naszego zespołu uzyskały zespoły innych krajów
będące stale w światowej czołówce jeździeckiej.
Na podstawie podanych wyników (tab. 9) trzeba stwierdzić, że
szczytowe osiągnięcia jeźdźców polskich w oficjalnych spotkaniach
międzynarodowych przypadały na lata 1966—1970, a szczególnie
na 1967—1968 r. Był to bowiem okres, kiedy w szczytowej formie
znajdowało się wiele naszych koni, jak np. Drobnica x wlkp., Ronceval xo m., Bronz xx, Chrenowska x wlkp., Poprad x wlkp. i nie
które inne. Należy przypomnieć, że spośród 126 indywidualnych
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Rys. 90. S. Migdalski na og. Brzask xx, fot. M. Ołtuszewski

zwycięstw odniesionych na zawodach CHIO-CSIO, 44 konkursy
wygrał J. Kowalczyk. Spośród koni, na których odniósł on najwię
cej zwycięstw, wymienić należy: Drobnicę — 14 I miejsc, Blekota xx — 7 I miejsc, Roncevala — 5 I i Darleta — 4 1 miejsca.
Lata 1966—1970 były również okresem, w którym najwyżej
oceniano ekipy naszych skoczków w zagranicznej literaturze facho
wej. Poniżej przytoczono niektóre opinie zaczerpnięte z piśmienni
ctwa RFN.
Znany czechosłowacki trener Jandl [81] pisał, że największym
osiągnięciem ekipy polskiej na zawodach CHIO rozegranych w
1966 r. w Lipsku było zdobycie w pięknym stylu Pucharu Narodów,
a w konkurencji indywidualnej wygranie przez M. Kozickiego na
Fakirze konkursu potęgi skoku.
W omówieniu zawodów CHIO rozegranych w 1967 r. w Akwiz
granie Abe [1] podkreślił, że na liście zwycięzców znalazł się dwu
krotnie Jan Kowalczyk na 11-letnim Roncevalu. W tym samym
roku sprawozdawca z RFN Werner [237] w artykule o CHIO w
Olsztynie pisał o pięknych zwycięstwach polskiego jeźdźca Jana
Kowalczyka dosiadającego koni Drobnicy i Roncevala.
Według Meyera [151] na Mistrzostwach Europy w skokach przez
przeszkody rozegranych w 1967 r. w Rotterdamie wyniki Jana Ko
walczyka na klaczy Drobnica były ogólną niespodzianką, a sam
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jeździec po dwóch zwycięstwach stał się faworytem zawodów. Ten
sam autor [152] pisał w rok później, że klacz Drobnica jest koniem
odnoszącym zwycięstwa w olśniewający sposób. Jego zdaniem
przedstawia ona typ konia na polowania. Autor mówił dalej, że
koniem równie dobrym jak Drobnica jest ogier Ronceval; obydwu
dosiada doskonały jeździec J. Kowalczyk.
Autorzy książki „Das Koenigreich des Pferdes” [80] wydanej
w RFN, w rozdziale omawiającym sławnych jeźdźców i ich konie
wyliczają 13 amazonek i jeźdźców. Wśród najlepszych wymieniono
także Jana Kowalczyka i jego klacz Drobnicę. Parę tę określono
jako najszybszą.
Kohler [137] w artykule sprawozdawczym z CHIO rozegranego
w 1968 r. w Olsztynie wysoko ocenił polskich jeźdźców, a zwłaszcza
J. Kowalczyka startującego na znakomitym Roncevalu oraz M. Ko
zickiego, który na Tyrasie wygrał potęgę skoku. W dalszej części
artykułu autor poświęcił sporo uwagi polskiej ekipie, która zdobyła
Puchar Narodów. Między innymi przeprowadził dokładną analizę
polskich koni wchodzących w skład zespołu pucharowego (Berry,
Biszka, Drobnica i Poprad), podając ich wiek, pochodzenie i wyso
kość w kłębie.
Amman [3] dokonał w Sankt Georg analizy i oceny spotkań
CHIO i CHI, jakie odbyły się w 1969 r. A oto jak autor uszerego
wał w skali światowej kolejność 10 najlepszych ekip biorących
udział w zawodach CHIO: 1) RFN, 2) Anglia, 3) USA, 4) Włochy,
5) Kanada, 6) Szwajcaria, 7) Francja, 8) Polska, 9) ZSRR i 10) Bel
gia. Spośród jeźdźców polskich autor wymienił S. Grodzickiego,
który na klaczy Biszka wygrał konkurs na zawodach CHI w War
szawie oraz M. Kozickiego na Bronzie, zwycięzcę w Wielkiej Na
grodzie NRD na CHIO w Lipsku.
Wydaje się, że umieszczenie polskich jeźdźców na VIII miejscu
wśród 10 najlepszych ekip świata było wysoce pozytywną oceną.
Mistrzostwa Europy Juniorów — w skokach przez przeszkody.
Polscy juniorzy biorący udział w tych zawodach osiągnęli sporo
dobrysh wyników. Po raz pierwszy ekipa naszych juniorów starto
wała w 1958 r. w Hanowerze, zajęła wówczas VI miejsce zespołowo,
a w skład jej wchodzili: M. Gorzym na Kanonie xo m., J. Kowal
czyk na Bolgami x wlkp., A. Pacyński na Bosmanie x wlkp. i S. Stanisławiak na Bałaganie xo m.
Mistrzostwa te rozgrywane są w konkurencji indywidualnej
i zespołowej. Konkurs indywidualny mistrzostw składa się z prze
szkód o wysokości około 130—140 cm, z kolejnymi eliminacjami.
Konkurs zespołowy, w którym bierze udział 4 członków ekipy, jest
rozgrywany na podobnych zasadach jak Puchar Narodów, jednakże
wymagania co do wysokości przeszkód oraz sposobu ich ustawienia
są dużo mniejsze. Wysokość przeszkód w tym konkursie wynosi
około 130 cm.
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W konkurencji indywidualnej skoków przez przeszkody do
tychczas najlepsze wyniki osiągnęli następujący jeźdźcy polscy:
w 1959 r. w Londynie — N. Wie ja na Kanonie xo m. — III miejsce
i brązowy medal; w 1960 r. w Wenecji — A. Pacyński na Bolgami x
wlkp. — II miejsce i srebrny medal oraz A. Szmyrka na klaczy
Hilga xo m. i N. Wieja na Kanonie xo m. — ex aequo V/XV miej
sce; w 1963 r. w Rotterdamie A. Krzysztofik na Herbie x wlkp. —
VI miejsce; w 1966 r. w Kopenhadze K. Ferenstein na Cynadrze x
wlkp. — III miejsce i brązowy medal; w 1975 r. w Dornbirn
(Austria) S. Jasiński na Kajtku xo m. — IV miejsce.
W 1971 r. polscy juniorzy nie startowali w Mistrzostwach Euro
py, natomiast brali udział w Szampionacie Juniorów Krajów De
mokracji Ludowych rozgrywanych w Sofii. Na zawodach tych
R. Mrugała na Farsie x wlkp. zdobył I miejsce i złoty medal,
a P. Pacyński na Italiana x wlkp. — III miejsce i brązowy medal,
zaś zespół polski w składzie: W. Dąbrowski na klaczy Smogora xx,
B. Jaworski na Ametyście x wlkp., R. Mrugała na Farsie x wlkp.
i P. Pacyński na Italiana x wlkp. zdobył I miejsce i złoty medal.
W konkurencji zespołowej ME jeźdźcy polscy zdobyli również
szereg wysokich miejsc. W 1959 r. w Londynie, gdzie startowało
10 ekip, nasi juniorzy w składzie: E. Bujak na Bolgami x wlkp.,
J. Kowalczyk na Liderze x wlkp., A. Pacyński na Duganie xx
i N. Wieja na Kanonie xo — zajęli zespołowo IV miejsce. W 1960 r.
ekipa polska w składzie: A. Pacyński na Bolgami x wlkp., T. Pa
cyński na Siekaczu x wlkp., A. Szmyrka na klaczy Hilga xo
i N. Wieja na Kanonie xo zdobyła zespołowo II miejsce — srebrny
medal. Startowało tam 8 zespołów, spośród których od zespołu pol
skiego lepsza była tylko ekipa angielska. W 1963 r. w Rotterdamie,
gdzie uczestniczyło 9 ekip, juniorzy polscy zajęli zespołowo IV miej
sce. Zespół polski występował wówczas w składzie: Z. Chrzanowski
na Hennerze x wlkp., A. Krzysztofik na Herbie x wlkp., T. Padlewski na Fakirze (Odprysk) x wlkp. i M. Rafalski na Pigma x wlkp.
W 1969 r. w Dinard (Francja) ekipa polska w składzie: K. Feren
stein na Bartniku xx, Cz. Konieczny na Romeo xo, A. Kubiak na
Ułanie xo i J. Małycha na Plonie xo zajęła IX miejsce. Trzeba
wspomnieć, że obsada mistrzostw rozgrywanych w Dinard była
wyjątkowo mocna, gdyż uczestniczyło w nich aż 17 ekip.
W 1975 r. w Dornbirn (Austria) zespół polski w składzie: S. Helak na Ostrożeniu xx, S. Jasiński na Kajtku xo m. i W. Prasek na
Brok xx zajął II miejsce — srebrny medal, za zespołem Belgii.
W 1976 r. w Brukseli polscy juniorzy w składzie: S. Jasiński — Kaj
tek xo m., A. Lemański — Akord uszl. xx, Z. Kaczorowski — Arendarz x m. i S. Kuśmirek — Artemor xo m. zajęli IV miejsce ex
aequo z zespołem Austrii i Holandii. W mistrzostwach tych uczest
niczyło 14 ekip. W 1977 r. ME juniorów były rozegrane w szwaj
carskiej miejscowości La Tour de Peitz. Startowało tam 13 ekip,
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Rys. 91. Janusz Bobik na wał. Zygzak x wlkp., fot. D. Kędzierski

zespół polski w składzie: S. Jasiński na Włodarzu x wlkp., Z. Ka
czorowski na Arendarzu x m., M. Mataszewski na Soplu xx i J. Pla
ces na Bremenie xx zdobył VI miejsce ex aequo z zespołem ZSRR.
Dotychczasowy dorobek jeźdźców polskich w Mistrzostwach
Europy Juniorów wynosi łącznie, w konkurencji indywidualnej:
medal srebrny — 1, medale brązowe — 2; w konkurencji zespoło
wej: medale srebrne — 2, miejsca IV — 3. Do osiągnięć tych na
leży dodać medale złoty i brązowy w konkurencji indywidualnej
°raz złoty zespołowo w Szampionacie Krajów Demokracji Ludo
wych.
W latach 1962, 1965, 1968, 1971, 1974 i 1979 juniorzy polscy nie
startowali w Mistrzostwach Europy w skokach przez przeszkody.
Wydaje się, że szczególnie dużą szkodą było niewysłanie naszych
jeźdźców na mistrzostwa rozgrywane w 1971 r., gdyż tego roku
zespół nasz dysponował bardzo dobrymi jeźdźcami i końmi.
Gwoli prawdzie należy stwierdzić, że na przestrzeni lat 1958—
■~1979, oprócz omówionych już sukcesów, nasi juniorzy mieli rów
nież w Mistrzostwach Europy szereg startów bardzo słabych. Szcze
gólnie nieudane były wyniki na mistrzostwach w latach 1964, 1967,
1970, 1973 i 1978. Przyczyną ich był najczęściej brak dobrych koni,
np. starty na takich koniach, jak: Pelikan x wlkp., Ostrożna xo m.
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Rys. 92. A. Matławski na og. Plon xo m. podczas CHIO w Olsztynie w 1968 r.,
fot. J. Jaszczewska

i Czar II x wlkp. nie dawały naszym jeźdźcom żadnych szans na
zajęcie lepszych miejsc. Konie te, bądź to ze względu na młody
wiek, bądź niską klasę nie nadawały się do konkursów rozgrywa
nych na Mistrzostwach Europy. Innym przykładem może być wa
łach Kanon xo m., który w swoim czasie był dobrym koniem i w
swojej karierze odnosił szereg zwycięstw, jednakże wysłanie go na
Mistrzostwa Europy w wieku 16—17 lat nie mogło już dać pozy
tywnych wyników.
Juniorzy nasi we wspomnianych mistrzostwach dosiadali głów
nie koni małopolskich i wielkopolskich. Najwięcej startów miał Ka
non xo m. — 6. W następnej kolejności znalazły się: Plon xo m. —
4 razy, Bolgami x wlkp., Italiana x wlkp. i Kajtek xo m. po 3 razy
oraz Akord uszl. xx, Arendarz x m., Cynadra x wlkp., Herb x wlkp.
i Siekacz x wlkp. po 2 razy. Z tych koni niewątpliwie najlepszymi
były: Bolgami, Cynadra i Siekacz — wszystkie po Dreibund x
wschpr. i Kajtek xo m. po Ariet xo m.
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Wyniki najważniejszych startów w międzynarodowych zawodach
WKKW

Mistrzostwa Świata i Europy w WKKW. Międzynarodowe star
ty w konkurencji WKKW polskie jeździectwo rozpoczęło w 1957 r.
w Kopenhadze. Spośród jeźdźców polskich mistrzostwa te ukończył
tylko J. Kowalski na Litaworze xo wlkp., zajmując indywidualnie
XIII miejsce.
W 1959 r. w Harewood w Anglii startowało 10 ekip z 72 jeźdźca
mi, Polacy zajęli tam IV miejsce zespołowo. Pierwsze miejsce zdo
był zespół RFN, II — Anglii, III — Francji, a V — ZSRR i VI Buł
garii. Ekipy Irlandii, Szwecji i Włoch nie ukończyły mistrzostw.
Indywidualnie jeźdźcy polscy zostali sklasyfikowani następująco:
A. Kobyliński na Wolborzu x wlkp. na XIV miejscu, M. Roszczynialski na Ariolu xo m. na XX, M. Babirecki na Volcie x wlkp. na
XXII miejscu, A. Orłoś na Krokoszu x wlkp. nie ukończył mi
strzostw, dzieląc los z 26 innymi zawodnikami.
Po raz trzeci zespół polski uczestniczył w Mistrzostwach Europy
w WKKW w 1965 r. w Moskwie. Startowały tam również ekipy:
Anglii, Bułgarii, Czechosłowacji, Irlandii, RFN i ZSRR. Każda
z nich liczyła 4 zawodników, ponadto brało udział 10 jeźdźców
indywidualnych. W skład ekipy polskiej wchodzili: M. Babirecki
na Volcie x wlkp., Z. Ciesielski na Skoku xo m., J. Kowalczyk na
Elbie (Astrala) xo m. i A. Orłoś na Dysprozie x wlkp.
Z racji doskonałych wyników, jakie osiągnięto na tych mistrzo
stwach, warto dokładniej prześledzić ich przebieg. Po ujeżdżeniu
na czworoboku zespół polski zajmował V miejsce, a poszczególni
jeźdźcy: J. Kowalczyk na Elbie — XI, M. Babirecki na Volcie —
XIV, Z. Ciesielski na Skoku — XX i A. Orłoś na Dysprozie — XXII
miejsce. Piąte miejsce zespołowo stwarzało dla naszych jeźdźców
dobrą pozycję wyjściową, ponieważ różnice w punktacji między
poszczególnymi ekipami były nieznaczne.
Próba wytrzymałości na tych mistrzostwach składała się z: drogi
i ścieżki a — 7200 m i c — 11 040 m; steeple chase b — 3600 m;
cross d — 7200 m z 29 przeszkodami o pełnych wymiarach i bieg
kontrolny e — 1320 m. Jako pierwszy z jeźdźców polskich wystar
tował do próby wytrzymałości A. Orłoś na Dysprozie, lecz nie prze
był on w crossie przeszkody nr 14. Z. Ciesielski na Skoku otrzymał
w steeplu maksymalną ilość punktów bonifikacyjnych, cross ukoń
czył również bez punktów karnych. Całą próbę wytrzymałości
Z. Ciesielski ukończył na IV miejscu i łącznie z wynikiem ujeżdżenia
przesunął się na VI miejsce. J. Kowalczyk na Elbie przebył również
steeple z maksymalną liczbą punktów bonifikacyjnych i zupełnie
niepotrzebnie przybył do celownika o 14 sekund za wcześnie.
W crossie para ta do przeszkody nr 19 szła w rekordowym tempie
i bez punktów karnych, niestety przeszkody tej nie pokonała. M. Ba-
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Rys. 93. Z. Ciesielski na Skoku xo m. WKKW Sopot 1963 r., fot. S. Rozwa
dowski

birecki na Volcie również otrzymał w steeplu maksymalną liczbę
punktów bonifikacyjnych, cross przebył bez punktów karnych, osią
gając trzeci wynik dnia i objął prowadzenie po dwóch konkuren
cjach.
Trzeciego dnia mistrzostw do konkursu w skokach przez prze
szkody z polskiej ekipy wystartowały tylko 2 konie — Skok i Volt.
Ciesielski na Skoku z jednym błędem na parkurze został ostatecz
nie sklasyfikowany na V miejscu. M. Babirecki na Volcie pokonał
parkur bezbłędnie i w ten sposób para ta zdobyła złoty medal na
Mistrzostwach Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierz
chowego [70],
Wyniki Babireckiego na Volcie i Ciesielskiego na Skoku są naj
większym sukcesem polskiego jeździectwa w okresie po II wojnie
światowej. Trzeba także dodać, że spośród 38 zawodników, którzy
uczestniczyli w tych mistrzostwach, ukończyło je tylko 22, a z 7 ze
społów startujących ukończyły je tylko 4. Niestety zespół polski
nie ukończył mistrzostw w pełnym składzie, gdyż zabrakło trze
ciego jeźdźca i konia.
Przebieg i wyniki Mistrzostw Europy w WKKW rozegranych
w 1965 r. w Moskwie zostały szczegółowo omówione w niemieckim
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czasopiśmie „Reiter Revue” [190], gdzie bardzo wysoko oceniono
M. Babireckiego i Z. Ciesielskiego. W późniejszych startach w Mi
strzostwach Europy w WKKW polskim jeźdźcom nie udało się po
wtórzyć sukcesu z Moskwy.
W. 1967 r. w Punchestown startował zespół w składzie: M. Babirecki na Bałaganie xo m., Z. Madejczyk na Winicjuszu x wlkp.,
W. Mickunas na klaczy Dżemila x wlkp., P. Milbrat na Babilo
nie xo m. oraz indywidualnie M. Małecki na Wewenda xo m. Na
mistrzostwach tych startowały zespoły: Anglii, Irlandii, RFN, Pol
ski, Szwajcarii i ZSRR. Mistrzostwa ukończyły w całości zaledwie
4 ekipy. Spośród jeźdźców polskich tylko dwom udało się je ukoń
czyć i uplasowali się oni: Z. Madejczyk na Winicjuszu na XXV
miejscu i W. Mickunas na Dżemili na XXVI miejscu.
W 1969 r. zespół polski startował na mistrzostwach rozgrywa
nych we Francji w miejscowości Haras du Pin. Z polskich zawod
ników ukończyli je jedynie Z. Ciesielski na Skoku xo m., zajmując
w klasyfikacji indywidualnej wysokie VIII miejsce i J. Kłym na
Deficycie xo — XXII — ostatnie miejsce.
W 1973 r. jeźdźcy polscy startowali w Kijowie w składzie:
K. Aftyka na Kulcie xo m., J. Kłym na Plutokracie xo m., W. Mic-
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kunas na Dariuszu xo m. i J. Wierzchowiecki na Gniewie xx. Po
nadto indywidualnie startowali A. Kubiak na Sopranie xx i W. Wawszczak na Skierko xx. Ogółem na mistrzostwach w Kijowie brało
udział 7 ekip: Anglii, Austrii, Bułgarii, RFN, Polski, Szwecji i ZSRR
oraz 15 jeźdźców indywidualnych. Spośród ogólnej liczby 43 za
wodników, ukończyło je 22, w tym trzech polskich. Jeźdźcy nasi
zajęli indywidualnie następujące miejsca: A. Kubiak na Sopranie —
VIII, J. Wierzchowiecki na Gniewie — XV i K. Aftyka na Kulcie —
XIX. W końcowej klasyfikacji zespołowej ekipa polska nie znalazła
się, gdyż nie wszyscy jeźdźcy, którzy ukończyli mistrzostwa wcho
dzili w jej skład.
W 1974 r. zespół nasz uczestniczył w Mistrzostwach Świata
WKKW w Burghley (Anglia). W Mistrzostwach tych brały udział
ekipy: Anglii, Austrii, Francji, Irlandii, Polski, RFN, Szwajcarii,
Włoch, USA i ZSRR, a także indywidualni jeźdźcy z Holandii i Ka
nady. W zawodach brało udział 58 jeźdźców, a ukończyło je 39.
Ekipa polska w składzie: J. Wierzchowiecki na Gniewie xx, K. Afty
ka na Kulcie xo m., A. Kubiak na Sopranie xx i J. Kutysz na Cza
dzie xx ukończyła Mistrzostwa na VI miejscu, co było sporym osią
gnięciem. Spośród jeźdźców polskich indywidualnie najwyżej został
sklasyfikowany J. Wierzchowiecki na Gniewie na XV miejscu.
W 1975 r. Mistrzostwa Europy WKKW odbyły się w Luhmühlen
(RFN) — brało w nich udział 10 ekip. Zespół polski w składzie:
J. Kutysz na Infantado x wlkp., M. Małecki na Sirosie xo m.
i J. Wierzchowiecki na Hangarze xx zajął VI miejsce. Mistrzostwa
ukończyli także jadący indywidualnie K. Aftyka na Kulcie xo m.
i P. Piasecki na Slalomie xx. Spośród jeźdźców polskich najwyżej
sklasyfikowano J. Wierzchowieckiego na XX miejscu i K. Aftykę
na XXIII miejscu.
W 1977 r. w Burghley (Anglia) startowało 8 ekip i 41 zawodni
ków, a ukończyło mistrzostwa 29 zawodników. Ekipa polska upla
sowała się na VI miejscu, a indywidualnie — J. Wierzchowiecki
na Hangarze xx — XVIII m., Janusz Bobik na Tropiku x wlkp. —
XXIII m. i J. Kutysz na Infantado x wlkp. — XXVII miejsce.
W 1979 r. w mistrzostwach w Luhmühlen (RFN) startowało
60 zawodników. Z 10 ekip biorących udział ukończyło je 7. Ekipa
polska w składzie: Jacek Bobik na Harmonii x wlkp. zajął XVII
miejsce, S. Jasiński na Hangarze xx — XXIX i P. Piasecki na
Kwakrze xo wlkp. — XXXV m. — zespołowo zajęli VI miejsce.
Igrzyska Olimpijskie. W okresie po II wojnie światowej polscy
jeźdźcy startowali dwukrotnie w konkurencji WKKW na Olimpia
dach. Po raz pierwszy uczestniczyli w 1960 r. na Igrzyskach w Rzy
mie. Niestety nasza ekipa jeszcze przed rozpoczęciem zawodów
olimpijskich została poważnie osłabiona, gdyż najlepsze z koni Gafme x wlkp. i Krokosz x wlkp. nie mogły z powodu silnych kontuzji
wyjść do startu. W tej sytuacji skład zespołu polskiego był na-
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stępujący: M. Babirecki na Volcie x wlkp., A. Kobyliński na Wol
borzu x wlkp., A. Orłoś na Klarysie x wlkp. i M. Roszczynialski na
Wizmie x wlkp.
Olimpijska próba wytrzymałości składała się z następujących
odcinków: drogi i ścieżki a — 7240 m i c — 13 440 m; steeple chase
b — 3600 m z 12 przeszkodami i cross d — 8100 m z 36 przeszko
dami. Drogi i ścieżki, a w szczególności odcinek c poprzedzający
cross przebiegały w bardzo ciężkim terenie, co powodowało, że ko
nie wychodziły na start do crossu mocno wyczerpane. Mimo to
M. Babirecki na Volcie ukończył cross bez punktów karnych,
a A. Orłoś na Klarysie ukończył przebieg z jednym wyłamaniem.
Pozostałe konie z ekipy polskiej próby tej nie ukończyły. Spośród
73 koni startujących w olimpijskim WKKW ukończyło go w ca
łości 36, a z 18 ekip pozostało tylko 6. Z zespołu polskiego ukoń
czyło całość WKKW dwóch jeźdźców i ostatecznie sklasyfikowano
ich indywidualnie: M. Babireckiego na Volcie na VIII miejscu
i A. Orłosia na Klarysie na XVII miejscu. Miejsca zajęte przez pol
skich jeźdźców i polskie konie były dużym sukcesem.
Przy okazji warto przypomnieć, że w olimpijskim WKKW w
Rzymie spotkały się 4 konie rasy wielkopolskiej, w tym 3 pocho
dzące z hodowli SK Liski: w ekipie polskiej wałach Volt oraz w
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ekipie kanadyjskiej Canadian Envoy — ex Wisping (Ping Pong xx
i Wisienka x wschpr.), który zajął X miejsce i Royal Beaver — ex
El Celso (Celsius x trk. i Elida x wschpr.) sklasyfikowany na XXIV
miejscu; czwartym koniem wielkopolskim był Klarys z hodowli
SK Zołędnica.
W 1972 r. polska reprezentacja startowała w konkurencji
WKKW na Olimpiadzie w Monachium, gdzie brało udział 18 ekip
i jeden jeździec indywidualny. Skład polskiego zespołu był nastę
pujący: M. Małecki na Signorze xo m., W. Mickunas na Tenorze x
wlkp., J. Skoczylas na Wandalu xo m. i J. Wierzchowiecki na Gnie
wie xx. Wszystkie polskie konie były dobrze wypielęgnowane, ale
raziły niewyrównaniem typu i małym wzrostem [71].
Po konkursie ujeżdżenia, który trwał dwa dni, ekipa nasza zaj
mowała zespołowo V miejsce i uplasowała się za zespołem Szwecji,
RFN, USA i Anglii. Próbę tę jeźdźcy polscy ukończyli poniżej swo
ich możliwości. Najwyższe VII miejsce zajął w ujeżdżeniu J. Wierz
chowiecki na Gniewie.
Olimpijska próba wytrzymałości odbywała się na łącznym dy
stansie 30 420 m, w tym drogi i ścieżki, a — 3600 m i c — 15 120 m,
steeple chase b — 3600 m i cross d — 8100 m. Zespół nasz przebył
najlepiej odcinek b — steeple chase. Jednakże żadnemu z polskich
jeźdźców nie udało się pokonać bezbłędnie odcinka d — crossu.
Signor pod M. Małeckim wyłamał na przeszkodzie nr 23, a na nr 29
koń się zachwiał i jeździec spadł. Gniew pod J. Wierzchowieckim
miał jedno wyłamanie na przeszkodzie nr 23. Wandal pod J. Sko
czylasem miał w crossie dwa upadki i jedno wyłamanie. Wreszcie
Tenor pod Mickunasem został wyłączony na trasie crossu.
W konkursie skoków przez przeszkody rozegranym ostatniego
dnia WKKW M. Małecki na Signorze i J. Wierzchowiecki na Gnie
wie mieli po dwa błędy, a J. Skoczylas na Wandalu jeden błąd.
Ostatecznie w konkurencji WKKW na Olimpiadzie w Mona
chium zespół polski został sklasyfikowany na X miejscu. Indy
widualnie zaś. J. Wierzchowiecki na Gniewie zajął XVIII miejsce,
M. Małecki na Signorze — XXXI i J. Skoczylas na Wandalu —
XXXVI miejsce [71],
Inne zawody WKKW. Oprócz startów w konkurencji WKKW
na Mistrzostwach Europy i Świata oraz na Olimpiadach, jeźdźcy
polscy uczestniczyli w wielu innych międzynarodowych zawodach.
Między innymi osiągnęli bardzo dobre wyniki na zawodach CCI
(Międzynarodowy Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego) ro
zegranych w 1963 r. w Monachium. Uczestniczyły w nich zespoły:
Anglii, Francji, Polski, RFN, Szwajcarii i Włoch, a ogółem starto
wały tam 52 konie. W skład polskiej ekipy wchodzili: M. Babirecki
na Volcie x wlkp., Z. Ciesielski na Skoku xo m., A. Orłoś na Dysprozie x wlkp. i S. Pękala na Wewendzie xo m.
Po próbie ujeżdżenia na czworoboku polska ekipa zajmowała
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III miejsce za zespołami RFN i Anglii, w tym Volt pod M. Babireckim — XVI, Dysproz pod A. Orłosiem — XXI, Skok pod Z. Cie
sielskim — XXXVI, Wewenda pod S. Pękatą — XXXVIII. Po pró
bie wytrzymałości zespół polski poprawił swoją pozycję z III na II
za zespołem Anglii.
Również wynik konkursu w skokach przez przeszkody rozegra
nego trzeciego dnia był dla zespołu polskiego bardzo pomyślny.
Wszyscy nasi jeźdźcy mieli bezbłędne przebiegi. Mimo to zespół
polski nie zdołał jednak wyprzedzić ekipy angielskiej. Niemniej
jednak jeźdźcy nasi umocnili sWoją pozycję zespołową i wyprzedzili
zespoły RFN, Francji i Szwajcarii (ekipa włoska została zdekomple
towana). Indywidualnie nasi zawodnicy zostali ostatecznie sklasyfi
kowani następująco: M. Babirecki na Volcie na VI miejscu, A. Orłoś
na Dysprozie na IX, Z. Ciesielski na Skoku na XII i S. Pękala na
Wewendzie — na XXXIII miejscu. Do oceny zespołowej w konku
rencji WKKW liczy się zawsze wyniki trzech najlepszych jeźdźców
i koni [131],
Zdobycie II miejsca w tak silnej konkurencji świadczyło dobrze
o dzielności naszych koni oraz o dobrej jeździe zawodników. Należy
także dodać, że zawody CCI rozegrane w 1963 r. w Monachium
uważane były wtedy za nieoficjalne Mistrzostwa Europy w WKKW.
Wyniki polskich jeźdźców na zawodach CCI w Monachium w
1963 r. znalazły pozytywną ocenę w czasopiśmie fachowym RFN
„Sankt Georg” [146],
Polska ekipa, jak i wiele innych ekip europejskich, ze względów
weterynaryjnych nie wystartowała w 1966 r. na Mistrzostwach
Europy w WKKW rozegranych w Anglii. Zespół nasz natomiast
wziął udział w zawodach CCI, jakie odbyły się w Bad Harzburg
w RFN. Zawody te, w których startowali jeźdźcy z RFN i Polski,
przeprowadzone były w dwóch seriach, ciężkiej i lżejszej. W serii
cięższej wystartowało 13 zawodników, a ukończyło ją 6. Zwycięzcą
w tej serii WKKW był P. Milbrat na Wewendzie xo m.
W serii lżejszej, w której wystartowało 29 jeźdźców, a ukoń
czyło 11, świetnie spisał się Demon Schagya xo m. pod Z. Madejczykiem zajmując II miejsce. Na miejscu V został sklasyfikowany
W. Mickunas na Dżemila x wlkp. Pierwsze i drugie miejsca koni
pochodzących z SK Walewice (Wawenda i Demon Schagya) zostało
Wysoko ocenione w prasie fachowej RFN [2],
Jednym z ważniejszych spotkań międzynarodowych w konku
rencji WKKW były rozegrane w 1971 r. przedolimpijskie zawody
CCI w Monachium; uczestniczyło w nich 11 ekip. Spośród jeźdźców
Polskich konkurs ukończyli W. Mickunas na Gieczu x wlkp. na
•XXVIII miejscu i J. Kłym na Plutokracie xo m. na XXIX miejscu.
Również w 1971 r. odbyły się oficjalne międzynarodowe zawody
w konkurencji WKKW (CCIO) w miejscowości Gotha w NRD.
artowało tam 9 zespołów, a ekipa polska zajęła V miejsce wy14 —. r>
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przedzając: ZSRR, Węgry, Czechosłowację i Rumunię. Indywidual
nie jeźdźcy polscy zostali sklasyfikowani na następujących miej
scach: M. Małecki na Signorze xo m. — XII, J. Kłym na Wiganie
xo m. — XIX, A. Orłoś na Goniometrze x wlkp. — XXII i W. Mickunas na Armatorze xo m. — XXV. Startujący indywidualnie poza
zespołem Z. Klein na Tenorze x wlkp. zajął XIV i Z. Madejczyk na
Skierko xx — XVIII miejsce.
W 1973 r. Polacy uczestniczyli w zawodach CCI w Heide-Kahnthout na terenie Belgii. Brali w nich udział jeźdźcy angielscy
z trzema końmi, belgijscy z dziesięcioma, francuscy z pięcioma, ho
lenderscy z ośmioma, polscy z sześcioma oraz zawodnicy z RFN
z dwoma końmi. Zawody w WKKW w Heide-Kalmthout zakończyły
się dużym naszym sukcesem. Ekipa polska zdobyła I miejsce zespo
łowo przed ekipą francuską. Indywidualnie jeźdźcy polscy zostali
sklasyfikowani na następujących miejscach: J. Wierzchowiecki na
Gniewie xx — II, W. Mickunas na Dariuszu xo m. — VII, J. Sko
czylas na Cyriaku xx — XII, J. Pawłowski na Wiganie xo m. — XX
oraz startujący poza ekipą A. Kubiak na Sopranie xx — XVI
i J. Kłym na Infantado x wlkp. na XVII miejscu.
W 1974 r. zespół polski startował w zawodach WKKW (CCI)
w Antwerpii. W zawodach tych uczestniczyło 6 ekip i 27 jeźdźców;
ukończyło zawody 22 jeźdźców. Zespół polski zajął tam I miejsce,
wyprzedzając między innymi ekipy Włoch i Francji. Indywidualnie
J. Wierzchowiecki na Gniewie zdobył I miejsce, a K. Aftyka na
Kulcie — IV m.
W 1975 r. odbyły się zawody WKKW (CCI) w Heide-Kalmthout
(Belgia). W zawodach tych startowało 17 jeźdźców z Anglii, Belgii,
Holandii i Polski. Ukończyło zawody 9 jeźdźców, w tym czterech
Polaków, którzy zajęli następujące miejsca: M. Małecki na Sirosie
xo m. — II, J. Wierzchowiecki na Hangarze xx — IV, P. Piasecki
na Slalomie xx — V i J. Kłym na Infantado x wlkp. — VII.
W 1976 r. Walldorf-Baden (RFN) na zawodach CCI startowało
44 zawodników, a ukończyło 31 w tym 6 Polaków. Zespołowo jeźdź
cy polscy zajęli II miejsce za pierwszą ekipą RFN wyprzedzając
drugą ekipę RFN oraz ekipy Szwajcarii i Austrii. Indywidualnie
najlepszy z jeźdźców polskich był P. Piasecki na Kwakierze xo wlkp.,
który zajął II miejsce. Tego samego roku w Luhmühlen (RFN) na
zawodach CCI startowało 39 jeźdźców, a ukończyło je 28, w tym
4 polskich. Zespołowo jeźdźcy polscy zajęli IV miejsce.
W 1978 r. jeźdźcy polscy uczestniczyli w czterech spotkaniach
międzynarodowych, w RFN: Achselschwang, Luhmühlen i Walldorf-Baden oraz w Belgii w Heide-Kolmthout. Spośród nich najlepszy
wynik osiągnięto w Achselschwang, gdzie wśród 8 zespołów ekipa
nasza w składzie: S. Jasiński — Epigraf x wlkp., M. Kiernicka
Epika x wlkp., A. Prokulewicz — Borta x wlkp., M. Ślusarczyk -y
Saul xo m. zajęła III miejsce. Niezłe wyniki indywidualne osiągnę!1
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polscy jeźdźcy w Heide-Kolmthout. Wśród startujących tam 28 za
wodników, M. Kiernicka na Fermencie x wlkp. zajęła IV, a K. Aftyka na Ikarze x wlkp. — VII miejsce.
Wyjątkowo bogaty w starty zagraniczne w WKKW był 1979 r.,
kiedy to jeźdźcy nasi poza ME uczestniczyli jeszcze w sześciu spot
kaniach międzynarodowych CCI w różnych krajach Europy za
chodniej. Najlepsze wyniki ekipa nasza osiągnęła w Walldorf Ba
dén (RFN) zdobywając w składzie: S. Jasiński — Kos x wlkp.
(III m.), S. Daniluk — Len xo m. (IV m.) i A. Prokulewicz — Ekran
x wlkp. (VII m.) — I miejsce zespołowo. Na zawodach w Heide-Kalmthout, jeźdźcy nasi zdobyli II miejsce zespołowo oraz indy
widualnie I miejsce zajął J. Wierzchowiecki na Selenicie xx, II m. —
K. Rafalak na Lapisie xx i IX m. — A. Prokulewicz na Arbitrze x
wlkp.
W Polsce do 1979 r. nie organizowano zawodów CCIO (Między
narodowy Oficjalny Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego).
Odbyły się natomiast międzynarodowe Mistrzostwa Polski oraz inne
nieoficjalne spotkania przeważnie z udziałem jeźdźców z krajów
demokracji ludowych.
Do ciekawszych i trudniejszych należały zawody CCI rozegrane
w 1970 r. na terenie SK Kadyny. Wzięły w nich udział zespoły
NRD z 5 końmi i Polski z 7 końmi. Indywidualnie zdobywcą I miej
sca był W. Mickunas na Armatorze xo m. Spośród innych naszych
jeźdźców J. Zagor na Kalifie (Pim) x wlkp. zajął V, a A. Orłoś na
Bristolu xx — VIII miejsce.
Spośród rozgrywanych dotychczas w Polsce zawodów CCI najsil
niejszą obsadę miały WKKW przeprowadzone w 1972 r. na terenie
PSO Biały Bór. Startowały tam zespoły: Czechosłowacji z 7 końmi,
NRD z 5, RFN z 4, Węgier z 5 i Polski z 10 końmi. Z ogólnej liczby
41 koni startujących ukończyło zawody 25. Najwyższe miejsca
wśród jeźdźców polskich zajęli: J. Skoczylas na Wandalu xo m. —
IV, A. Pilarski na Don Dumbel x wlkp. — VI, A. Kubiak na Sopra
nie xx — IX i J. Pawłowski na Kulcie xo m. — X.
Mistrzostwa Europy Juniorów w konkurencji WKKW. W latach
1968—1979 jeźdźcy polscy startowali w nich dziesięć razy.
W 1968 r. pierwszy występ naszych juniorów miał miejsce na
■mistrzostwach rozgrywanych w Craon we Francji. Brało w nich
udział 8 ekip. Zespół polski w składzie: K. Ferenstein na Orbisie xx,
M. Pacyński na Legacie x wlkp., P. Piasecki na Szeryfie x wlkp.
1 J. Skoczylas na Dziurawcu xx — zdobył III miejsce i brązowy
medal. Indywidualnie nasi jeźdźcy zostali sklasyfikowani na nastę
pujących miejscach: M. Pacyński na Legacie — X, K. Ferenstein
na Orbisie — XVIII, J. Skoczylas na Dziurawcu — XXIII i P. Pia
secki na Szeryfie XXVII. W czasie mistrzostw wszystkie polskie
konie miały podwyższoną temperaturę i przechodziły silny kaszel,
tego też powodu startujący indywidualnie K. Sońta na Cerbe
14«
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rze x wlkp. nie ukończył mistrzostw. Było to dużą stratą, gdyż był
to niewątpliwie najlepszy koń, jakim dysponowali wówczas polscy
jeźdźcy [153].
W 1969 r. w Eüskirchen (RFN) startowało 5 ekip. Zespołowo
jeźdźcy polscy zostali sklasyfikowani na V miejscu. Indywidualnie
juniorzy nasi zajęli następujące miejsca: J. Skoczylas na Regimen
cie x wlkp. — X, K. Ferenstein na Tańcu x wlkp. — XVI, A. Ku
biak na Demonie Schagya xó m. — XX, W. Wawszczak na Bur
szu xo m. — XXIII i J. Małycha na Otwocku xx — XXIX.
W 1970 r. w Holstebro (Dania) zespół polski nie ukończył mi
strzostw w pełnym składzie. Mimo to bardzo dobry wynik indywi
dualny osiągnęła nasza amazonka J. Małycha na Barcie xx, skla
syfikowano ją bowiem na IV miejscu. Ponadto ukończyli je z do
brymi wynikami startujący indywidualnie poza zespołem: J. Siniarski na Gładyszu x wlkp. na XI miejscu i R. Miszewski na Jagodzie
x wlkp. na XIII miejscu.
W 1971 r. w Wessel na terenie RFN startowało 10 ekip. Zespół
polski sklasyfikowano na VII miejscu. Indywidualnie najlepsze wy
niki osiągnęli: W. Wawszczak na Kulcie xo m. — IX i J. Małycha
na Barcie xx — XXV miejsce.
W 1972 r. w Eridge w Anglii zespół nasz uplasował się na szó
stym miejscu na 8 startujących ekip. W klasyfikacji indywidualnej
naszym jeźdźcom przypadły następujące miejsca: K. Aftyka na
Kulcie xo m. — XIII, J. Siniarski na Salucie xo m. — XVIII
i K. Banasik na Rycerzu x — XXVII.
W 1973 r. Mistrzostwa Juniorów rozgrywane były na terenie
Stada Ogierów w Pompadour we Francji. Startowało w nich 9 ekip,
a nasz zespół ukończył je na VII miejscu. Spośród Polaków indy
widualnie najwyżej został sklasyfikowany K. Aftyka na Kulcie
xo m. — na VIII miejscu.
W latach 1974—1975 polscy juniorzy nie startowali w ME
WKKW.
W 1976 r. na mistrzostwach rozgrywanych w Siekkrug Lagę
(RFN) uczestniczyło 6 ekip, a 38 jeźdźców. Zespół polski zajął
VI miejsce, zaś indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęli: R. Jęć
na Dalmierzu xo m. — XII i S. Jasiński na Sopranie xx — XVIII
miejsce.
Dobre wyniki uzyskali nasi juniorzy w 1977 r. w Fontaineblau
k/Paryża. Ekipa polska zajęła tam III miejsce i zdobyła brązowy
medal, ulegając tylko o 4,75 pkt. Irlandii i 1,75 pkt. RFN. Za naszą
ekipą znalazły się zespoły Holandii, Włoch i ZSRR. Nie ukończyły
mistrzostw w pełnym składzie ekipy Anglii i Francji. Indywidual
nie S. Jasiński na Epigrafie x wlkp. zajął XI, J. Daniluk na Promie x
wlkp. — XIV, Jacek Bobik na Optyku x wlkp. — XVII i A. Prokulewicz na Borcie x wlkp. — XXII miejsce, a jadący poza zespołem
S. Piotrowski na Sopranie xx zajął IX miejsce.
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W 1978 r. w Burghley (Anglia) na 7 startujących ekip zespół
polski zajął VI miejsce. Indywidualnie najwyżej sklasyfikowany
Został Jacek Bobik na Optyku x wlkp., który zajął VII miejsce.
W 1979 r. w Punchestown (Irlandia) zespół polski zajął IV miej
sce za ekipami Francji, Anglii i RFN, a indywidualnie wysokie
IV miejsce zdobył J. Daniluk na Lnie xo m., zaś IX m. — A. Orłoś
na Arbitrze x wlkp.
Dotychczas w zawodach WKKW jeźdźcy nasi, zarówno seniorzy,
jak i juniorzy, startowali na koniach trzech głównych ras hodo
wanych w Polsce. W pierwszych latach startów międzynarodowych
dosiadano najczęściej koni wielkopolskich i na nich też odnoszono
najwięcej sukcesów. W latach następnych coraz częściej posługi
wano się końmi pełnej krwi oraz małopolskimi, szczególnie hodowli
SK Pruchna. Wydaj e się, że konie pruchnieńskie, ze względu na
większą szybkość i wytrzymałość w jeździe terenowej, są do tej
dyscypliny szczególnie przydatne.
Wyścigi przeszkodowe

Wyścigi przeszkodowe nie są dyscypliną sportową mieszczącą
się w sferze działalności Polskiego Związku Jeździeckiego. Organi
zacją ich zajmują się Państwowe Tory Wyścigów Konnych i zakła
dy treningowe, ZHiOZ; urządzane są one na torach w Sopocie,
Warszawie i Wrocławiu. W naszych warunkach wyścigi przeszko
dowe były dotychczas traktowane częściowo jako środek selekcji,
zwłaszcza w odniesieniu do koni półkrwi, a częściowo jako uroz
maicenie dnia wyścigowego. Wszystkie gonitwy przeszkodowe orga
nizowane przez PTWK można podzielić na 3 grupy: 1) dla koni
półkrwi, 2) dla koni pełnej krwi angielskiej, i 3) gonitwy, w których
mogą biegać razem konie pełnej krwi i półkrwi. Konie dosiadane
są zarówno przez jeźdźców zawodowych, jak i amatorów.
Mimo że wyścigi przeszkodowe mają duże znaczenie w wyse
lekcjonowaniu najbardziej skocznych koni, a także w wyrabianiu
odwagi u jeźdźców, to jednak w Polsce nie cieszą się one większą
Popularnością. Składa się na to szereg różnych przyczyn. Między
mnymi są to: 1) brak jeźdźców specjalizujących się w tej dyscypli
nę, 2) brak starszych koni mogących w nich startować, 3) brak
bodźców ekonomicznych zachęcających trenerów i jeźdźców do
Przygotowywania koni, 4) brak zainteresowania dyrekcji PTWK
ich organizowaniem, gdyż wpływają one ujemnie na obroty tota
lizatora.
Po wojnie pierwsze wyścigi przeszkodowe odbyły się w 1948 r.
Największy ic ó rozwój miał miejsce w latach 1955—1962. Od 1963 r.
zmniejszyła s ę ilość gonitw przeszkodowych, w których startowały
ie będące w dyspozycji PTWK. Dla przykładu warto podać, że
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Rys. 96. Sopot 1968 r. „Nagroda LZS”. Skaczą „taxis” od lewej: Wandal,
Baf i Daragos — wszystkie hod. SK Pruchna, fot. M. Rudowski

Rys. 97. Sopot 1968 r. Dekoracja kl. Almina xx (Dorpat — Antypka) ur.
1964 r., hod. SK Widzów po zwycięstwie w wyścigu przeszkodowym o Na
grodę Wielką Bałtycką, fot. M. Rudowski

Rys. 98. Jeden z najlepszych polskich steeplerów wał. Bojgard xx (Szczecin —
Bojata) ur. 1955 r., hod. SK Rzeczna, fot. M. Rudowski

w latach 1951—1970 w wyścigach koni półkrwi przechodzących
trening i próby dzielności na torach zaledwie około 4% przypadło
na gonitwy przeszkodowe.
W propagowaniu i rozwijaniu tej dyscypliny znacznie więcej
niż PTWK zrobiły zakłady treningowe ZHZZ, które to poczynając
od 1960 r. kierują część ogierów półkrwi na tor wyścigowy w So
pocie, gdzie biegają one w 2—3 gonitwach przeszkodowych.
W wyścigach przeszkodowych organizowanych przez PTWK naj
liczniej reprezentowane były konie rasy wielkopolskiej. Najwięcej
gonitw wygrały jednak angloaraby hodowli SK Pruchna, osiągając
przeciętny wskaźnik wygranych 1,1 gonitwy na biegającego konia;
dla koni wielkopolskich wskaźnik ten wynosił 0,4 gonitwy. Spośród
reproduktorów najliczniej reprezentowanych przez swoje potom
stwo w gonitwach przeszkodowych najlepsze wyniki uzyskały ko
nie po ogierach Marten xxoo i Kanton xo oraz po ogierach pełnej
krwi Maciek, Hippiasz i Szczecin.
Wśród wyścigów przeszkodowych dla koni półkrwi najcięższa
była gonitwa o Nagrodę LZS rozgrywana na torze w Sopocie. Po
czątkowo była ona organizowana na dystansie 4200 m, a następnie
na dystansie 4800 m. Do 1974 r. gonitwa o Nagrodę LZS odbyła
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Rys. 99. Klacz Augusta x wlkp. (Szczecin xx — Awantura) ur. 1959 r., hod.
SK Rzeczna, fot. M. Rudowski

się 9 razy i zawsze zwyciężały w niej konie z SK Pruchna. Innym
przykładem dzielności koni sportowych pochodzących z tej ho
dowli mogą być zwycięstwa w Szampionacie dla ogierów półkrwi
z zakładów treningowych. W latach 1962—1979 17 razy rozegrano
Szampionat, a ogiery angloarabskie wyhodowane w tej stadninie
wygrały go 9 razy.
W wyścigach przeszkodowych dla koni pełnej krwi najcięższą
gonitwą jest o Nagrodę Wielką Bałtycką, rozgrywana na dystansie
5200 m lub 5600 m na torze w Sopocie. Najwięcej zwycięstw w tej
gonitwie odnosiły konie: Bojgard —■ 3 razy I miejsce i jeden raz II,
Hadrian — również 3 razy I miejsce i jeden raz II oraz Taran —
2 razy I miejsce.
Polskie konie pełnej i półkrwi startowały także w międzynaro
dowych gonitwach przeszkodowych. Pierwsze takie spotkanie od
było się w 1949 r. na terenie Czechosłowacji. W 1950 r. na torze
w Warszawie spotkały się konie polskie i czechosłowackie. Naj
cięższym wyścigiem wtedy była gonitwa dla 4-letnich i starszych
koni pełnej krwi o Nagrodę Armii Państw Demokracji Ludowych
rozegrana na dystansie 4800 m. Wyścig ten po ciężkiej walce wy
grał ogier Poświst xx dosiadany przez W. Szablewskiego.
W latach 1955—1966 nasze konie półkrwi uczestniczyły w wy
ścigach międzynarodowych na torach płotowym i przeszkodowym
w Pardubicach (CSRS). Ogółem startowały tam 23 konie, w tym
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Rys. 100. J. Kowalczyk na og. Ronceval xo m., podczas CHIO w Olsztynie
w 1965 r., fot. S. Rozwadowski

12 małopolskich, spośród nich 10 pochodziło z SK Pruchna i 11 wiel
kopolskich. Ogółem nasze konie półkrwi miały w Pardubicach
57 startów, zdobywając następujące miejsca: I — 3, II — 1, III — 4,
IV — 5 i V — 8.
Spośród koni małopolskich startujących w Pardubicach na wy
różnienie zasługują: Vale xo, który pod A. Falewiczem wygrał
wyścig przeszkodowy na dystansie 3600 m o Nagrodę Kladrubską
i Burbiton xo — wygrał pod W. Grzanką na dystansie 3200 m na
grodę o „Memoriał kpt. Popiera” oraz Amban xxoo, Dañaos xo
i Detto xo. Trzy ostatnie konie zdobyły kilka płatnych miejsc w go
nitwach przeszkodowych. Wszystkie one pochodziły z SK Pruchna.
Spośród koni wielkopolskich na tym torze wyróżniła się klacz
Sotnia xo wlkp., która wygrała pod ucz. Napierałą wyścig prze
szkodowy na dystansie 3200 m o Nagrodę Dunaju oraz klacze Augu
sta x wlkp. i Manilla x wlkp.; ta ostatnia zasługuje na szczególną
uwagę, gdyż biegała na torze pardubickim 5 razy, w tym jeden raz
w Wielkiej Pardubickiej.
W latach 1955—1966 w Pardubicach startowały również nasze
konie pełnej krwi, ogółem było ich 19 i miały łącznie w wyścigach
płotowych i przeszkodowych 39 startów. Zajęły one następujące
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miejsca: I — 1, II — 7, III — 5, IV — 1, V — 5. Spośród nich na
szczególne wyróżnienie zasługuje wałach Baracz, który w 1956 r.
pod M. Babireckim zajął II miejsce, w drugiej co do trudności go
nitwie o Nagrodę Wołgi rozgrywanej na dystansie 4000 m, a na
stępnie II miejsce w Wielkiej Pardubickiej, uważanej za najcięższą
na kontynencie. Drugim wyróżniającym się koniem był ogier Kastor, który pod K. Bocerem wygrał wyścig przeszkodowy na dy
stansie 4000 m o Nagrodę Wełtawy [239],
Dużą stratą dla jeździectwa polskiego jest to, że już od wielu
lat nasze reprezentacje nie startują na torze pardubickim. Jest to
bowiem tor, na którym spotykają się jeźdźcy i konie z wielu kra
jów, a w ostatnich latach przyjeżdżają tam nawet jeźdźcy angiel
scy. Brak naszego uczestnictwa źle świadczy zarówno o polskich
jeźdźcach, jak i o polskiej hodowli, ponieważ nasuwa się wniosek,
że wyścigi te przekraczają możliwości naszych jeźdźców i koni. Do
tychczasowe starty na tym torze wykazały jednak, że możemy tam
odnosić sukcesy. Wydaje się również, że starty w Pardubicach mo
głyby być przydatne w przygotowaniu koni do” WKKW.

Ocena wybranych koni startujqcych
w poszczególnych dyscyplinach sportu

jeździeckiego w latach 1953—1973
Zasady oceny koni

Podstawą każdej nowoczesnej hodowli zwierząt jest prawidłowo
prowadzona dokumentacja hodowlana, w której obok rodowodów
zwierząt powinny być umieszczone dane dotyczące ich wartości
użytkowej. W odniesieniu do koni ras i typów wierzchowych będzie
to ich dzielność użytkowa w pracy pod siodłem oraz przydatność
do różnych dyscyplin sportu jeździeckiego. W tym miejscu przy
pomnieć trzeba, że jeszcze do niedawna próby użytkowości koni
dzielono wyłącznie na próby zaprzęgowe i wyścigowe. Przez te
ostatnie rozumiano najczęściej próby koni pełnej i czystej krwi,
a rzadziej półkrwi, rozgrywane głównie w wyścigach płaskich.
Istnieją jednak opinie, że lepiej jest, aby próby koni półkrwi odby
wały się w wyścigach przeszkodowych.
Dotychczas w naszym piśmiennictwie fachowym przy omawianiu
prób użytkowości koni pomijano przeważnie sport jeździecki. Wy
nikało to głównie z dwóch przyczyn: 1) wyników koni w sporcie
jeździeckim nie brano pod uwagę przy ocenie użytkowości, 2) kra
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jowa hodowla nastawiona była przede wszystkim na produkcję
koni zaprzęgowych, a nie wierzchowych. O tym, że postępowanie
to było błędne, nie potrzeba dziś nikogo przekonywać. Istotnym
natomiast zagadnieniem jest ustalenie najbardziej właściwych kry
teriów, jakie powinny być brane pod uwagę przy wycenie koni
użytkowanych w poszczególnych dyscyplinach sportu jeździeckiego.
Najdawniej stosowanym kryterium w ocenie koni wierzcho
wych — wyścigowych są sumy wygranych pieniędzy oraz liczby
startów w kolejnych latach kariery wyścigowej. Nie są one jednak
w pełni obiektywne, gdyż nie uwzględniają wielu ubocznych czyn
ników niezależnych od jeźdźca i konia. Niemniej jednak to kryte
rium jest w dalszym ciągu podstawą oceny koni wyścigowych,
a bardzo często również i sportowych.
W Polsce w latach 1931—1938 prowadzono i wydawano specjal
ne spisy koni sportowych zarejestrowanych przez Polski Związek
Jeździecki [221], Podawano w nich alfabetyczny wykaz koni star
tujących: a) w próbach skoków przez przeszkody, b) w próbach
typu Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, c) w konkur
sach ujeżdżenia, d) w biegach na przełaj. Obok danych dotyczących
pochodzenia i tożsamości koni podawano w poszczególnych dyscy
plinach nagrody honorowe i sumy w złotych wygrane w kraju i za
granicą, z uwzględnieniem miejsc I, II, III i dalszych. Dane zawarte
w spisach były materiałem wyjściowym do różnych zestawień za
mieszczanych corocznie w „Jeźdźcu i Hodowcy”. Obejmowały one
najczęściej wykazy reproduktorów — ojców najlepszych koni spor
towych, według sum wygranych przez ich potomstwo. Materiały
zawarte w spisach i wykazach pozwalały hodowcom na prześledze
nie najlepszych kojarzeń i stanowiły wzory do dalszych koncepcji
hodowlanych w zakresie produkcji koni dla wyczynowego sportu
jeździeckiego.
Kryterium oceny koni według wygranych sum w poszczególnych
dyscyplinach jest obecnie powszechnie stosowane w wielu krajach
mających wysoko rozwinięte jeździectwo. Spośród nich w pierw
szym rzędzie wymienić należy Francję i RFN. Od wielu lat znane
francuskie czasopismo fachowe „L’eperon” podaje z początkiem
każdego roku szereg tabel z klasyfikacją koni sportowych za ubiegły
rok; są one sporządzane w różnych układach i zawierają wiele
szczegółowych danych. Między innymi czasopismo to podaje prze
bieg kariery sportowej i sumy wygrane przez konie wyhodowane
we Francji oraz sprzedane i użytkowane za granicą w sporcie przez
nowych właścicieli.
Również w RFN stanowi to podstawowe kryterium przy wyce
nie koni sportowych. Dane dotyczące oceny koni zamieszczane są
w tamtejszych czasopismach fachowych [147].
Oprócz klasyfikacji koni na podstawie sum przez nie wygranych
stosowane są również oceny punktowe przeprowadzane według
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Rys. 101. A. Orłoś na wał. Dysproz x wlkp. podczas konkursu ujeżdżenia do
WKKW. Sieraków 1966 r., fot. S. Rozwadowski

specjalnie ustalonego klucza. Przykładem tego może być ocena ekip
olimpijskich startujących w latach 1948—1968, przeprowadzona
przez redakcję czasopisma Sankt Georg [208], Przyjęto w niej na
stępującą zasadę klasyfikacji punktowej pojedynczych jeźdźców
i koni: I m. w konkursie olimpijskim — 20 pkt., II m. 19 pkt. itd.
aż do XX miejsca. Przy ocenie ekip jako całości punktowano
10 pierwszych miejsc następująco: I — 10 pkt., II — 9 pkt. itd.
Oceniając jeźdźców lub ekipy, doliczano jeszcze medale, przyjmu
jąc 3 pkt. za medal złoty, 2 pkt. za srebrny i 1 pkt. za brązowy.
Oceny te obejmowały konkursy w skokach przez przeszkody i prze
de wszystkim dotyczyły jeźdźców.
W Polsce po II wojnie światowej nie stosuje się oceny koni
sportowych według wygranych przez nie sum pieniężnych, ponie
waż nie wszyscy organizatorzy mają środki na nagrody pieniężne.
Powstaje wobec tego konieczność opracowania metody klasyfikacji
punktowej, uwzględniającej poszczególne dyscypliny jeździeckie
i stopień trudności zawodów. Pewnego rodzaju oficjalna ocena wy
ników sportowych jest prowadzona przez PZJ od 1962 r. oraz kla
syfikacja sportowa w jeździectwie, która dotyczy wyłącznie jeźdź
ców [16], Można z niej jednak dojść do oceny koni, klubów i sekcji,
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Rys. 102. Demon Schagya xo m. (Romeo IV — Dżungaria) ur. 1958 r., hod.
SK Walewice, I m. w konkursie kombinowanym WKKW klasy c. w PSO
Bogusławice w 1968 r. — jeździec Z. Madejczyk, fot. J. Jaszczewska

a nawet stadnin hodujących konie sportowe — co uczynił Gro
dzicki [74],
Domański dokonał pierwszej w Polsce klasyfikacji punktowej
56 koni startujących w CHIO i CHI w latach 1954—1964, uwzględ
niając pierwsze sześć miejsc [41].
Ocenę wybranych polskich koni sportowych startujących w la
tach 1953—1978 przeprowadzono w niniejszej pracy za pomocą
specjalnie do tego celu ustalonego klucza. Wyodrębniono w nim,
ze względu na różny stopień trudności poszczególnych konkurencji,
4 dyscypliny sportu jeździeckiego: 1) ujeżdżenie konia wierzcho
wego; 2) skoki przez przeszkody, 3) wszechstronny konkurs konia
wierzchowego, 4) wyścigi przeszkodowe. Ponadto dyscypliny II, III
i IV podzielono jeszcze na 2 działy. Punktem wyjściowym do oceny
koni w poszczególnych dyscyplinach są kryteria w klasyfikacji koni
Przyjęte w pkt. I „ujeżdżenie konia wierzchowego”. Ponadto przy
jęto zasadę zastosowania odpowiednich mnożników uwzględniają
cych stopień trudności i wysiłek koni w określonych dyscyplinach,
w odniesieniu do sześciu kolejnych miejsc. Materiały niezbędne do
oceny koni zostały uprzednio zgromadzone w kartotekach koni spor
towych — prowadzonych w Zakładzie Hodowli Koni Szkoły Głów
nej Gospodarstwa Wiejskiego — Akademii Rolniczej w Warszawie.
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Poniżej podano szczegółowe zasady, według których przepro
wadzono punktową klasyfikację i ocenę koni.
I. Ujeżdżenie konia wierzchowego, konkursy rozgrywane na Jeź
dzieckich Mistrzostwach Polski i innych ogólnopolskich zawodach
bez konkursów klasy „L”: Im. — 7 pkt., II — 5, III — 4, IV — 3,
V — 2 i VI — 1 pkt.;
II. Skoki przez przeszkody, wyodrębniono tu 2 działy konkur
sów:
dział 1. — Olimpiady, Mistrzostwa Europy, CHIO-CSIO i CHICSI oraz wynik ogólny z Jeździeckich Mistrzostw Polski seniorów:
I m. — 21 pkt., II — 15, III — 12, IV — 9, V — 6, VI — 3, VII,
VIII, IX i X m. po 1 pkt.,
dział 2. — Mistrzostwa Europy Juniorów, CSA, Jeździeckie Mi
strzostwa Polski Juniorów i inne konkursy rozgrywane na zawo
dach ogólnopolskich bez konkursów kl. „L” w tym również: kon
kursy eliminacyjne do JMP seniorów: Im. — 7 pkt., II — 5, III — 4,
IV — 3, V — 2 i VI — 1 pkt.
III. Wszechstronny konkurs konia wierzchowego; tu wyodręb
niono również 2 działy konkursów:
dział 1 — Olimpiady, Mistrzostwa Europy i Świata, CCIO i CCI,
Jeździeckie Mistrzostwa Polski Seniorów oraz inne krajowe na peł
nych dystansach: I m. — 42 pkt., II — 30, III — 24, IV — 18,
V — 12, VI — 6, każdy dalszy koń, który ukończył zawody — 3 pkt.
dział 2 — Mistrzostwa Europy Juniorów, Jeździeckie Mistrzo
stwa Polski Juniorów i wszystkie inne konkursy na skróconych
dystansach bez klasy „L” oraz konkursy kombinowane również bez
klasy „L”: I m. — 14 pkt., II — 10, III — 8, IV — 6, V — 4,
VI — 2, każdy dalszy koń, który ukończył zawody 1 pkt.
IV. Wyścigi przeszkodowe, które również podzielono na 2 działy:
dział 1 — Międzynarodowe wyścigi na torze przeszkodowym w
Pardubicach oraz krajowe na torze przeszkodowym w Sopocie o na
grody LZS i Wielką Bałtycką: Im. — 35 pkt., II — 25, III — 20,
IV — 15, V — 10 i VI — 3 pkt.,
dział 2 — pozostałe krajowe bez wyścigów dla ogierów 3-letnich
z zakładów treningowych: Im. — 7 pkt., II — 5, III — 4, IV — 3,
V — 2 i VI — 1 pkt.
W przyjętej klasyfikacji, uwzględniając stopień trudności po
szczególnych konkurencji, najwięcej punktów przewidziane jest w
WKKW. W dziale 1 dla tej dyscypliny zastosowano najwyższy
mnożnik — 6 w stosunku do ujeżdżenia konia wierzchowego. Na
drugim miejscu, uwzględniając wysiłek konia, zakwalifikowano wy
ścigi przeszkodowe z działu 1.
Zrozumiałe jest, że podane zasady klasyfikacji koni sportowych
mają szereg słabych stron i nie stanowią w pełni obiektywnej oce
ny. Niewątpliwie ujemnymi stronami mogą być takie okoliczności,
jak trafienie konia pod lepszego czy gorszego jeźdźca, warunki tre
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ningu i utrzymania, miejsce i warunki, w jakich odbywały się za
wody, i wiele innych, trudnych do uchwycenia czynników. Trzeba
jednak stwierdzić, że nie sposób jest ustalić metodę oceny, która
mogłaby uwzględnić wszystkie sprzyjające i nie sprzyjające oko
liczności. Wydaje się, że przyjęta metoda, obok wspomnianych już
ujemnych stron, stwarza możliwość szybkiej i w miarę wszechstron
nej oceny koni oraz ich przydatności do użytkowania w poszcze
gólnych dyscyplinach sportu jeździeckiego. Może ona także pomóc
przy selekcji grup reprezentujących poszczególne rasy i typy, czy
też linie krwi dające konie odznaczające się uzdolnieniami do okre
ślonych dyscyplin wyczynowego sportu jeździeckiego. Materiały
uzyskane tą metodą mogą służyć zarówno użytkownikom, jak i ho
dowcom.
Charakterystyka koni objętych ocenę

Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym rozdziale są ko
nie, które po 1952 r. startowały lub startują nadal w polskim spor
cie jeździeckim. Ogółem analizą wstępną objęto ponad 1500 koni,
dla których zaprowadzono kartoteki obejmujące ich karierę spor
tową. Przy ewidencjonowaniu wyników rejestrowane są tylko te
konkursy, wyścigi przeszkodowe lub inne spotkania, które odpo
wiadają warunkom przyjętym w zasadach klasyfikacji. Klasyfikacją
objęto konie pochodzące z polskiej hodowli, dosiadane przez na
szych jeźdźców i startujące w polskich ekipach. Nie brano pod uwa
gę wyników koni sportowych sprzedanych za granicę.
Z całego zarejestrowanego materiału wybrano 496 sztuk, które
zgodnie z przyjętą klasyfikacją otrzymały co najmniej 50 pkt. Uzna
no bowiem, że jest to minimum, które może już dać pewien obraz
przydatności sportowej konia. Rozpiętość w liczbach punktów uzy
skanych przez poszczególne konie jest bardzo duża i waha się w
granicach od 50 pkt. u 23 koni do 1585 pkt. u jednego konia.
Wśród 496 analizowanych koni od 50 do 99 pkt. uzyskało 235 szt.,
od 100 do 249 pkt. — 173, od 250—299 pkt. — 66, od 500 do
749 pkt. — 14 i od 750 do 1000 pkt. -— 5 szt. Powyżej 1000 pkt.
uzyskały tylko trzy konie, są to: Blekot xx, Darlet xo m. i Farsa x
wlkp. Spośród nich 459 wyhodowały stadniny państwowe, 22 po
chodziło z hodowli innych jednostek uspołecznionych, 10 — od ho
dowców, których nie można było ustalić i 5 z hodowli prywatnej.
Z ogólnej liczby około 350 sztuk zakończyło do 1978 r. swoją ka
rierę w polskim sporcie jeździeckim. Konie te zostały zakwalifiko
wane do hodowli, sprzedane na eksport, ewentualnie padły albo
zostały wybrakowane z powodu starości lub innych przyczyn. Po
zostałe, to jest ponad 140 sztuk, powinny być w 1980 r. nadal
użytkowane w krajowym sporcie jeździeckim. Mają więc one możli-
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Rys, 103. K. Andrzejewski na wał. Ułan xo m, fot. Z. Raczkowska

wość zwiększenia liczby swoich punktów. Trzeba także wyjaśnić, że
określenie dokładnej liczby koni, które zakończyły swoją karierę
sportową, nie jest możliwe, ponieważ wiele z nich — zakwalifiko
wanych do hodowli lub wybrakowanych z powodu różnych scho
rzeń — po pewnym czasie wraca ponownie do użytkowania spor
towego.
Większość sklasyfikowanych koni startowała w jednej lub
dwóch, a rzadziej w trzech dyscyplinach sportu. Do nielicznych
wyjątków należał ogier Ronceval xo m., który brał udział we wszy
stkich czterech dyscyplinach, ale i on osiągał najlepsze wyniki tylko
w skokach przez przeszkody.
Skład rasowy 496 sklasyfikowanych koni jest następujący: wiel
kopolskich — 231 szt., pełnej krwi angielskiej — 128, małopol
skich — 119 i innych — 18 sztuk. Wśród tych ostatnich był jeden
koń czystej krwi arabskiej, 9 koni NN i 8 innych półkrwi lub uszla
chetnionych krwią angielską. W grupie koni wielkopolskich 68 szt.,
tj. ok. 30% pochodziło od jednego z rodziców pełnej krwi angiel
skiej. Wśród koni małopolskich było ich 34 sztuki — 29% i wśród
8 innych — 4, czyli 50%. W tabeli 10 ze względu na brak miejsca
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wyszczególniono tylko 180 koni, które uzyskały 150 lub więcej
punktów.
Prawie wszystkie sklasyfikowane konie mają podaną wysokość
w kłębie. Średnia tego wymiaru u koni reprezentujących trzy ko
lejne rasy jest następująca: 1) konie wielkopolskie 231 sztuk —
164,8 cm, 2) konie pełnej krwi angielskiej 128 sztuk — 164,4 cm,
3) konie małopolskie 119 sztuk — 160,6 cm. U wszystkich trzech
ras zaobserwowano bardzo duży rozrzut wysokości w kłębie, który
wahał się w granicach: u koni wielkopolskich od 156 do 176 cm,
u pełnej krwi od 155 do 171 cm, u małopolskich od 153 do 172 cm.
Ponadto konie wielkopolskie wyhodowane w stadninach mazurskich
są przeciętnie o około 2 cm wyższe od pozostałych koni wielko
polskich.
Klasyfikacja koni według ras

Najliczniej reprezentowane są konie wielkopolskie, których skla
syfikowano 231 sztuk; osiągnęły one również największą liczbę
punktów — 34 401, w tym 27 755 pkt. w skokach przez przeszkody,
3987 — WKKW, 2090 — w ujeżdżeniu i tylko 569 pkt. w wyścigach
przeszkodowych. Konie te odnosiły duże sukcesy w skokach przez
przeszkody i w WKKW mieszczących się w dziale 1 tych konku
rencji, czyli w najtrudniejszych spotkaniach. Na szczególne wyróż
nienie zasługują tu tak znakomite konie, jak: Drobnica, Poprad,
Don Hubertus, Dukat, Farsa i Bertyn, startujące w skokach przez
przeszkody oraz Volt, Krokosz, Dysproz i Borta startujące w
WKKW. Zdobyły one również największą ilość punktów w konkur
sach ujeżdżenia. Na tej podstawie można wnioskować, że koniom
tym odpowiadają trzy pierwsze dyscypliny, a szczególnie skoki
przez przeszkody. Mniej natomiast nadają się one do wyścigów
przeszkodowych. Spostrzeżenia te są w pełni zrozumiałe, gdyż rasa
ta ze względu na duży wzrost i dużą masę ciała odpowiada bar
dziej wymaganiom stawianym skoczkom niż koniom do wyścigów
przeszkodowych.
Koniom małopolskim w liczbie 119 sztuk przyznano łącznie
f 19 200 pkt. w tym: 13 619 w skokach, 3510 — w WKKW, 1528 —
w wyścigach przeszkodowych i 543 — w ujeżdżeniu. Wydaje się,
że spośród ocenianych ras koni, konie małopolskie są najbardziej
Wszechstronne w użytkowaniu sportowym. Odnoszą one największe
sukcesy w ciężkich seriach WKKW i w najtrudniejszych wyścigach
Przeszkodowych, a pojedyncze egzemplarze mają także sporo zwy
cięstw w ciężkich konkursach skoków przez przeszkody. Dla przy
kładu można wymienić takie konie, jak: Skok, Wewenda, Demon
Schagya, Kult i Siros startujące w WKKW; Amban, Burbiton, Dar,
Vale i Wandal w wyścigach przeszkodowych oraz Ronceval, Besson,
15 — Polskie konie wierzchowe
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Tabela 10
Zestawienie polskich koni sportowych, które wg przyjętej klasyfikacji uzyskały
(Wyróżnienie nazwy oznacza, że koń startował w różnych dyscyplinach sportu
Lp.

Nazwa konia
i symbol rasowy

Płeć

Maść

Wyso
kość
w kłę
bie

1

2

3

4

5

1.

Blekot xx

wał.

gn.

162

2.
3.

Darlet xo m
Farsa x wlkp.

wał.
kl.

gn.
sk. gn.

157
166

4.

Bronz xx

wał.

kaszt.

164

5.

Via Vitae xx

kl.

kaszt.

163

6.

Bertyn x wlkp.

og-

c. kaszt.

163

7.

kl.

c. kaszt.

156

8.

Drobnica
x wlkp.
Biszka xx

kl.

gn.

167

9.

Brzask xx

og-

gn-

168

10.

Balsam xx

wał.

c.gn.

168

11.

Ronceval xo m.

og-

c.gn.

159

12.

Tyras xx

wał.

siwy

167

13.

Poprad x wlkp.

og.

c.gn.

164

14.

Cyriak xx

wał.

c.gn.

163

15.
16.
17.

Besson xo
Kanon xo m.
Don Hubertus
x wlkp.
Brok xx

wał.
wał.

gnc.kaszt.

165
158

wał.
wał.

gnc.gn

170
168

Pochodzenie

6
Dar es Salam xx i Blu
me XX
Ariet xo m i Dayałla xo
Szczecin xx i
Fanfaronada x wlkp
Merry Minstrel xx
i Branża xx
Dar es Salam xx
i Via Aquia xx
Eliop x wlkp.
i Brodnia x wlkp.
Dreibund x wschpr.
i Druchinia x wlkp.
Aquino xx
i Bifforta xx
Jongleur xx
i Brzana xx
Jongleur xx i

Balbuzara xx

18.

19.

og-

kary

163

wał.
wał.

gngn-

168
160

22.

Sambor
x wlkp.
Dukat x wlkp.
Fis I
xo wlkp.
Kajtek xo m

wał.

c.gn.

155

23.

Babinicz xx

wał.

siwy

167

24.

Haust x wlkp.

og-

kaszt.

161

25.

Higrot xo m

wał

gn.

163

20.
21.
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Valentin xx
i Rosette xo
Good bye xx
i Tirana xx
Traum x wschpr.
i Poprawka x
Deer Leap xx
i Celerima xx
Front xo i Sauge xo
Kanonier xo i Rolka
Hubertus x trk. i
Druchna Jasna x pom
Aquino xx
i Branża xx
Humber x wlkp.
i Samola x wlkp.
Asket x Bb. i Burza
Bengazi x wlkp.
i Fajeczka xo

Ariet xo m
i Kajuta xo
Caruso xx
i Brzydota xx
Lech x wlkp.
i Haussa x wlkp.
Marten xxoo
i Higiena xo m

Hodowca
7

SK Kozie
nice
SK Pruchna
SK Moszna

SK
Kozienice
SK
Kozienice
SK
Rzeczna
SK
Rzeczna
SK
Gołej ewko
SK
Kozienice
SK
Kozienice
SK
Pruchna
SK
Kozienice
SK
Liski
SK
Rzeczna
SK Mchowo
K. Drozd
SK Rzeczna
SK
Kozienice
SK
Racot
NN
SK Mieczownica
SK
Pruchna
SK
Strzegom
SK
Iwno
SK Janów
Podlaski

łącznie co najmniej 150 pkt.
jeździeckiego)
Uje Skoki przez
żdżę- przeszkody
nie
dz. I dz.II

dz.I

9

10

11

12

13

14

15

8

1139

438

—

—

—

—

—
—

893
592

269
428

—
—

. —
—

—
—

—

739

247

—

—

—

551

385 . — ■

—

558

344

—

699

—

Lata
startów

Uwagi

16

17

18

1585

1960

1966—1976

—
—

zgładzony

1162
1020

1966
1965

1970
1969—1977

—

—

986

1961

1966—1973 eksport

—

—

—

936

1960

1966—1975

—

—

—

—

902

1966

1970

174

—

—

—

—

873

1958

1962—1968

SK

492

316

—

—

—

—

808

1959

1965—1975

SK

520
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—

—

—

—

745

1964

1969

—

555

147

3

1

—

—

706

1963

3

482

150

24

8

—

36

703

1956

1968—1976 eks
port
1962—1968 PSO

—

425

160

42

42

—

—

669

1954

1960—1972

—

486

171

—

1

—

—

658

1961

1966—1972 PSO

60

266

197

81

29

—

—

633

_
—

__
—

__
—

628
605

1948
1950'

1953—1965
1955—1967

8

15»

Wyścigi
Rok
przeszkodowe Razem uro
dzenia
dz.II dz.I dz.II

WKKW

SK

SK

padł

1966 1970

—.
—

439
335

189
270

__
—

—-

449

125

—

—

—

—

574

1952

1957—1966

17

280

272

—

—

—

—

569

1966

1971

__
—

__
—

—

565
520

1965
1950

1970
1955—1962

—13

380
330

185
177

__
—

—
■—

458
121

54
297

__
—

__
82

__
—

__
—

512
500

1953
1965

1958—1966
1971

—

168

325

—

—

—

—

493

1962

1967—1977

223

89

180

—

—

—

—

492

1965

1971

—

300

164

9

9

—

—

482

1966

1971—1977

zgła
dzony

227

1

4

1

2

3

26.

Artemor xo m

wał.

gn.

163

27.
28.

Murzynek xx
Kobryń x wlkp.

og.
og-

siwy
kaszt.

170
174

29.

Mitrydat xo
wlkp.
Arendarz x m.

wał.

gn.

158

wał.

kaszt.

161

wał.

gn-

164

32.

Demagog II x
wlkp.
Jurgis xx

wał.

siwy

168

33.

Chandżar xx

og-

c.gn.

171

34.

Butan x wlkp.

wał.

kary

169

35.

Borta x.wlkp.

kl.

gn.

158

36.

Scheda x wlkp.

kl.

kara

159

37.

Skok xo m

wał.

gn-

172

38.

Brest xx

wał.

gn-

162

39.

Argus xx

og-

c.gn.

166

40.

Glejt x wlkp.

wał.

gn

170

41.

Porfir x wlkp.

wał.

kary

166

42.

Ostrożeń xx

wał.

siwy

167

43.

siwy

160

44.

Demon Schagya wał.
xo m
Deptak x wlkp. wał.

kary

162

45.
46.

Desant xo m
Gniew xx

wał.
wał.

kaszt.
kaszt.

159
168

47.

Norton xx

wał.

c.gn.

166

48.

Volt x wlkp.

wał.

siwy

166

wał.

sk.gn.

159

1

30.
31.

1

49. Krokosz x wlkp.

5

50.

Dziad xo m

og-

c.kaszt.

160

51.
52.

Ułan xo m
Sopran xx

wał.
wał.

gnkaszt.

168
161
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6

7

1

SK Janów
Eros xx
Podlaski
i Artemiza xo m
Szczecin xx i Mirra xx SK Widzów
SK
Oran I x wlkp.
Kroplewo
i Kabza x wlkp.
SK
Topaz x trk.
Posadowo
i Mitra xo
SK
Everest x i
Stubno
Arnświta x m.
SK
Topaz x trk.
Posadowo
i Falaise x holszt.
SK
Caruso xx
Strzegom
i Jurdyka xx
SK
Aquino xx
Iwno
Chantarella xx
Eiskünstler x wschpr.
SK Racot
i Butonierka x wlkp.
SK
Horoskop xx
Posadowo
i Bomba x wlkp.
SK
Eiskünstler
Racot
x wschpr.
i Schola x wlkp.
SK
Marten xxoo
Pruchna
i Skoczka x
SK
Jongleur xx
Kozienice
i Brzeźnica xx
SK
Jongleur xx
Kozienice
i Arlezjanka xx
SK
Colombo x wlkp.
Liski
i Glazura x
SK
Hermes xx
Liski
i Poprawka II x
SK
Ceremoniał xx
Iwno
i Oriana xx
SK
Romeo IV xo i
Walewice
Dzungaria xo
SK Rzeczna
Amadeusz x wlkp.
i Diagnoza x wlkp.
Everest xx i Dessa xo SK Pruchna
Cypr xx i Genewa xx SK Strze
gom
Effort xxi Nekanda xx SK
Golejewko
SK
Polarstern x trk.
i Venus x wschpr. Liski
SK
Caprivi x trk
Liski
i Cornelia x wschpr.
SK
Grzmot xo
Gogolewo
i Armoirie xo
S. Bielawski
Ułus xo i Jawa
SK
Aquino xx
Iwno
i Sokola xx

cd. tab. 10
11

12

13

14

15

16

17

18

8

9

10

4
—

188
343

274
133

—

14
—

—

—

480
476

1969
1966

105

232

127

—

6

—

—

470

1970

1974
1974—1976 eksport
1974

5

389

59

—

—

—

—

453

1951

1957—1966

—

194

254

—

—

—

—

448

1967

1971

—

317

128

—

—

—

_

445

1950

—

302

132

—

—

—

—

434

1960

1954—1964 eksport
1966—1973

—

326

102

—

—

—

—

428

1964

1969—1972

—

176

250

—

—

—

—

426

1961

1965—1972 eksport

13

15

103

182

109

—

—

422

1968

1972

—

183

233

—

—

—

—

416

1960

1965—1975

18

147

73

168

6

—

—

412

1956

1962—1970

—

250

160

—

—

—

—

410

1963

1971

—

248

148

—

—

—

—

396

1965

1970—1974 padł

156

212

—

16

—

—

384

1966

1970

106

98

165

—

—

—

—

369

1965

1969

—

216

144

—

—

—

—

360

1965

1971

2

—

156

150

51

—

—

359

1958

1963—1975

__
—

__
—

5
26

359
358

1961
1962

1965—1971 eksport
1967—1974

—

220
237

134
95

_
—

40

—

35

222

58

—

—

355

1966

1970

—

242

105

—

1

—

—

348

1969

1975

32

2

30

252

32

—

—

348

1953

1958—1967

21

46

110

132

34

—

4

347

1951

1957—1970

—
“ •

15
99

331
241

__
—

__
—

—

__
—

346
340

1950
1963

1955—1965
1968—1975

26

—

87

63

163

—

—.

339

1963

1970

■

padł

PSO

229

1

I

2

I

3

wał.

I

4

I

5

gn.

155

kaszt.

159

53.

Dial xo m

54.

Bojgard xx

wał.

55.

Siros xo m

wał.

siwy

170

56.

Botwid x wlkp.

wał.

gn.

164

57.

Szaszka xx

kl.

gn.

165

58.

wał.

gn.

162

59.

Zimorodek
x wlkp.
Szach xx

og-

kaszt.

171

60.

Pregor x wlkp.

wał

sk.gn.

163

61.
62.

wał.
Intelekt xo m
Fordon x wlkp. wał.

gn.
kaszt.

161
164

63.

Hangar xx

wał.

kaszt.

170

64.

Iskra uszl. xx

kl.

kaszt.
*

168

65.

Ekspresja xom.

kl.

kaszt.

165

66.

Wareg x wlkp.

wał.

kary

160

67.

Zygzak x wlkp.

wał.

kary

167

68.

Isandra x wlkp.

kl.

gn.

164

69.

Bremen xx

wał.

kaszt.

168

70.

Salerno xx

og.

kaszt.

160

71

August
x wlkp.
Druid xx

og.

kary

160

wał.

74.

Cyrano
x wlkp.
Sopel xx

og-

kaszt.

168

75.

Hadrian xx

og-

gn-

165

76.

Czad xx

wał.

gn.

164

77.
78.

Hrabia
Aral xx

wał.
wał.

kaszt.
gn.

164
168

72.
73.

230

wał.

6

I

Ariet xo
Dayalla xo
Szczecin xx
i Bojata xx
Caruso xx
i Singaria xo
Caprivi x trk.
i Botin x wschpr.
Aquino xx
i Szabla xx
Jamajka x wschpr.
i Zilina x
Aquino xx
i Soraya xx
Polarstern x trk.
i Peseta x wschpr.
Ariet xo i Ingria xx
De Corte xx
i Fortuna x wschpr.
Dorpat xx
i Huerta xx
Skarb xx
i Odra
i

Kaprys xo
i Bandurka x don.
Jamajka x wschpr.
i Wełtawa x wschpr.
Hipparch x wlkp.
i Diablica x wlkp.

Brylant x trk
i Isadora xo pozn.
Kemal xx
i Brema xx
Aquino xx
i Stolica xx
Deer Leap xx

i Augusta x wlkp.
siwy
kary

160

168

Caruso xx
i Dynastia xx
Flötenspieler x pozn.
i Cyraneczka x wlkp.
Aquino xx
i Solanka xx
San II xx
i Hybla xx
Jongleur xx
i Czata xx
NN
Aquino xx
i Azalia xx

I

7

SK
Pruchna
SK
Rzeczna
SK'
Moszna
SK
Liski
SK
Iwno
SK
Warniki
SK
Kozienice
SK
Liski
SK Pruchna
SK
Źołędnica
SK
Strzegom
WKS Gwar
dia WarszaSK
Białka
SK
Liski
SK
Mieczowniwnica
SK
Racot
SK
Kozienice
SK
Kozienice
SK
Rzeczna
SK
Strzegom
SK
Plękity
SK
Kozienice
SK
Golejewko
SK
Kozienice
NN
SK
Moszna

cd. tab. 10

18

17

9

10

11

12

13

14

15

16

197

138

__

_

__

__

335

1965

1971

—

81

44

24

—

130

55

334

1955

1960—1967

44

—

55

171

58

—

—

328

1967

1972

38

164

99

—

14

—

—

315

1951

1955—1966

—

165

145

—

—

—

—

310

1959

1964—1972

5

156

149

—

—

—

—

310

1956

1963—1969

—

174

132

—

—

—

—

306

1968

1973

6
—

204
130

95
.171

__
—

_
—

_
—

__
—

305
301

1951
1968

1955—1960
1974

41

188

71

—

—

—

—

300

1959

1964—1968

17

—

—

237

46

—

—

300

1967

1974

—

228

69

—

—

—

—

297

1958

1962—1966

SK

—

203

91

> —

—

—

—

294

1951

1957—1961

SK

—

220

74

—

—

—

—

294

1950

1958—1964

padł

—

182

111

—

—

—

—

293

1967

1971

—

227

59

—

—

—

7

293

1955

1962—1967

—

164

122

—

—

—

—

286

1970

1974

—

156

124

—

—

—

6

286

1967

1972

—

145

137

—

1

—

—

283

1967

1971—1975

19

96

149

—

9

i

7

280

1960

1964—1978

147

127

—

—

—

—

274

1963

1969—1976

1

103

165

—

—

—

—

269

1968

1973

—

—

—

—

—

175

91

266

1951

1956—1964

_
—

124

40
138

81
—

62
—

35
— •

45
—

263
262

1965
1958

1969
1963—1969

120

141

261

1960

1966—1972

8

1

padla

i
eks
port

SK

eks
port
eks
port
•
231

-

5

2

3

4

79.

Italiana x wlkp.

kl.

kaszt.

162

80.

Orbis xx

og-

kaszt.

161

81.

wał.

gn-

160

82.

Aąuedukt
xo m
Radzik xo m

wał.

kaszt.

166

83.

Czata x sl.

84.

Orsini xx

85.

1

c.gn.

166

wał.

gn-

161

Dariusz xo m

og-

gn.

164

86.

Kult xo m

wał.

gn.

165

87.

Timur xx

wał.

siwy

168

88.

Wewenda xo m

kl.

siwa

164

89.

Bursz xo m

wał.

c.gn.

162

90.
91.

wał.
og

kary
kaszt.

158
163

wał.

c.gn.

168

kl.

c.gn.

167

94.

Farsz xo m
Leksykon
x wlkp.
Bosman
x wlkp.
Chrosna
x wlkp.
Paw x wlkp.

og.

c.gn.

165

95.

Postawa x wlkp.

96.

92.
93.

kl.

kl.

c.gn.

169

Liban xxoo

wał.

kaszt

158

97.

Wąż x wlkp.

wał.

kary

173

98.

Siekacz x wlkp.

wał.

sk.gn.

163

99.

Hala uszl. x

kl.

gn-

167

100.

wał.

gn.

164

kl.
wał.

gn.
kary

166
176

103.

Dysproz
x wlkp.
Flanela xo m
Tarnów
x wlkp.
Nikiel xo m

wał.

gn.

163

104.

Palermo xom

wał.

kaszt.

167

105.

Klawa x wlkp.

101.
102.

106.

232

6

7

Talizman x wlkp. i
Irvina x wlkp.
Aquino xx i Oriana
XX
Equator xo
i Ada o
Szczecin xx
i Radosna xo
Surmacz xx
i Czara sl.
Merry Minstrel xx
i Orsi xx
Dzięgiel xx
i Dayah xo
San Thiago xx
i Kulina xo
Good bye xx
i Tirana xx
Gaskończyk xo
i Weczera xo
Kanton xo
i Burgundia xo
Lech II xo i Mara x
Horyzont x wlkp.
i Lektyka x wlkp.
Jamajka x wschpr. i
Botin x wschpr.
Szczecin xx
i Chronoma x wlkp.
Viareggio xx i
Pastorałka x wlkp
Ceremoniał xx i
Ponowa x wlkp.
Maciek xx
i Libellule xxoo
Flötenspieler x pozn.
i Wężownica x wlkp.
Dreibund x wschpr.
i Sigida xx
Graf x i Harfa

SK
Plękity
SK
Kozienice
SK
Samborzec
SK
Moszna
POHZ
Wojanów
SK
Kozienice
SK
Pruchna
SK
Walewice
SK
Moszna
SK
Walewice
SK
Pruchna
SK Morsko
SK
Liski
SK
Liski
SK
Rzeczna
SK
Kadyny
SK
Liski
SK
Pruchna
SK
Plękity
SK
Liski
WKS GwardiaWarszawa
SK
Liski
Br. Bogacz
SK
Liski
SK
Walewice
SK
Trzebienice
SK
Żołędnica
SK Widzów

Fortunatus xx
i Drętwa x wlkp.
Fronton xo i Mila
Dobrysław x wlkp.
i Tanecznica x wlkp.
Sanderus xx
i Nikolina xo
Dziad xo i Palamida xo

•
Bart xx

kl.
wał.

c.gn.

gn.

1165

Dazumal x wschpr. i

i'

Klamra x wlkp.
170

Fort de France xx
i Barna xx

cd. tab. 10
11

12

13

14

15

16

17

18

__

263

1964

1970—1977

SK

8

9

10

_ _

89

174

__

_

—

84

104

45

26

—

—

259

1959

1964—1973

—

35

223

—

—

—

—

258

1962

1967—1972

14

25

216

—

—

—

—

255

1967

1972

—

136

118

—

—

—

—

254

1969

1973

—

148

105

—

—

—

—

253

1961

1968—1972

2

9

23

135

83

—

—

252

1966

1971—1975

10

—

25

105

111

—

—

251

1965

1969

—

159

92

—

—

—

—

251

1955

1961—1967

6

1

29

210

4

—

—

250

1955

1962—1967

+-

249
249

1965
1952

1967
1957—1960

■ _

eks
port

eks
port

padła

12
25

27

98
197

57
—

82
—

__
—

1

122

125

—

—

—

—

248

1970

1975

21

21

199

—

—

—

—

241

1950

1954—1961

—

89

158

—

—

—

—

247

1962

1969—1973

SK

—

175

66

—

—

—

—

241

1964

1970—1974

PSO

13

168

60

—

—

—

—

241

1968

1974—1977

SK

—

12

224

—

2

—

—

238

1956

1962—1975

—

139

—

—

—

—

238

1965

1970—1975

11

60

155

—

10

—

—

236

1954

1958—1964

—

80

153

—

—

—

—

233

1967

1971-1977

23
—

45

47
180

123
—

34
2

__
—

—

227
227

1955
1965

1959—1966
1969—1977

52

56

118

—

—

—

—

226

1966

1970—1974

7

—

103

84

30

—

—

224

1967

1971

3

82

138

—

—

—

—

223

1969

1974

5

79

138

—

—

—

—

222

1958

1965—1974

—

136

59

—

26

—

—

221

1963

1969—1973

99

eks
port

SK
eksport

233

I

1

I

2

I

3

I

4

I

5

107.

Brzeszczot xx

wał.

gn.

163

108.

Wigan xo m

og-

kaszt.

163

109.

kl.

gn-

171

110.

Cywila
x wlkp.
Tenor x wlkp.

wał.

kaszt.

166

111.

Cygaj xx

wal.

gn-

171

112.

Ornament
x wlkp.
Bartnik xx

og-

gn-

165

wał.

gn-

163

c.kaszt.

163

siwy

166

113.

114.
115.
116.

Fakir (Odprysk) wał.
x wlkp.
Tenor xx
wał.

wał.

kaszt.

166

wał.
og-

gngn.

157
162

119.

Herwin
x wlkp.
Zwinny
Cerber
x wlkp.
Salut xo m

wał.

sk.gn.

161

120.

Emir xo m

wał.

c.gn.

157

121.

Helios x wlkp.

wał.

kaszt.

166

122.

wał.

siwy

169

wał.

gn.

170

124.

Bastion
x wlkp?
Derkacz
x wlkp.
Futor xo m

wał.

gn.

170

125.

Intruz xo m

wał.

gn.

161

126.

Orlik uszl. x

wał.

127.

Rebeka xx

kl.

gn.

161

128.

Saul xo m

wał.

gn.

160

129.

Selenit xx

wał.

kaszt.

171

130.

Armator xo m

wał.

gn-

162

131.

Cirrus
x wlkp.

og-

kary

168

117.
118.

123.

234

gn.

165

6
Dar es Salam xx
i Brzytwa xx
Ariet xo m
i Wiganta xo
Traum x wschpr.
i Chwała x trk.
Dekanter xx
Temida x wlkp.
Antiquarian xx
i Czumiza xx
Eliop x wlkp.
i Ordyna x wlkp.
Aquino xx
i Brzydota xx
Derkacz x pozn. i
Opryskliwa x han.
Caruso xx
i Tirenia xx
Celsius x trk.
i Herta x pozn.
NN
Eufrat xx
i Cisza x wlkp.
Ariet xo m
i Sawa xo
Ariet xo m
i Emara xo
Halifax x wlkp.
i Roksana x wlkp.
Tuny xx
i Bażyna x wlkp.
Dekanter xx i
Dysza x wlkp.
Gaskończyk xo
i Fora xo
Ariet xo m
i Ingria xx
Graf x
i Horda
Mehari xx
i Rzepicha xx
Ariet xo m
i Sawa xo m
Mintmaster xx
i Saława xx
Marten xxoo
i Arseta xo
Flötenspieler x pozn.
i Cuma x wlkp.

7
SK
Kozienice
SK
Pruchna
SK
Liski
SK
Plękity
SK
Widzów
SK Rzeczna
SK
Strzegom
SK Mieczownica
SK
Moszna
SK
Liski
NN
SK
Kadyny
SK
Pruchna
SK
Pruchna
PGR
Wysoka
Mała
SK
Iwno
SK
Plękity
SK
Walewice
SK
Pruchna
WSK Gwa
rdia Warsza
wa
SK
Golejewko
SK
Pruchna
SK
Iwno
SK
Pruchna
SK
Kadyny

cd. tab. 10
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

_

121

98

_

__

__

__

219

1960

1967—1972

eks
port

1

1

103

87

26

—

—

218

1965

1970—1977

—

140

77

—

—

—

—

217

1961

1965—1972

6

103

59

9

33

—

7

217

1962

1966—1975

28

69

110

3

5

__

__

215

1969

1974—1977

—

126

86

—

—

—

—

212

1967

1972—1975

10

130

71

—

—

—

—

211

1961

1967—1971

—

153

58

—

—

—

—

211

1955

1962—1966

17

60

134

—

__

_

—

211

1962

1967—1972

10
—

99
123

89
82

—

10
—

' —

—

208
205

1954
1949

1958—1966
1962—1965

2

—

103

21

78

—

—

204

1962

1966—1972

5

13

122

—

62

—

—

202

1966

1970

—

38

120

—

25

—

18

201

1966

1971

199

—

—

—

2

—

—

201

1970

1974

5

118

62

—

15

—

—

200

1969

1975

—

117

83

—

—

—

—

200

1966

1971—1975

4

37

159

—

—

—

—

200

1960

1966

—

16

103

—

—

35

46

200

1966

1970

—

6

133

33

28

—

200

1967

1972—1976

27

—

21

99

53

—

—

200

1970

1975

—

—

60

45

73

—

22

200

1967

1971

14

25

40

66

55

—

—

200

1970

1975

—

—

30

105

63

—

—

198

1961

1966—1973

17

134

44

—

—

—

195

1954

1959—1968

eksport /
eksport
eksport
eksport
zgładzony
eksport
PSO

PSO

235

1

2

3

4

1

5

6
De Corte xx
i Szkocja xx
Aquino xx
i Santuzza xx
Rumian x
i Happiness x wlkp.
Good bye xx
i Zyglinda xx
Amur I xo
i Arlette xxoo
Benjamin xo
i Efuga xo
Kanton xo
i Valma xo
Merry Minstrel xx
i Ballymena xx
Dreibund x wschpr.
i Botin x wschpr.
Celsius x trk.
i Chwała x trk.
Chenonceaux xx
i Zugspitze xx
Filut po NU
i Lubawa x wschpr.
Hidalgo x wschpr.
i Henriada x
Kiejstut xo
i Liii x pozn.
Błyszcz xo
i Plomba xo
Dreibund x wschpr.
i Diana x wschpr.
Caprivi x trk.
i Bierna x
Bryg xx
i Centuria x wlkp.
Hippiasz xx
i Demara xo
Maciek xx i
Amethyste xxoo
Tuny xx i Mora xx
Good bye xx
i Cedra xx
Chryzolit x
i Gondola x
Dorpat xx
i Sigryda xx
Deer Leap xx
i Nirwana xx
Szczecin xx i Wysoka
Woda x wschpr.
Isador x wlkp. i
Ostróda x wlkp.

132.

Strzyga xx

kl.

gn.

155

133.

Smogora xx

kl.

gn.

163

134.

og.

gn-

163

135.

Hannibal
x wlkp.
Zygzak xx

wał.

136.

Ariet xo m

og-

gn-

160

137.

Hilga xo m

kl.

gn.

158

138.

Wandal xo m

og-

c.gn

158

139.

Balmoral xx

wał.

gn-

170

140.

wał.

kary

162

141.

Bolgami
x wlkp.
Chloe x wlkp.

kl.

kaszt.

164

142.

Argun xx

wał.

c.gn.

160

143.

Czarnków
x wlkp.
Henner
x wlkp.
Litawor
xo wlkp.
Plon xo m

og-

kaszt.

165

og-

kaszt.

164

og-

siwy

158

og

siwy

160

kl.

kara

165

wał.

gn.

164

150.

Digesta
x wlkp.
Brytus
x wlkp.
Centnar
x wlkp.
Dempo xo m

151.

144.
145.
146.

147.
148.
149.

gn-

162

wał.

gn.

166

wał.

c.gn.

158

Ambam xxoo

og-

sk.gn.

155

152.
153.

Muszkiet xx
Cedron xx

wał.
wał.

kaszt.
kaszt.

161
161

154.

kl.

kaszt.

173

155.

Chrenowska
x wlkp.
Skierko xx

wał.

gn.

167

156.

Nimfa xx

kl.

kara

169

157.

Wodnik
x wlkp.
Orneta
x wlkp.

wał.

gn.

164

kl.

gn.

167

158.

236

1

7
SK
Widzów
SK
Iwno
SK
Posadowo
SK
Kozienice
SK
Nieświastów
SK
Samborzec
SK
Pruchna
SK
Kozienice
SK
Liski
SK
Liski
PSK
Leszno
SK
Rzeczna
SK
Rzeczna
SK
Racot
SK Janów
Podlaski
SK
Rzeczna
SK
Pępowo
SK
Rzeczna

SK Pruchna
SK
Pruchna
SK Iwno
SK
Kozienice
SK
Liski
SK
Widzów
SK
Kozienice
SK
Rzeczna
SK
Moszna

cd. tab. 10
12

13

14

15

16

17

18

_

__

__

195

1963

1967—1971

SK

—

—

—

—

194

1964

1969—1973

85

12

34

—

—

192

1959

1964—1968

PSO

104

85

—

—

—

—

189

1957

1965—1969

16

15

149

—

6

—

—

186

1952

1957—1959
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port
PSO

—

142

29

—

14

—

—

185

1954

1959—1964

SK

—

—
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21

10

60

76

183

1963

1967—1972

padł

—

95

87

—

—

—

—

182

1963

1969—1972
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port

—

96

86

—

—

—

—

182

1953

1957—1960

—

100

81

—

—

—

—

181

1959

1964—1967

—

114

66

—

—

—

—

180

1947

1953—1959

—

71

107

—

—

—

—

1^8

1949

1954—1958

—

78

63

—

24

—

13

178

1956

1961—1967

—

86

25

67

—

—

—

178

1950

1955—1960

PSO

—

33

145

—

—

—

—

178

1961

1966—1974

PSO

—

137

37

—

—

—

—

174

1960

1968—1969

SK

31

39

74

30

—

—

—

174

1958

1963—1967

—

39

104

9

21

—

—

173

1968

1973

11

—

74

12

76

—

—

173

1965

1970—1976

_
—

102

70

—

__
—

125
—

47
—

172
172

1958
1969

1963—1965
1964

—

117

54

—

—

—

—

171

1959

1964—1967

zgładzony

—

107

61

—

—

—

—

168

1958

1964—1966

SK

—

—

46

66

39

—

17

168

1964

1968—1975

—

111

55

—

—

—

—

166

1968

1974—1979

—

—

6

108

34

—

18

166

1961

1965—1968

83

82

—

—

—

165

1970

1975

9

10

87

108

—

54

140

—

61

—

8

11

SK

PSO

SK
eksport
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1

2

1

3

1

4

1

5

159.

Dorog xo m

wał.

gn.

160

160.

Sudanka xx

kl.

c.gn.

160

161.

wał.

gn.

164

162.

Schemat
x wlkp.
Żandarm

wał.

siwy

158

163.

Litawor xo m

wał.

gn.

162

164.

Sekt x wlkp.

og-

siwy

167

165.

Ariol xo m

wał.

siwy

155

166.

Jastarnia
x wlkp.
Infantado
x wlkp.
Krajka
x wlkp.
Cynadra
x wlkp.
Berry xx

kl.

gn.

168

wał.

kaszt.

167

kl.

sk. gn.

161

kl.

kaszt.

157

wał.

kaszt.

167

kl.

sk.gn.

163

167.
168.
169.
170.
171.
172.

Dżemila
x wlkp.
Akant x wlkp.

wał.

kary

166

173.

Argon xo m

wał.

gn.

161

174.

Geneza xx

kl.

siwa

162

175.

Burnus xo m

og-

gn.

160

176.

Dalton
xo wlkp.
Romeo xo m

og-

siwy

162

wał.

kaszt.

158

kl.

kaszt.

163

wał.

sk.gn.

163

wał.

gn.

168

177.
178.
179.
180.

Chwalba
x wlkp.
Cierń xx

Mrok
x wlkp.

1

6

7

Romeo IV xo
i Elsinoe xo
Deer Leap xx
i Stefanka xx
Eiskünstler x wschpr
i Schadzka x wlkp.
NN

SK
Walewice
SK
Kozienice
SK
Racot
NN

Bawar xo
i Lizyna xo
Rumian x
i Sekta brdbg.
Front xo
i Maritza xo
Dzięgiel xx
i Jaworka x wlkp.
Orkan II xx
i Infantka x pozn.
Jamajka x wschpr.
i Kryza I x wlkp.
Dreibund x wschpr.
i Czyta x wlkp.
Merry Minstrel xx
i Brzeźnica xx
Arras xx
i Digana x wlkp.
Deer Leap xx i
i Alpaka x wlkp.

SK
Trzeb ienice
SK
Posadowo
SK
Morsko
SK
Liski
SK
Posadowo
SK
Kroplewo
SK
Rzeczna
SK
Kozienice
SK
Pępowo
SK
Liski
SK
Pruchna
SK
Strzegom
SK
Pruchna
SK
Posadowo
SK
Moszna
PK
Liski
SK
Rzeczna
SK
Rzeczna

Ariet xo m
i Babilonka xo
Solali xx
i Georgia xx
Dzięgiel xx
i Burgundia xo
Ront x wlkp.
i Dala xo
Rybak xo
i Sauge xo
Celsius x trk.
i Chwała x trk.
Deer Leap xx
i Cieciorka xx
Elew x wlkp.
i Mora x wlkp.

Kanon, Dziad, Ułan, Darlet i Artemor w skokach przez przeszkody.
Wydaje się, że duże sukcesy koni małopolskich odnoszone przez
nie w WKKW i w wyścigach przeszkodowych są następstwem ich
dużego uszlachetnienia krwią angielską i arabską.
Konie pełnej krwi angielskiej w liczbie 128 uzyskały 25 120 pkt.,
co daje najwyższą średnią na każdego sklasyfikowanego konia.
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—
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—
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—
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—
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—
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—
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—
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—

1
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—

—

152
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■
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—
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1966—1971

3

—

15
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54
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—
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1972—1976

—

91

59

—

—

—

—

150

1969
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port

PSO

SK
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port
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W ogólnej liczbie punktów uzyskanych przez te konie najwięcej,
bo 20 663 pkt. osiągnęły one w skokach przez przeszkody, 1353 w
Wyścigach przeszkodowych, 2620 w WKKW i 484 w ujeżdżeniu.
One to odnoszą największe sukcesy w trudnych konkursach sko
ków przez przeszkody, jak np.: Blekot, Bronz, Biszka, Via Vitae,
Tyras i Norton. Konie pełnej krwi mają także sporo osiągnięć w
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ciężkich wyścigach przeszkodowych, gdzie szczególnie wyróżniły
się Baracz, Bojgard i Hadrian. W ostatnich latach konie pełnej
krwi odnoszą także coraz więcej sukcesów w WKKW, w tym rów
nież w spotkaniach międzynarodowych. W tej konkurencji najbar
dziej wyróżniły się: Gniew, Hangar i Sopran.
Tabela 11
Zestawienie sklasyfikowanych koni według ras i ilości uzyskanych punktów
Rasa

Pełnej krwi
angielskiej

Liczba koni oraz ich zestawienie w % w poszczególnych
przedziałach uzyskanych punktów
Razem
50—99 1100—249 250—499 500—749 750—1000 pow. 1000
58
45%

38
30%

23
18%

5
3,9%

3
2,3%

1
0,8%

128
100%

78
33,7%

23
10%

5
2%

1
0,4%

231
100%

49
41%

48
40%

17
14,5%

4
3,6%

2
0,9%
__

1
0,9%

119
100%

6
33,3%

9
50%

3
16,7%

—t

—

—

18
100%

122
Konie wielkopolskie 53%
Konie
małopolskie

Inne

Ilustracją uzdolnień koni z poszczególnych ras do użytkowania
sportowego może być w pewnej mierze tabela [11], gdzie zestawiono
konie w przedziałach wg liczby uzyskanych punktów. Widać w niej
wyraźnie, że najbardziej równomierne rozłożenie punktów wystę
puje u koni pełnej krwi angielskiej.
Ocena koni według hodowców

Oceną objęto hodowle, z których konie osiągnęły łącznie ponad
1000 pkt. Jak wynika z zestawienia podanego w tabeli 12 hodowli
takich było 19 i pochodzi z nich 416 koni z ogólnej liczby 496 skla
syfikowanych. W grupie ocenianych hodowli znalazło się 7 stadnin
koni pełnej krwi, prawie wszystkie stadniny koni wielkopolskich,
3 stadniny koni małopolskich oraz jedna hodowla niestadninowa.
W grupie 19 sklasyfikowanych hodowli, pod względem liczby
osiągniętych punktów zdecydowanie na czoło wysuwa się SK Ko
zienice. Konie z tej stadniny startowały we wszystkich konkuren
cjach sportu jeździeckiego, największe jednak sukcesy odnosiły
w skokach przez przeszkody. Na drugim miejscu uplasowała się SK
Pruchna, z której konie startowały również we wszystkich konku
rencjach jeździectwa. Dotychczas jednak konie pruchnieńskie w po
równaniu do koni z innych hodowli zdobyły najwięcej punktów
w WKKW i wyścigach przeszkodowych. Trzecie miejsce w klasy-
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1S — Polskie konie wierzchowe
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Tabela 12

Zestawienie hodowli, z których konie uzyskały ponad 1000 pkt.

Rys. 104. Zwycięska ekipa w konkursie o Puchar Narodów na CHIO w Ol
sztynie w 1971 r.: P. Wawryniuk na Popradzie x wlkp., M. Kozicki na Bronzie xx, N. Wieja na Aralu xx, J. Kowalczyk na Via Vitae xx, fot. Z. Racz
kowska

fikacji stadnin zajmuje SK Rzeczna, z której konie odznaczają się
również dużą wszechstronnością. Konie z Rzecznej odnosiły jednak
największe sukcesy w skokach przez przeszkody, co daje im w tej
konkurencji drugie miejsce w grupie sklasyfikowanych hodowli.
Miały one także niezłe wyniki w WKKW i w wyścigach przeszko
dowych. Na czwartym miejscu w klasyfikacji hodowców znalazła
się SK Liski. Konie tam wyhodowane zajmują pierwsze miejsce
w liczbie punktów zdobytych w ujeżdżaniu, drugie w WKKW
i trzecie w skokach.
Omawiając osiągnięcia czterech pierwszych stadnin, trzeba zwró
cić uwagę na fakt, że SK Kozienice mająca najwięcej punktów
reprezentowana jest najmniejszą liczbą, a mianowicie tylko 34 koni.
Najwięcej sklasyfikowanych koni pochodziło z SK Pruchna —
57 sztuk.
Spośród dalszych stadnin na wyróżnienie zasługują Moszna w
skokach i WKKW, Iwno również w skokach i WKKW, Racot głów
nie w skokach oraz Golejewko — Żołędnica w skokach i wyścigach
przeszkodowych.
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Oceniając konie według hodowców nasuwa się pytanie, czy moż
na wnioskować o predyspozycjach koni pochodzących z poszczegól
nych stadnin do określonych dyscyplin sportu jeździeckiego. Wydaje się, że na pytanie to nie można dać jednoznacznej odpowiedzi.
O ile, bowiem można wysuwać wyraźne sugestie o określonych
uzdolnieniach koni angloarabskich z SK Pruchna, o tyle trudniej
jest mówić o pogłowiu koni pochodzących ze stadnin pełnej krwi,
a także ze stadnin wielkopolskich. Czynnikiem, który odgrywa do
niosłą rolę, są sekcje jeździeckie istniejące w wielu stadninach oraz
zainteresowanie i uzdolnienia tamtejszych jeźdźców do poszczegól
nych dyscyplin sportu. Równie duże znaczenie może mieć fakt, do
jakich krajowych sekcji jeździeckich trafiają konie z danej stadniny.
Wiele mówiącymi przykładami tej zależności mogą być sekcje
jeździeckie i konie z następujących stadnin: 1. Kozienice — tam
tejsza sekcja specjalizuje się wyłącznie w skokach przez przeszkody.
Ponadto SK Kozienice dostarczyła najwięcej koni Sekcji Jeździe
ckiej CWKS Legia w Warszawie, która specjalizuje się również w
skokach przez przeszkody. W tych dwóch sekcjach konie z hodowli
SK Kozienice zdobyły najwięcej punktów. 2. SK Liski — zawod
nicy sekcji jeździeckiej w tej stadninie startują głównie w skokach
przez przeszkody oraz w ujeżdżeniu i w tych dyscyplinach mają
największe osiągnięcia. Niektóre konie z Lisek miały również duże
uzdolnienia do WKKW, o czym świadczą ich wyniki osiągane w
innych klubach. 3. SK Rzeczna — jeźdźcy tamtejszej sekcji jeź
dzieckiej startowali w skokach przez przeszkody, w WKKW oraz
w wyścigach przeszkodowych i w tych trzech dyscyplinach odno
sili największe sukcesy. 4. SK Moszna — sekcja jeździecka przy
tej stadninie dysponuje jeźdźcami specjalizującymi się w skokach
i w WKKW, co odzwierciedlają otrzymane punkty przez konie po
chodzące z tej stadniny.
Podsumowując to co powiedziano na temat uzdolnień koni z po
szczególnych stadnin do określonych dyscyplin jeździeckich, trzeba
stwierdzić, że próby wyciągania w tym zakresie wniosków są trud
ne. Wydaje się, że poza dość wyraźnie zaznaczonymi uzdolnieniami
koni z Kozienic, Pruchnej i Walewic oraz z niektórych stadnin
wielkopolskich, wyniki osiągane przez konie pochodzące z pozosta
łych hodowli mogą być uwarunkowane przez różne trudne do okre
ślenia czynniki.
Jednak mimo dyskusyjnych uwag o uzdolnieniach koni z róż
nych hodowli do poszczególnych konkurencji sportu jeździeckiego,
z tabeli 12 wyraźnie widać, które stadniny mogą być poważnie bra
ne pod uwagę jako producenci koni dla całego wyczynowego sportu
jeździeckiego.

16*
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Tabela 13
Zestawienie reproduktorów, których potomstwo uzyskało łącznie ponad 500 pkt. bonitacyjnych
Dyscypliny sportu jeździeckiego
wyścigi
Suma
skoki
WKKW
przeszkodowe pkt.

Potomstwo wg ras

Reproduktory

Lp.

XX

X
wlkp.

XO, X
XXOO
m.

X
uszl.

3

4

5

6

*. •
2

1

Aquino xx
ur. 1948 r., gn.,
(Tornado — Apulia),
imp. z Francji

1.

Ariet xo,
ur. 1952 r., gn,.
(Amur I xo—Arlette xxoor)
hod. SK Nieświastów

2.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

13

14

15

2188

138

211

35

76

4976

8

9

10

22

96

2232

■
4

14

18

10

1625

1694

237

345

35

91

4037

5

1

12

71

1133

1251

165

117

155

83

2975

6

Dar es Salam xx,
ur. 1945 r., gn,.
(Nearco — Gold Leaf II)
imp. z Anglii

5

5

9

1826

974

3

52

Jongleur xx,
ur. 1953 r., c. gn.,
(Sayajirao — Turkish
, Tune), imp. z Irlandii

6

6

14

1589

742

84

63

1

3

U

12

171

75

4.

1

11

7

Szczecin xx,
ur. 1946 r., gn.,
(Tiberius — Solettina)
imp. z Anglii

3.

5.

22

uje
razem żdże
nie Dz. I Dz.II Dz. I Dz.II Dz. I Dz.II

2
Caruso xx,
ur. 1949 r., siwy,
(Pilade — Cardea),
hod. SK Gołejewko

1

4

9

Dreibund x wschpr.,
ur. 1938 r., gn.,
(Drusus x trk. —
Hara x wschpr.),
hod. b. Prusy Wsch.

1

5 1

2

8

Marten xxoo
ur. 1952 r., gn,.
(Orientale xx —
Maboyna xxoo),
hod. SK Pruchna

11

6 1

7

8

9

10

11

95

801

1097

8

11

1038

679

11

52

447

432

8

63

608

763

3

1106

520

Deer Leap xx,
ur. 1956 r., sk. gn.,
(Stephen Paul —Star
Island), imp. Anglia

6

Merry Minstrel xx,
ur. 1949 r., kaszt.
(Tudor Minstrel —
Grand Sing), imp. z
Anglii

5

5

Good bye xx,
ur. 1947 r., gn.,
(Vigorous — Good
Luck), imp. z Anglii

6

6

2

1

904

469

1

2864

1

35

45

2572

13

14

15

7

2246

20

45

44

1837

381

116

170

114

1712

159

101

1694

1629

42

42

1457

216

Tabela 10 (c.d.)
1

24

25

26

27

28

2

3

4

5

Ariet xo,
ur. 1952 r., gn.,
(Armur I xo
Arlette xxoo),
hod. SK Pruchna

9

7

6

1

8

9

19

11

12

13

14

15

35

46

654

6

2

22

322

72

155

252

32

Polarstern x trk.,
ur. 1930 r., kary,
(Astor x grad. —
Polare x trk.),
hod. SK Trakeny

2

2

38

206

125

Bengazi x wlkp.
ur. 1948 r., kary,
(Caprivi x trk. —
Cartagina x wschpr.),
hod. SK Liski

2

2

22

488

98

608

1

335

270

605

4

281

306

Kanonier xo,
ur. 1944 r., j. kaszt.,
(Koźma Gidran xo —
Dela x),
hod. F. Maciaszek,
Wola Żelechowska

Amadeusz x wlkp.,
ur. 1953 r., kary,
(Hubertus x trk. —
Amadine x pozn.),
hod. SK Liski

1

__

_

4

653

5

592

Tabela 10 (c.d.)
2

3

4

5

6

7

8

I

9

10

11

12

13

14

15

Märzhase x wschpr.,
ur. 1941 r., kary,
(Polarstern x trk. —
Märzblümchen x trk.),
hod. maj. Krasne

6

6

44

1

246

138

107

14

550

Caprivi x trk.,
ur. 1933 r., kary,
(Astor x grad. —
Capitana x trk.),
hod. SK Trakeny

2

2

52

85

184

162

34

4

521

Asket x Bb. Rac.,
ur. 1937 r., sk. gn.,
(Faust xx — Azais x
Bb.),
hod. SK Racot

1

1

13

330

177

520
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cd. tab. 13
1
12.

13.

14.

15.

16.

17.

1

2

Dorpat xx,
ur. 1950 r., kaszt.,
(Ettore Tito —
Acquasparta),
hod. SK Golejewko

3

4

12

5

6

1

7

8

13

41

Eiskünstler x wschpr.,
ur. 1937 r., kary,
(Eispalast x trk. —
Lorette x wschpr.)
hod. b. Prusy Wsch.

6

6

Jamajka x wschpr.,
ur. 1941 r., sk. gn.,
(Junker x trk. —
Flamme x wschpr.)
hod. b. Prusy Wsch.

6

6

Everest xx,
ur. 1954 r., c. gn.,
(Turysta — Efforta)
hod. SK Golejewko

6

Traum x wschpr.,
ur. 1939 r., c. gn.,
(Tyrann x trk. —
Allmende x wschpr.)
hod. b. Prusy Wsch.

Topaz x trk.,
ur. 1943 r., kaszt.,
(Creon x trk. — Toni x
, trk.) hod. SK Trakeny

2

3

103

6

9

10

11

12

13

14

15

180

467

330

279

35

110

1442

813

506

578

6

2

472

480

9

34

4

4

5

677

348

3

3

13

757

229

7

8

9

10

4

6

5

1232

419

1195

55

77

1127

1037

7

999

11

12

13

15

14

X

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Dzięgiel xx,
ur. 1957 r., kaszt.,
(Szczecin — Dziewanna)
hod. SK Rzeczna

7

89

131

371

156

2

6

13

397

284

99

Flötenspieler x pozn.,
ur. 1941 r., kary,
(Polarstern x trk. —
Flamin x han.),
hod. SK Racot

6

6

57

455

406

Celsius x trk.,
ur. 1943 r., kaszt.
(Hirtensang x trk. —
Cella x trk.),
hod. SK Trakeny

6

6

51

257

340

105

2

12

482

165

126

3

90

249

283

162

Ceremoniał xx,
ur. 1949 r., siwy,
(Pilade — Bourette),
hod. SK Iwno

3

4

Valentin xx,
ur. 1931 r., gn.,
(Torero — Melanie),
imp. z Niemiec

Caprivi x trk.,
ur. 1933 r., kary,
(Astor x grad. —
Capitana x trk.),
hod. SK Trakeny

4

2

3

/

987

240

61

110

921

3

68

18

48

964

20

7

848

36

839

4

836
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Tabela 10 (c.d.)
1

24

25

26

27

28

2

3

4

5

Ariet xo,
ur. 1952 r., gn.,
(Armur I xo
Arlette xxoo),
hod. SK Pruchna

9

7

6

1

8

9

19

11

12

13

14

15

35

46

654

6

2

22

322

72

155

252

32

Polarstern x trk.,
ur. 1930 r., kary,
(Astor x grad. —
Polare x trk.),
hod. SK Trakeny

2

2

38

206

125

Bengazi x wlkp.
ur. 1948 r., kary,
(Caprivi x trk. —
Cartagina x wschpr.),
hod. SK Liski

2

2

22

488

98

608

1

335

270

605

4

281

306

Kanonier xo,
ur. 1944 r., j. kaszt.,
(Koźma Gidran xo —
Dela x),
hod. F. Maciaszek,
Wola Żelechowska

Amadeusz x wlkp.,
ur. 1953 r., kary,
(Hubertus x trk. —
Amadine x pozn.),
hod. SK Liski

1

__

_

4

653

5

592

Tabela 10 (c.d.)
2

3

4

5

6

7

8

I

9

10

11

12

13

14

15

Märzhase x wschpr.,
ur. 1941 r., kary,
(Polarstern x trk. —
Märzblümchen x trk.),
hod. maj. Krasne

6

6

44

1

246

138

107

14

550

Caprivi x trk.,
ur. 1933 r., kary,
(Astor x grad. —
Capitana x trk.),
hod. SK Trakeny

2

2

52

85

184

162

34

4

521

Asket x Bb. Rac.,
ur. 1937 r., sk. gn.,
(Faust xx — Azais x
Bb.),
hod. SK Racot

1

1

13

330

177

520

248

cd. tab. 13
1

2

24.

Kanton xo,
ur. 1949 r., sk. gn.,
(Bijou xo — Amethyste
xxoo), hod. SK
Nieświastów

Front xo,
ur. 1931 r., gn.,
(Clairvoyant xo — Fusante xo) imp.
z Francji

25.

26.

27.

28.

29.

1
30.

31.

32.

33.

34.

35.

3

Skarb xx,
ur. 1936 r., kaszt.,
(Bafur — Fortuna II),
hod. PSK Kozienice

4

5

7

15

13

2

2

22

448

260

6

17

389

372

7

13

277

314

36

92

7

739

4

4

12

3

415

198

77

9

714

—

4

41

289

242

50

74

696

9

1 io 1

13

14

15

7

De Corte xx,
-ur. 1951 r., gn.,
(San II — Dossa Dossi),
hod. SK Golejewko

2

7

2

Romeo IV xo,
ur. 1935 r., siwy,
(Schagya X — 21 o —
Laura x),
hod. PSK Janów
Podlaski

3

1

3

1

1

1

4

1

5

6

1

7

1

Humber x wlkp.,
ur. 1959 r., kary,
(Grzesznik x wlkp. —
Amadea x wlkp),
hod. SK Liski

2

2

Hubertus x trk.,
ur. 1943 r., kary,
(Cornut x trk. —
Huldvolle x trk.)
hod. SK Trakeny

2

2

Polarstern x trk.,
ur. 1930 r., kary,
(Astor x grad. —
Polare x trk.),
hod. SK Trakeny

2

2

Kanonier xo,
ur. 1944 r., j. kaszt.,
(Koźma Gidran xo —
Dela x),
hod. F. Maciaszek,
Wola Żelechowska
Amadeusz x wlkp,
ur. 1953 r., kary,
(Hubertus x trk. —
Amadine x pozn.),
hod. SK Liski
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Bengazi x wlkp.,
ur. 1948 r., kary,
(Caprivi x trk. —

1

4

w

8

4

Dekanter xx,
ur. 1950 r., kaszt.,
(Skarb — Habanera),
hod. SK Moszna

1

7

6

8

9

1

293

11

1

12

117

132

57

1

1

13

120

1

14

144

1

15

834

788

778

11

12

389

272

661

24

449

181

654

38

206

125

1

335

270

4

281

306

252

653

32

605

5

592

216

Tabela 10 (c.d.)
1

24

25

26

27

28

2

3

4

5

Ariet xo,
ur. 1952 r., gn.,
(Armur I xo
Arlette xxoo),
hod. SK Pruchna

9

7

6

1

8

9

19

11

12

13

14

15

35

46

654

6

2

22

322

72

155

252

32

Polarstern x trk.,
ur. 1930 r., kary,
(Astor x grad. —
Polare x trk.),
hod. SK Trakeny

2

2

38

206

125

Bengazi x wlkp.
ur. 1948 r., kary,
(Caprivi x trk. —
Cartagina x wschpr.),
hod. SK Liski

2

2

22

488

98

608

1

335

270

605

4

281

306

Kanonier xo,
ur. 1944 r., j. kaszt.,
(Koźma Gidran xo —
Dela x),
hod. F. Maciaszek,
Wola Żelechowska

Amadeusz x wlkp.,
ur. 1953 r., kary,
(Hubertus x trk. —
Amadine x pozn.),
hod. SK Liski

1

__

_

4

653

5

592

Tabela 10 (c.d.)
2

3

4

5

6

7

8

I

9

10

11

12

13

14

15

Märzhase x wschpr.,
ur. 1941 r., kary,
(Polarstern x trk. —
Märzblümchen x trk.),
hod. maj. Krasne

6

6

44

1

246

138

107

14

550

Caprivi x trk.,
ur. 1933 r., kary,
(Astor x grad. —
Capitana x trk.),
hod. SK Trakeny

2

2

52

85

184

162

34

4

521

Asket x Bb. Rac.,
ur. 1937 r., sk. gn.,
(Faust xx — Azais x
Bb.),
hod. SK Racot

1

1

13

330

177

520

(N

Graf x uszl.,
ur. 1956 r., kaszt.,
(Skarb xx — Lida),
hod. W SK Gwardia

Asket x Bb. Rac.,
ur. 1937 r., sk. gn.,
(Faust xx — Azais x
Bb.),
hod. SK Racot

Marzhase x wschpr.,
ur. 1941 r., kary,
(Polarstern x trk. —
Marzbliimchen x wschpr.)
hod. maj. Krasne

37.

38.

39.

r—<

Oran I x wlkp.,
ur. 1963 r., sk. gn,
(Priz xx — Orania x)
hod. SK Nowielice

CS
CO

'O

1
1

tr-,

1

QP
m
572

533

520

517

Tb

1

1

1
1
'■t

co

1

1

1

1
1

es

1
22

80

37

33

1

CO

TH
O

co

I
1

1

1
1

1

CS

co

1

1
1

1

1

1

CO

108

1

1
222

1
34

233

105

r*

330

175

461

00

334

98

O'

r*
r*
T—1

86

co

36.

o

22

-

Cartagina x wschpr.).
hod. SK Liski

cd. tab. 13

•o

00
co

-

Rys. 105. Ogier Aquino xx (Tornado — Apulia) ur. 1948 r., imp. z Francji,
fot. M. Rudowski

Ocena reproduktorów

Konie objęte klasyfikacją pochodzą po 205 reproduktorach; spo
śród nich wybrano 39, których bezpośrednie potomstwo zdobyło
łącznie ponad 500 pkt (tab. 13). Ogółem po tych reproduktorach
zostało sklasyfikowanych 235 koni z ogólnej liczby 496. Ponadto
po wielu ogierach, poza ich bezpośrednim potomstwem, pochodzi
szereg dalszych koni — ich wnuków i prawnuków.
W dalszym ciągu podano przegląd poszczególnych reprodukto
rów i charakterystykę ich potomstwa.
1. Aquino — jest on ojcem największej liczby koni sporto
wych, które osiągnęły również największą ilość punktów. Potom
stwo jego startowało we wszystkich dyscyplinach sportu jeździec
kiego, największe sukcesy odnosiło jednak w skokach przez prze
szkody.
Aquino jest także założycielem linii krwi, z której pochodzi aż
51 sklasyfikowanych koni sportowych. Wyda je się, że linia ta ma
szanse dalszego rozwoju, głównie poprzez dwóch jego synów —
Hippiasza xx, przez wiele lat czołowego ogiera SK Pruchna oraz
Poloneza xx ojca licznego przychówka w SK Nowielice. Najwy
bitniejszymi końmi sportowymi w potomstwie Aquino były jego
córka Biszka i wnuczka Via Vitae oraz syn Brok.
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Tabela 14

Konie sportowe z linii ogiera Aquino
Via Aquia xx
1955
Hekla xx
1955
Dorquina xx
1955 .
Ballymena xx
1956

I Via Vitae xx (936)
(1960,po Dar es Salam
| Huerta xx
11960

Huk xx (56)
1966, po Solali

Hangar xx (300)
1967, po Dorpacie

jDersu xx (116)
¡1967,po Balustrade

I Balmoral xx (182)
|1963,po Merry Minstrel

Bao Day xx (136)
1956,m.po Pilade

Rewera xx (64)
1956,m.po Bafurze
Eroika xx
1956
Niwelacja xx
1956

Eros xx
1964
Nirwana xx
1960

Artemor xo m (480)
1969,m.po Equatorze xo

Nimfa xx (166)
1968,po Deer Leąp

Dar xo m (123)
1964, m.po Maćku xx

Hippiasz xx
1957

Akt xxoo (100)
1965, m.po Czorcie oo

Bard xo m (76)
1965,m.po Martenie xxoo

Dempo xo m (173)

Aquino
xx
1949

1965,m.po Martenie xxoo

Deserol xo m (63)
1965,m.po Bijou xo

Depozyt xx (86)
1969,m.po De Corte
Carbonata xx
1957

Cross xx
1963

Dino xx (56)
1971,m.po Hextonie

Woroneż xx (53)
1971, m po. Fort de
France
Dorna xx
1957
Mora xx
1958
Bażyna
x wlkp.
Dorwid xx
1958

Biszka xx (808)
1959,mpo. Pilade

Orbis xx (259)
1959, m. po Sickingenie

Szaszka xx (310)
1959, m.po Ping Pongu

Aral xx (261)
1960, m.po Maćku
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Dratwa xx
1962

Muszkiet xx (172)
1969,po Tuny

Bastion x wlkp. (200)
1969,po Tuny

Kosa x wlkp (113)
1966,m.po Ditto
x wlkp.

Drawsk xx (60)
1967,po Deer Leapie

cd. tab. 14
|Cygaj xx (215)

Czumiza xx
1960

(1969,po Antiquarianie

Glejt x wlkp (384)

Colombo x wlkp.
1960

1966,m.po Garibaldim
x trk.
Kondeusz x wlkp.
4967

(Hart x wlkp (80)
' 1972,m.po Horyzoncie
(x wlkp.

J Kres xx (61)

Krzesanica xx
1960

(1965,po Ceremoniale

San Remo xx (91)
1960, m.po Jeremim

Bartnik xx

(211)

1961, m.po Good Bye
Nemrodzie xx
1961

Interpol x wlkp (77)

{

1972,m.po Dirigencie
x wschpr.

Rozmaryn xx (68)
1962, m.po Oduagis

Dźwięk xx (54)
1963, m.po Pink Pearl

Hiszpania x wlkp (129)
1969, m.po NN

Optyk x wlkp (63)

Polonez xx (77)
1963,m.po Pink Pearl

1970, m.po Falknerze II
han.

Tropik x wlkp (94)
1970, m.po Abschussie
x wschpr.

Aquino
xx
1949

Harmonia x wlkp (79)
1971, m.po NN

Sopran xx (339)
1963, m.po Pink Pearl

Chandżar xx (428)
1964, m.po Pink Pearl

Śmogora xx (194)
1964,. m po Pink Pearl
Stefanka xx
1965

Brok xx (569)
1966, m.po Skarbie

Salerno xę (286)
1967, m.po Asteriosie

Sold xx (58)
1967, m.po Merry’
Minstrel

Szach xx (306)
1968, m.po Good bye

Sopel xx (269)
1968, m.po Skarbie

Orson xx (62)
1969, m.po Cyprze

Czeremis xx (62)
1970, m.po Merry
Minstrel

Solingen xx (64)
11970,m.po Merry
Minstrel

JSudanka xx (164)
(1971,po Deer Leap

Tabela 15
Konie sportowe z linii z ogiera Amur I
Detyna xo m
1950

Demara xo m
1957,po Martenie xxoo

(Dempo xo m (173)
(1965,po Hippiaszu xx

Dial xo m (335)
m.po
1965,

Valentinie xx

Kajtek xo m (500)
1965,m.po Valentinie xx

Wallenrod xo m (51)
m.po
1965,

Maćku xx

Wigan xo m (218)
1965, m.po Nandinie xo

Darlet xo m (1162)
1966, m.po Valentinie xx

Emir xo m (201)
m.po
1966,

Martenie xxoo

Intruz xo m (200)
1966,m.po Dorpacie xx

Lady Ariet xo m (93)
1966, m. po Orientale xx

Salut xo m (202)
Amur I
xo
1929

Ariet xo m (186)

1966, m.po Martenie xxoo

Argon xo m (153)

1952,.m.po Montragonezie
1967, m.po Idusie xo
xxoo
Garda xo m (65)
1967,m.po Maćku xx

(200)

Paradier xo m (98)

Seul xo m

h 952,m.po Impecie o

1967,.m.po Martenie xxoo

Intelekt xo m (301)
1967,m.po Dopracie xx

Erfurt xo m (52)
1969, m.po Martenie xxoo

Berżerka xo wlkp (51)
1970, m.po Diamencie
xo wlkp.

Kwakier xo wlkp (72)
1970, m.po Dyrektoriacie
x wlkp.

Chorwat xo wlkp. (84)
1971, m.po Berengarze
x wlkp.

Dakar xo wlkp (97)
1971

2. Ariet — jest dotychczas ojcem 18 bardzo dobrych lub
dobrych koni sportowych. Sądzić należy, że w niedługim czasie po
jawią się w sporcie jego wnuki. Założycielem rodu był tu właści
wie ogier Amur I xo, od którego pochodziły dwa konie sportowe:
wspomniany wyżej Ariet i jego półbrat Paradier. Sam Ariet był
przede wszystkim bardzo dobrym i bardzo dzielnym koniem wy
ścigowym, a również dobrym koniem sportowym. Chociaż starto
wał w latach 1957—1959, kiedy jeździectwo było jeszcze słabo roz
winięte, to jednak zdobył wg przyjętej klasyfikacji 186 pkt. Ariet
254
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Tabela 16

Konie sportowe z linii ogiera Szczecin
Uskok x wlkp.
1954

(Manitoba x wlkp (84)
<1964,m.po Dreibundzie
(x wschpr.

Bojgard xx (334)

Astrahań x wlkp. (51)
1968,m.po Akcjona
riuszu x wlkp.

1955,m.po Triboulecie

Harbin x wlkp.
1961
Trojnat xx
1956

Porost x wlkp (51)
1968,m.po Hiramie
ix wlkp.

Laguna x wlkp (119)
1962m,.po Hunnekönigu
x wschpr.

Balandor xx (65)
1957,m.po Oduagisie

Legat x wlkp (101)
1963,m.po Hunnenkónigu
x wschpr.

Jastarnia x wlkp (159)
1963, m.po Hunnenkónigu
x wschpr.

Wieliczka x wlkp (63)
Dzięgiel xx
1957
Szczecin
XX

1946

1964, m.po Dreibundzie
' x wschpr.

Dariusz xo m (252)
1966,m.po Bijou xo

Burnus xo m (152)

1
1

1966, m.po Martenie xxoo

Dalmierz xo m (134)
1969,m.po Martenie xxoo

Sum xo m (126)
'1969,m.po Kantonie xo m

Augusta x wlkp.
1959

August x wlkp (283)

Ter xx (75)

1969,m.po Hunnenkónigu
x wschpr.

1961,m.po Ruchu

1967, po Deer Leap xx

Frazes x wlkp (54)

Radar x wlkp (97)
1969,m.po Rumianie x

Wodnik x wlkp (166)
1961, m.po NU
Bryg xx
1962

(Centnar x wlkp (173)
<1968,m.p
(x wlkp.

Belaney

Chrosna x wlkp (247)
1962, m.po Hunnenkónigu
x wschpr.

Farsa x wlkp (1020)
1965,m.po Fanatyku han.

Tiksi xx (60)
1965, m.po Good bye

Murzynek xx (476)
1966, m.po Dorpacie
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cd. tab. 16

Zagar xx (69)
1966, m.po Sonnenordenie

Olsztyn x wlkp (125)
Szczecin 1967, m.po Efekcie han.
XX

1946

Radzik xo m (255)
1968, m.po Rybaku xo

Silva xo m (93)
1968,m.po Bijou xo
Wersja x wlkp.

ÍWersal x wlkp. (65)
(1969, po Azanie xx

jako reproduktor był użytkowany najdłużej w SK Pruchna, skąd
pochodzi dotychczas 14 szt. jego potomstwa użytkowanego i skla
syfikowanego w sporcie wyczynowym. Dalsze jego potomstwo użyt
kowane w sporcie pochodzi ze stadniny koni wielkopolskich w Pę
powie.
Konie po Ariecie są zwinne, skoczne i dzielne, z dobrym cha
rakterem i łatwe w prowadzeniu. Konie te są na ogół bardzo
wszechstronne i mogą być użytkowane we wszystkich konkuren
cjach jeździectwa. Z kolei do ich wad zaliczyć trzeba, zwłaszcza
w odniesieniu do koni z Pruchnej, nie zawsze dostateczną wysokość
w kłębie. Najlepsze konie sportowe spośród potomstwa Arieta to
Darlet xo m. i Kajtek xo m.
3. Szczecin i jego syn 181 Dzięgiel; z tego rodu skla
syfikowano dotychczas 28 koni sportowych, które użytkowano we
wszystkich konkurencjach sportu jeździeckiego. Z nich najbardziej
wyróżniły się: w skokach — Farsa x wlkp., Murzynek xx i Chrosna
x wlkp.; WKKW — Dariusz xo m. i Wodnik x wlkp. Z kolei jed
nym z najlepszych koni startujących w wyścigach przeszkodowych
był Bojgard xx.
Wydaje się, że ród ogiera Szczecin będzie się nadal rozwijał,
zwłaszcza przez jego synów i wnuków użytkowanych jako repro
duktory czołowe w stadninach małopolskich i wielkopolskich.
4. Dar es Salam — wszystkie pięć koni pochodzące od
niego są z SK Kozienice, wśród nich znalazły się najlepsze polskie
skoczki: wałach Blekot i klacz Via Vitae.
5. Jongleur — dotychczas użytkowano 6 sztuk jego potom
stwa pochodzącego z hodowli SK Kozienice. Konie te miały wy
równaną i dość wysoką klasę sportową, lecz odznaczały się wybu
jałym temperamentem i były trudne w prowadzeniu. Sądzić należy,
że ród Jongleura zostanie przedłużony w hodowli koni półkrwi,
gdzie użytkuje się jego synów jako reproduktory czołowe.
6. Caruso, 19.1 Ceremoniał — są synami włoskiego
reproduktora Pilade, założyciela dużego rodu w naszej hodowli
1 Liczba porządkowa w tabeli.
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Rys. 106. M. Szczypiorski na wał. Druid xx podczas JMP w skokach przez
przeszkody w Radomiu w 1967 r., fot. J. Jaszczewska

koni pełnej krwi. Z rodu Pilade sklasyfikowano 41 koni spor
towych. Spośród nich na szczególne wyróżnienie zasługują skoczki:
Biszka, Jurgis, Babinicz, Chandżar i Ostrożeń. Konie z tego rodu
użytkowane są głównie w skokach przez przeszkody; większość
z nich wyhodowały stadniny w Golejewku, Iwnie i Strzegomiu.
7. Dreibund — jest założycielem rodu, z którego sklasyfi
kowano dotychczas 23 konie sportowe. Najlepszymi z jego potom
stwa były: Drobnica, Siekacz i Bolgami; wnuki: Bertyn, Ametyst
i Winicjusz oraz prawnuki Haust i Leksykon. Wszystkie konie
sportowe z linii Dreibunda reprezentują wyłącznie rasę koni wiel
kopolskich i zostały wyhodowane przez stadniny: Liski, Racot,
Rzeczna i Iwno. Konie te startowały dotychczas i startują nadal
w skokach przez przeszkody. Konie sportowe z linii Dreibunda są
zwinne i odznaczają się wrodzonymi zdolnościami do skoków przez
przeszkody.
8. Marten — z jego potomstwa na największe wyróżnienie
zasługuje wałach Skok zajmujący wysokie miejsce w ujeżdżeniu,
skokach i w WKKW. Marten jest synem ogiera Orientale xx,
który w SK Pruchna był założycielem dużego rodu, z których skla
syfikowano 28 koni. W tej liczbie 22 sztuki stanowi bliższe i dalsze
potomstwo Martena. Większość sportowych koni z rodu Orientale
odznacza się dużymi zdolnościami do WKKW i wyścigów przeszko
dowych, a niektóre bardziej rosłe, jak np.: Higrot miały także do
bre wyniki w skokach.
17 — Polskie konie wierzchowe
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Tabela 17
Konie sportowe z linii ogiera Pilade
Tartana xx
1940

Taran xx (108)

Tartaria xx
1955

1972, po Negresco

Afront xx (59)
1958, po Dorpacie
Afra xx
1947

Afragar xx (146)
1960,po Dorpacie
Ares xx
.1962

Bao Day xx (136)
Burma II xx
1948

Akord uszl. xx
(104)

{

1969, m.po NN

195 6,po Aquino

Busz xx (122)
1959, po De Corte

Bifforta xx
1948

Biszka xx (808)
1959,po Aquino
Chantarella xx
1956
Santuzza xx
1956
Desperacja xx
1957

Chandżar xx
(428)

{

1964,po Aquino

(Smogora xx (194)
|1964,po Aquino
J Dźwięk xx (54)
(1963,po Aquino

(Hiszpania
x wlkp (129)
1969, m.po NN

Optyk x wlkp
(63)
Pilade xx J Pink Pearl xx
1930
|1948

Putnia xx
1957

(Polonez xx (77)
(1963,po Aquino

1970, m.po Falknerze II han.

Tropik x wlkp.
(94)
1970,m.po Abschussie x wschpr.

Harmonia
x wlkp (79)
11971,m.po NN
Salawa xx
1958

Selenit xx (200)

Sokola xx
1958

Sopran xx(339)

1970,po Mintmasterze
1963,po Aquino

Larum xo (98)
1955,m.po Laudumie xx
Georgia xx
1959
Caruso xx
1949

(Geneza xx (153)
¡1964,po Solali

Druid xx (286)
1960,m.po Maćku

Jurgis xx (434)
1960,m.po Sygnecie

Drzemlik xx
(108)
1961,m.po Maćku
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cd. tab. 17
Sorgho xx (60)
1961,m.po Oduagisie

Babinicz xx
(493)
1962,m.po Good
bye

Czamara xx (60)
1962,m.po Ruchu

Milion xx (124)

Caruso xx
1949

1962,m.po Sonnenordenie
Skocznia xx
1962

Slalom xx (88)
1967,po Taurowie

Tenor xx (211)
1962,m.po Good
bye

Burzygniew xx
(51)
1964,m.po Sonnenordenie

Siros xo m (328)
1966,m po.
Bijou xo
Rosa Cara xo m

Giecz x wlkp

Pilade
xx
1930

Rozmaryn
xo wlkp (58)
1972, po Jantarze
x wlkp.

(133) 1964, m.po
Marzhase x wschpr

Kres xx (61)
1965,m.po Aquino

Ostrożeń xx (360)
Ceremoniał xx
1949

1965,m.po
Sickingenie

Odynit xx (120)
1966,m.po Dorpacie

Postawa x wlkp
(241) 1968,m.po
Akcjonariuszu
x wlkp.
Eroika xx
1956

Eros xx
1964

Effort xx
1964

Norton xx (348)

Erba xx
1950

Artemor xo m
(480)
1968,m.po
Equatorze xo

1969,m.po Good
[bye

Essex xx (107)
1951,m.po
Harlekinie
Kwadryga xx
1951
Romania xx
1953

17«

Kreon xx (61)
1964,po Negresco

Remus xx (124)
1960, po Dorpacie
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Rys. 107. K. Andrzejewski na og. Leksykon x wlkp., fot. D. Kędzierski

9. D e er Leap — jest ojcem 8 sztuk potomstwa, które star
towało głównie w konkursach skoków przez przeszkody.
10. Mer ry Minstrel — najwybitniejszym z jego potom
stwa okazał się Bronz. Wszystkie konie pochodzące po tym ogierze
wyhodowała SK Kozienice.
11. Good bye — spośród bezpośredniego jego potomstwa
wyhodowanego w SK Kozienicach najcenniejsze były Tyras i Timur obydwa pochodzące od klaczy Tirana. Ogier ten był także za
łożycielem linii krwi, z której pochodzą 22 konie sportowe. Potom
stwo jego odznacza się dużymi uzdolnieniami do skoków. W ostat
nich latach wyróżniającym koniem z tego rodu jest Norton.
12. Dorpat — konie po nim odznaczają się dość dużą wszech
stronnością w użytkowaniu sportowym. Jednak poważną ich wadą
jest trudny charakter znacznie obniżający wartość użytkową i bę
dący główną przyczyną przedwczesnego wyeliminowania ze sportu
wielu koni, które niewątpliwie odznaczały się dużą klasą. Dotych
czas z rodu Dorpata sklasyfikowano 24 konie sportowe, spośród
których najlepszym jest Hangar.
13. Eiskiinstler — wszystkie konie po nim wyhodowano
w SK Racot i użytkowano je głównie w skokach przez przeszkody.
14. Jamajka — wszystkie konie sportowe po tym repro-
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Tabela 18
Konie sportowe z linii ogiera Dreibund

.Winicjusz
x wlkp (129)
1959,po Celsiusie
x trk.

Bitinia x wlkp
1948

Wieliczka
x wlkp (63)
1964,po
Dzięgielu xx

Haust x wlkp
Bissaga x wlkp.
1948

Haussa x wlkp.
1954

Í

(492) 1965, po Lechu
x wlkp.

Hugor x wlkp
(54) 1967,po
Lechu x wlkp.

Manna x wlkp

Manilla x wlkp
(89)1951,m.po
Sohnie x wschpr.

(57) 1960, po
Eiskiinstlerze
x wschpr.

Manuella x wlkp
(60) 1961,po Eis
kiinstlerze x wschpr.

Manitoba x
wlkp (84)

!

1964, po Uskoku x Abbazja x
wlkp (114)
wlkp.
1966,po Hermesie
Abisynia x wlkp.
xx
1961

Dreibund
x wschpr!
1938

Abstynentka x
wlkp. 1952

Ametyst x
wlkp (134)

Korsarka x wlkp.
1952

1965, po Jamajce
X wschpr.
Kondeusz x
wlkp. 1967

t

(Hart x wlkp

' (80) 1972,m.po
(Horyzoncie x wlkp.

Bolgami x wlkp
(182) 1953,m.po
Alibabie x trk.

Siekacz x wlkp
(236) 1954,m.po
Gervarke xx

Herbena x wlkp
(50) 1957,m.po
Haudegenie x wschpr
Hordynka x wlkp. (Horyzont x wlkp.
1957
(1963

Haga x wlkp.
1969

Leksykon x

(Hart x wlkp

(80) 1972,po
wlkp. (248) 1970
(Kondeuszux wlkp
m,po Belizarze x
wschpr.

Drobnica x wlkp
(873) 1958,m.po
Tamerlanie x trk. (Damazy x wlkp.
Diagola
(112) 1969,po
1958
(Elewie x wlkp.
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«

Doryjka x wlkp.
1958

Inga x wlkp.
1958

Brodnica x wlkp.

cd. tab. IS

Dragon x wlkp

{
{
{

(54) 1967,po
Viareggio xx

Ida x wlkp (52)
1963,po Ama
deuszu x wlkp.

Bertyn x wlkp

(902) 1966, po
Dreibund
Eliopie x wlkp.
x wschpr Cynadra x wlkp
1938
(157) 1959,m.po
Hidalgo x wschpr.

Dwoinka x
wlkp (76) 1959, m.
po Praemonie x
wschpr.

Digesta x wlkp
(174) 1960, m.
po NU

duktorze pochodzą ze stadnin mazurskich i startowały głównie w
konkursach skoków przez przeszkody.
15. Everest — po reproduktorze tym pochodzi 6 koni spor
towych wyhodowanych przez stadniny w Pruchnej i Stubnie. Ko
nie te odznaczają się dużą wszechstronnością.
16. Traum — dał znakomitego Poprada, który po zakończe
niu swojej kariery sportowej został skierowany na czołowego re
produktora do macierzystej stadniny w Liskach.
17. T o p a z — był ojcem doskonałego Mitrydata i równie do
brego Demagoga II. Obydwa te konie pochodziły z SK Posadowo.
20. Flötenspieler, 23. Caprivi, 32. Polarstern,
34. Amadeusz, 35. Bengazi i 39. Märzhase —
wszystkie te reproduktory pochodzą z dużego rodu ogiera A s t or a x grad., zapoczątkowano w byłej stadninie trakeńskiej. Ród ten
istnieje nadal w naszej hodowli koni wielkopolskich i jak dotych
czas pochodzi z niego najwięcej koni sportowych, odnoszących
głównie sukcesy w skokach przez przeszkody, a niektóre, pojedyn
cze egzemplarze były również bardzo przydatne w WKKW i w ujeż
dżeniu. Najlepszymi końmi pochodzącymi z tego rodu były: Poprad,
Pregor i Deptak startujące w skokach oraz Volt i Krokosz w
WKKW.
21. Celsius — potomstwo jego w liczbie 6 sztuk wyhodo
wane w SK Liski, odznaczało się wszechstronnymi uzdolnieniami
w sporcie jeździeckim.
22. Valentin — był ojcem tylko 2 koni sportowych wyho
dowanych w SK Pruchna. Spośród nich ogier Ronceval był
znakomitym skoczkiem, a wałach Anin startował w WKKW. Wydaje się, że linia Valentina zostanie przedłużona przez Roncevala,
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Rys. 108. H. Hucz na og. Bertyn x wlkp., fot. D. Kędzierski

który krył najpierw jako ogier czołowy w macierzystej stadninie,
a następnie użyto go do krzyżowania z klaczami śląskimi.
24. Kanton — wszystkie konie po nim pochodzą z hodowli
SK Pruchna, odnoszą one największe sukcesy w WKKW i wyści
gach przeszkodowych. Był on synem ogiera Bijou xo, czołowego
reproduktora w SK Nieświastów, a następnie w ŚK Pruchna. Bijou
jest ojcem ogierów Burbutona i Vale zwycięzców w gonitwach
przeszkodowych na torze Pardubickim, jest także założycielem
zwłaszcza przez syna Kantona dużej linii krwi w SK Pruchna,
z której pochodzi 29 sklasyfikowanych koni sportowych.
25. Front — pozostawił tylko 2 konie sportowe, w tym zna
komitego skoczka Bessona.
26. Skarb i jego synowie 27. D e k a n t e r, 37. Graf —
ich potomstwo startowało głównie w skokach przez przeszkody i w
WKKW. Skarb był także założycielem dużej linii krwi, z której
w 3 kolejnych pokoleniach sklasyfikowano 37 koni sportowych peł
nej i półkrwi. Między innymi wnukiem Skarba był wymieniony
już wałach Bronz. Warto także przypomnieć, że Skarb był synem
doskonałego reproduktora Bafura xx, który w latach międzywojen
nych dał kilka bardzo dobrych i znanych koni sportowych, w tym
Arlekina III, Ben Hura i Andahara.
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Tabela 19
Konie sportowe z linii ogiera Orientale
Skok xo m (412)
1956,m.po Jemenie II x

Bursz xo m (249)
Burgundia xo m.
1957

Burnus xo m (152)

Demara xo m.

Dempo xo m (173)

1963, po Kantonie xo m

1966,po Dzięgielu. xx
1965,po Hippiaszu xx
Baffimara xo m.
1958
Emara xo m.
1958
Stemma xo m.
1958

Baf xo m (81)
1962,po Evereście xx

(Emir xo m (201)
(1966, po Ariecie xo m

{Stempel xo m (62)
1970,po Roncevalu xo m

Babinicz xo m (50)
1959,m.po Palbo xo
Bagera xo m
1959

(Bard xo m (76)
(1965,po Hippiaszu xx

Drwina xo m (50)
1959,m.po Bijou xo

Salut xo m (202)
Marten xxoo
1952

1966, po Ariecie xo m

Sawa xo m.
1959

Saul xo m (200)
1967, po Ariecie xo m

Bafomet xo m (109)
1960,m.po Palbo xo

Danaos xo m (60)
1960, m.po Bijou xo

Armator xo m (198)
1961, m.po Kantonie xo m

Babilon xo m (81)
1961,m.po Idusie xo

Bałagan xo m (135)
1961,m.po Pablo xo
Dalka xo m
1961

Orien
tale xx
1944

¡Dalmierz xo m (134)
(1969, po Dzięgielu xx

Dębiec xo m (72)
1961, m.po Bijou xo

1
'

Birbant xo m (63)
1962, m.po Idusie xo
Era xo m
1962

(Erfurt xo m (52)
(1969, po Ariecie xo m

IHigrot xo m (482)

'1966,m.po Błyszczu xo

Liberty xo m (104)
1961,po Kantonie xo

Libusza xxoo
1952

Libia xo m (100)
1962, po Kantonie xo m

Liwiec xo m (52)
1963,po Kantonie xo m

Lady Ariet xo m (93)
1966, po Ariecie xo m

Gonosz xxoo (137)
1953,m.po Nikito oo
Grossetta xo
1953
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Grota xo m
1958,po Maćku xx

Garda xo m (65)

{

1967,po Ariecie xo m

Rys. 109. Warszawa 1978 — Mistrzostwa Armii Zaprzyjaźnionych. Dekoracja
polskich jeźdźców, fot. D. Kędzierski

28. Romeo IV — spośród jego potomstwa 3 najlepsze konie
pochodzą z hodowli SK Walewice. Potomstwo Romeo IV odzna
czało się dużą wytrzymałością i startowało w lżejszych konkursach
skoków przez przeszkody oraz ciężkich spotkaniach WKKW. Naj
lepszym koniem sportowym po nim był Demon Schagya.
29. De Corte — konie po tym reproduktorze odznaczały się
dość dużą potęgą skoku. Niestety, ich wartość użytkową dyskwa
lifikował trudny charakter, wyrażający się najczęściej w odmawia
niu posłuszeństwa przy skoku.
Z pozostałych reproduktorów wymienionych w tabeli 13 na
większe wyróżnienie zasługuje Oran I będący przez wiele lat re
produktorem czołowym w stadninach wielkopolskich; • sklasyfiko
wano po nim dotychczas 3 konie sportowe startujące w konkursach
skoków. Najcenniejszym z jego przychówka jest ogier Kobryń, zna
komity skoczek i reproduktor czołowy w SK Liski. Kobryń praw
dopodobnie przedłuży linię męską swojego ojca.
Przeprowadzona w niniejszym rozdziale ocena reproduktorów
wskazuje nam dość wyraźnie, gdzie można i powinno się szukać
materiału wyjściowego do świadomie zorganizowanej produkcji koni
wierzchowych dla wyczynowego sportu jeździeckiego.
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Tabela 20
Konie sportowe z linii ogiera Good bye

Cedro xx (76)
[1953,m.po Bozzetto

Tenor xx (211)
Tirenia xx
1953

1962,po Caruso

Tiksi xx (60)
,1965,po Szczecinie

Berry xx (155)
Brzeźnica xx
1954

1959, po Merry Minstrel
Brusznica xx
1962,

Brest xx (410)
1963, po Jongleurze

Cepr xx (58)
Cyrenaika xx
1954

1968,po Dorpacie

Cywil xx (52)
1971,po Jongleurze

Tyras xx (669)
1954,m.po Wily Attorney

Paw xx wlkp. (241)
1964,m.po Traumie
x wschpr.

Good
bye xx
!1947

Hervin x wlkp. (110)
Viareggio xx
1954

1966,m.po Tirolerze han.

Dragon x wlkp.

(54)

1967m,.po Dreibundzie
x wschpr.

Wężynka x wlkp. (92)
1968, m.po Jamajce
x wschpr.

Grys xx
1955

(Dziurawiec xx (68)
(1962,m.po Sonnenordenie

Timur xx (251)
1955, m.po Wily Attorney Bartnik xx (211)
1961, po Aquino
Babinicz xx (493)
Brzydota xx
1962, po Caruso
1956
Norton xx (348)
Nekanda xx
1969, po Efforcie
1956

Ceresan xx (101)
1957,m.po Rapace

Zygzak xx (189)
1957,m.po Sonnenordenie

Cedron xx (171)
1959,m.po Bozzetto
Soraya xx
1959
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(Szach xx (306)
(1968,po Aquino

(Brodzisz xx (85)
(1967,po Deerze Leap

Tabela 21
Konie sportowe z linii ogiera Dorpat
Afront xx (55)
1958, m.po Pilade

Midas xx (50)
1959, m.po Berberze

Afragar xx (146)
1960, m.po Pilade

Wersal x wlkp. (65)
1969,m.po Szczecinie xx

Azan xx
1960

Alt x wlkp. (115)
1971,m.po Przybysławie x wschpr.

Ewaryst x wlkp. (100)
,1972,m.po Kapturze x wlkp.

Mirra xx
1960

Murzynek xx (476)
1966,po Szczecinie xx

Remus xx (124)
1960,m.po Pilade
Ingria xx
1961

Dorpat xx
1950

Owocnia xx
1961
Ares xx
1962

Intruz xo m (200)
1966,po Ariecie xo m

Intelekt xo m (301)
1968,po Ariecie xo m

lOdynit xx (120)
11966,po Ceremoniale xx

(Akord uszl. xx (104)
(1969,m.po NN

Numistro xx (71)
1962, m.po Turyście

Depozyt xx (86)
1969,m.po De Corte

Cross xx
1963

Woroneż xx (53)

Milford xx (50)

Dino xx (56)

1963, m.po Pilade

1971,m.po Fort de France

1971,m.po Hextonie

Signor xo m (118)
1963, m.po Bijou xo

Almina xx (54)
1964, m.po Łeb w Łeb

Ozdoba xx (60)
1964,m.po Łeh w Łeb

Skierko xx (168)
1964,m.po Casanovie

Dorrit xx (130)
1966, m.po Hextonie

Hangar xx (300)
1967, m.po Hextonie

Cepr xx (58)
1968, m.po Good bye
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Rys. 110. Ogier Merry Minstrel xx (Tudor Minstrel — Grand Sing) ur.
1949 r., imp. z Anglii, fot. M. Rudowski

Rys. 111. Ogier Marten xxoo (Orientale xx
SK Pruchna, fot. Z. Raczkowska

Maboyna) ur. 1952 r., hod.

Tabela 22
Konie sportowe z linii ogiera Bijou
Artemor xo m(198)
Arseta xo m
1954

Elba (ex Astrala)
xo m (84)

1961, po Martenie xxoo

Arbiter xo m (50)
1962, po Everescie xx

1954,m.po Mauburguecie
xx

Liberty xo m (104)
1961, m.po Orientale xx
Sumka xo m
1961

Kanton xo m
1949

(Sum xo m (126)
11969,po Dzięgielu xx

Libia xo m (100)
1962, m.po Orientale xx

Bursz xo m (249)
1963, po Marten xxoo

Daragos xo m (62)
1963,m.po Valentinie xx

Liwiec xo m (52)
1963,m. po Orientale xx

Wandal xo m (183)
Dalerta xo m
1950

1963,m.po Maćku xx
Dala xo m
1958

¡Dalton xo wlkp.(152)
(1966,po Roncie x wlkp.

Deserol xo (63)
1965,po Hippiaszu xx

Daragos xo m (62)
1963,po Kantonie xo m

Dial xo m (335)
Dayalla xo m
1956

Bijou
xo
1945

1965, po Ariecie xo m

Darlet xo m (1162)
1966, po Ariecie xo m

Damaszek xo m (109)
1967, po Amarancie oo

Dalt xo m (57)
Dayah xo m
1950

Dañaos xo m (60)
1960 po Martenie xxoo
Dalka xo m
1961

Dariusz xo m (252)

1968, po Amarancie oo

Dalmierz xo m (134)
1969,po Dzięgielu xx

1966,pó Dzięgielu xx

Dryada xo m
1950

(Drwina xo m (50)
(1959, po Martenie xxoo

E-Dur xo m (53)
1951,m.po Ablu oo

Ekspres xo m (83)
1951,m.po Brackenie xx

Vale xo m (54)
1951,m.po Camiltonie xx

Burbiton xo m (74)
1952^m.po Indusie xo
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cd- ab. 22

Bijou
xo
1945

Debitorka xo m
1952

(Dębiec xo m (72)
(1961,po Martenie xxoo

Signor xo m (118)
1963,po Dorpacie xx
Singaría xo m
1955

Siros xo m (232)
1967, po Caruso xx

Silva xo m (93)
1968, po Szczecinie xx

Analizując potomstwo poszczególnych reproduktorów można
także zauważyć, że połączenia koni pochodzących z niektórych linii
dają szczególnie dobre wyniki. Przykładem może być łączenie linii
Aquino i Pilade, z którego otrzymano szereg dobrych koni sporto
wych. Równie dobre wyniki dały połączenia córek i wnuczek Skarba z Jongleurem. Innym spostrzeżeniem godnym zastanowienia
może być fakt, że w rodowodach wielu koni sportowych pełnej
krwi występują najczęściej następujące reproduktory: Aquino, Good
bye, Pilade i Skarb oraz Dorpat, Dar es Salam, Jongleur i Szczecin.
W hodowli SK Pruchna najlepsze wyniki otrzymano z połączeń
linii Bijou xo, Orientale xx i Ariet xo m,. Krew tych trzech re
produktorów, a przynajmniej jednego z nich występuje w rodowo
dach większości koni sportowych wyhodowanych w tej stadninie.
W hodowli wielkopolskiej najwięcej koni sportowych pochodzi
z wielkiego rodu Astora x grad.. Ród ten z biegiem czasu dzieli się
coraz bardziej na kilka bocznych linii. W hodowli tej wyróżniło
się również wiele innych reproduktorów, jak np.: Dreibund x
wschpr., Jamajka x wschpr., Traum x wschpr., od których pochodzi
sporo dobrych koni sportowych.

Ocena koni sportowych według rodzin żeńskich

W naszej hodowli koni szlachetnych istnieje wiele rodzin żeń
skich, które wyróżniają się ilością lub jakością koni sportowych
z nich pochodzących. Rodzin zasługujących na większą uwagę było
w minionym okresie 17 i występowały one w hodowlach: wielko
polskiej — 9, pełnej krwi angielskiej — 5 i w małopolskiej — 3.
Spośród 496 sklasyfikowanych koni — 95 sztuk wywodzi się z tych
17 rodzin. Konie te zajmowały przeważnie wysokie miejsca w ilości
uzyskanych punktów.
W dalszym ciągu podajemy charakterystykę koni pochodzących
z poszczególnych rodzin.

270

Tabela 23
Konie sportowe z linii ogiera Skarb
Begonia x wlkp. (135)
1964 m. po Topazie
x trk.

Infantado x wlkp. (158)
Orkan II xx
1948

1967, m.po Grossvisierze
x wschpr

Modérate x wlkp. (91)
1967, m.po Hudamasie
xo wschpr.

Czapla xx
1949

Czata xx
1959

(Czad xx (263)
1965, po Jongleurze

Cierń xx(150)

Cieciorka xx
1960

1967, po Deer Leapie

Cisak xx (57)
1968, po Solali

Dugan xx(143)
1950 m.po
Mah Jougu

Dobrysław x wlkp.

Tarnów x wlkp. (226)
• 1966,m.po Polarstemie
x trk.

Cezas x wlkp.. (65)
Frezer x wlkp.
1961

1966,m.po Siriusie II xo

Limonit xo wlkp.(52)
1966,m.po Palbo xo

Fidrygant x wlkp. (50

Skarb
xx

1962,m.po Baronecie
x wlkp..

Tenor x wlkp. (217)
1962,m.po El Hidalgo
x wlkp.

Goniometr x wlkp. (51)

Dekanter xx
1950

1965,m.po Akcjonariuszu
x wlkp.

Derkacz x wlkp. (200)
1966,m.po Königsaarze
x trk.

Cena x wlkp. (64)
1967, m.po Traumie
x wschpr.

Vega x wlkp. (86)
1968, m.po Belizarze
x wschpr.

Biureta x wlkp. (71)
1969, m.po. Borneo
x wlkp.

Ukami xx (73)
1951,m.po Łeb w Łeb

Viator xx (75)
1953,m.po Viaduct
Arlezjance xx
'1954

(Argus xx (396)
(1965, po Jongleurze
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cd. tab. 23
Stolica xx
1961
Soraya xx
1959

Stolica xx
1954

i Salerno xx (286)
(1967, po Aquino

i Szach xx (306)
(1968, po Aquino

Bronz xx (986)

Branża xx
1955

1961,po Merry Minstrel

Brok xx (569)
1966,po Aquino

Oda xo m (107)

Dalmor xx
1956

• 1966,m.po Gidranie XII-10 xo

Rycerz x (100)
1966, m.po NN

Skarb
xx
1936

Graf uszl. xx (136)

Hala x (233)

1956,m.po NN

1967, m. po NN

Orlik x (200)
1967, m.po NN
Stefanka xx
1965

Solanka xx
1957

Sopel xx (269)

Iskra uszl. xx (297)

Inwald x wlkp. (60)

(Sudanka xx (164)
(1971,po Deer Leapie

1968, po Aquino

1958,m.po NN

1971,po Alf x wlkp.

Geneza x (153)
1964,m.po Caruso

Huk xx (56)
1966,m.po Hextonie
Solali xx
1958

Cisak xx (57)
11968,m.po Merry
Minstrel

lldrys xx (69)
*1968,m.po Hirohito

Hodowla wielkopolska
1. Konie sportowe pochodzące z rodziny klaczy Druchna
Jasna — SK Rzeczna

Druchna Jasna x
pom., 1943, NU

Don Hubertus x wlkp. (574)1
1952, po Hubertus
x trk.
Druchinia x wlkp.
I Drobnica x wlkp. (870)
1953, po Tamerlan
< 1958, po Dreibund
. x trk.
I x wschpr.

Z rodziny tej pochodziły tylko 2 konie sportowe. Były to jednak
konie o wyjątkowo dużej klasie; szczególnie fenomenalna klacz
Drobnica, mając tylko 156 cm wysokości w kłębie, zaprzeczała
1 Liczba uzyskanych punktów

272

Rys. 113. J. Kubiak na og. .Cirrus x wlkp. podczas CHIO w Olsztynie w
1968 r., fot. Z. Raczkowska
18 — Polskie konie wierzchowe

Rys. 114. Ogier Ariet xo m (Amur I — Arlette) ur. 1952 r., hod. SK Nieświastów, fot. M. Rudowski

Rys. 115. J. Kowalczyk i Darlet xo m, fot. D. Kędzierski

Rys. 116. R. Przedpełski na wał. Cirano x wlkp., fot. M. Ołtuszewski

swoją klasą poglądom, że tylko konie odznaczające się dużym
wzrostem mogą odnosić sukcesy w ciężkich konkursach skoków
przez przeszkody.
2. Konie sportowe pochodzące z rodziny klaczy Polana —
SK Liski

Poprawka x 1950
po Pilgrimie x trk ‘
Polana x
trk 1944, po
Polarstern
x trk

Ponowa x wlkp 1960 [Postawa x wlkp (241)
po Akcjonariuszu x ¿1968, po Ceremoniale
wlkp
lxx

Poprad x wlkp (658)
1961, po Traumie x
wschpr

Poprawka II x
[Porfir x wlkp (369)
1952, po Pilgrimie [1966, po Hermesie xx
x trk

Z rodziny Polany pochodzą 3 konie sportowe, w tym doskonały
skoczek Poprad.
3. Konie sportowe pochodzące z rodziny Klaczy B o t i n —
SK Liski
18*
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Botin x wschpr.
1937, po Alibaba
x trk.

Bosman x wlkp. (241)
1950, po Jamajce x wschpr.
Botwid x wlkp. (315)
1951, po Caprvi x trk.
Bolgami x wlkp. (182)
1953, po Dreibundzie x wschpr.

4. Konie sportowe pochodzące z rodziny klaczy Chwała —
SK Liski
Chrenowska x wlkp. (168)
1958, po Chryzolicie x trk.

Cena x
Gondola x
wlkp. (64)
1951, po Guido x trk. Cenzura x wlkp.
'■1962, po Traumie x wschpr. 1967, po
Dekanternie
Chwała x
xx
trk. 1944, po. Chloe x wlkp. (181)
Hyperionie 1959, po Celesiusie x trk.
x trk.
Chwalba x wlkp. (150)
1960, po Celsjusie x trk.
Chwila x wlkp. (217)
1961, po Traumie x wschpr

Od klaczy Chwała pochodzą 4 konie sportowe, w tym 3 jej
córki, jedna wnuczka i jedna prawnuczka. Spośród tych klaczy na
szczególną uwagę zasługiwała Chrenowska, która była z pewnością
jednym z najzdolniejszych polskich skoczków. Niestety, z powodu
krótkiej kariery sportowej nie mogła ona wykazać w pełni swojej
klasy. Prawie wszystkie klacze sportowe pochodzące od Chwały
zostały wcielone do stada matek w macierzystej stadninie. Dodat
nimi cechami klaczy pochodzących z tej rodziny są: duży wzrost,
uzdolnienia do skoków i — mimo długotrwałego użytkowania pod
siodłem — chęć do pracy w zaprzęgu.
5. Konie sportowe pochodzące z rodziny klaczy Scholastyka---SK Racot
Schola x wlkp.
1951, po Harpie x trk.
Scholastyka x pozn.
1945, po Hidalgo
x wschpr.

Solanka x wlkp. (145)
1954, po Bimbusie
x wlkp.
Schadzka x wlkp.
1957, po Jarogniewie
x wlkp.

( Scheda x wlkp. (416)
< 1960, po Eiskunstlerze
l x wschpr.

Schemat x wlkp. (163)
1961, po Eiskunstlerze
x wschpr.

Z rodziny tej pochodzą 3 konie sportowe startujące w skokach
przez przeszkody. Warto przypomnieć, że w 1951 r. Scholastyka
startowała również w konkursach skoków.
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Rys. 117. S. Stanisławiak na Schemacie x wlkp., fot. Z. Raczkowska

6. Konie sportowe pochodzące z rodziny klaczy Faramuszka —
SK Nowielice, Moszna
Faramuszka x wlkp.
1952, po Ascanie x pom.

Fanfaronada x wlkp.
1958, po Fanatyku, han.
Farys, x wlkp. (84)
1959, po Abschusie brdbg

f Farsa x wlkp. (1020)
(19165, po Szczecinie xx
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Od klaczy Faramuszka pochodzą 2 konie sportowe: syn Farys
wyhodowany w SK Nowielice, który startował w ekipie polskiej
na Olimpiadzie w Meksyku oraz wnuczka Farsa pochodząca z SK
Moszna i odnosząca duże sukcesy w skokach przez przeszkody.
7. Konie sportowe pochodzące z rodziny klaczy Klara — SK
Żołędnica

Klara x pozn.
1949, po Zniczu x wschpr.

Klarys x wlkp. (137)
1953, po Diademie x trk.
Klamra x wlkp.
1954, po Diademie
x trk.
Kawior x wlkp. (87)
1956, po Arrasie xx

Klawa x wlkp. (222)
1958, po Dazumalu
x wschpr.

{

Od klaczy Klara pochodzą 3 konie sportowe, w tym wałach
Klarys startujący w polskiej ekipie w konkurencji WKKW na
Olimpiadzie w Rzymie.
8. Konie sportowe pochodzące z rodziny klaczy Wisienka —
SK Liski

Bitinia x wlkp.
1948, po Dreibundzie x
wschpr.
Wisping x wlkp. (137)
1951, po Ping Pongu xx
(Canadian Envoy)

Wisienka x wschpr.
1942, NU

Winicjusz x wlkp. (129)
1959, po Celsiusie x trk.
Wieliczka x wlkp. (63)
1964, po Dzięgielu xx

Od Wisienki pochodziły 3 konie sportowe. Jednym z nich był
wałach Wisping startujący w ekipie kanadyjskiej, w konkurencji
WKKW na Olimpiadzie w Rzymie.
9. Konie sportowe pochodzące z rodziny klaczy Mamra — SK
Racot

Mamra x pozn.
1945, po Sohnie
x wschpr.

Manilla x wlkp. (85)
1951, po Dreibundzie
x wschpr.

{

Manna x wlkp. (57)
1960, po Eisktinstlerze
x wschpr.
Manuella x wlkp. (60)
1961, po Eisktinstlerze
x wschpr.
Manitoba x wlkp. (82)
1964, po Uskoku x wlkp.

Od klaczy tej pochodzą 4 konie sportowe, w tym jedna córka
i 3 wnuczki. Najlepszą z nich była klacz Manilla, która wygrała
3 wyścigi przeszkodowe w kraju oraz zajmowała wysokie miejsca
w ciężkich wyścigach na torze przeszkodowym w Pardubicach.
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Konie sportowe pochodzące z omówionych
rodzin żeńskich w hodowli wielkopolskiej, poza
kami, jak Klarys, Wisping, Winicjusz, Manilla
wały głównie i odnosiły największe sukcesy
przeszkody.

kolejno dziewięciu
nielicznymi wyjąt
i Manitoba, starto
w skokach przez

Hodowla koni pełnej krwi angielskiej
1. Konie sportowe pochodzące z rodziny klaczy Brzytwa —
SK Kozienice, Strzegom, Rzeczna
Brzana xx
1953, po Sandlingu

Brzy
twa

Brzeźnica xx
1954, po Good bye

XX

1944
PO
Skarbie

Brzydota xx
1956, po Good bye

Brema xx
1961, po Dar es Salam
Brzask xx (745)
1964, po Jongleurze
Berry xx (155)
1959, po Merry Minstrel
Brusznica xx
1962, po Merry Minstrel
Brest xx (410)
1963, po Jongleurze
Bartnik xx (211)
1961, po Aquino
Babinicz xx (493)
1962, po Caruso

(Bremen xx (286)
(1970, po Kemalu

(Brodzisz xx (85)
(1967, po Dear Leap

Brzeszczot xx (219)
1960, po Dar es Salam

Z tej rodziny pochodzi 8 koni sportowych o bardzo wyrównanej
klasie. Startowały one wyłącznie w skokach przez przeszkody. Ro
dowody koni pochodzących z tej rodziny są przykładem występo
wania w nich prawie wszystkich ogierów pełnej krwi, które wy
różniły się jakością swojego potomstwa użytkowanego w jeździec
kim sporcie wyczynowym.
2. Konie sportowe pochodzące z rodziny klaczy Brianza —
SK Kozienice

Brianza xx
1948, po Ali Pasha

Branża xx
1955, po Skarbie

Bronz xx (986)
1961, po Merry
Minstrel
Brok xx (569)
1966, po Aquino

Bristol xx (71)
1955, po Dar es Salam

Z rodziny Brianzy pochodzą 3 konie sportowe, w tym jeden
z najlepszych naszych skoczków wałach Bronz, który startował na
olimpiadach w Meksyku i Monachium.
3. Konie sportowe pochodzące z rodziny klaczy Tirana —
SK Kozienice, Moszna
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Tirana xx
1940, po Wily Attorney

Tirenia xx
1953, po Good bye

Tyras xx (669)
1954, po Good bye
Timur xx (251)
1955, po Good bye

Tenor xx (211)
1962, po Caruso
Tiksi xx (60)
1965, po Szczecinie

Z rodziny Tirany pochodzą 4 konie odznaczające się dużymi
uzdolnieniami do skoków przez przeszkody i WKKW. Ujemną ich
cechą jest trudny charakter i złośliwe usposobienie.
4. Konie sportowe pochodzące z linii klaczy E f f o r t a.
Afra xx
1947, po
Pilade

Afrorit xx (55)
1958, po Dorpacie
Afragar xx (144)
1960, po Dorpacie
Ares xx
1962, po Dorpacie

Bifforta xx
1948
po Pilade

Biszka xx (808)
1959, po Aquino

Erba xx
1950, po
Pilade
Efforta xx

Essex xx (107)
1951, po Pilade
Eufrat xx
1953, po Tu
ryście

Everest xx
1954, po
Turyście

Eroika xx
1956, po Aquino

Akord uszl. xx (104)
1969, m. po NN

Eros xx
1964, po Turyście

Artemor
xo m
(480)
1968, m.
PO
Equatorze
xo

Effort xx
i Norton xx (348)
1964, po Turyście I 1969, m. po Good bye
Szeryf x wlkp. (95)
1961, m. po Traumie x wschpr.
Cerber x wlkp. (204)
1962, m. po Tirolerze han.
Arbiter xo m (50)
1962, m. po Kanton xo m
Baf xo m (81)
1962, m. po Martenie xxoo
Desant xo m (358)
1962, m. po Siriusie II xxoo
Dalila xo m
i Dej xo m (85)
1963
I 1970, po Roncevalu xo m
Desperat xo m (88)
1963, m. po Siriusie xxoo
Arendarz x m (448)
1967, m. po Przedświcie II Wranik x
Belweder x m (102)
1967, m. po Przedświcie II Wranik x

Z rodziny Efforty pochodzi 16 koni sportowych, wśród których
znajdują się tak zdolne skoczki, jak klacz Biszka i wałach Norton.
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Rys. 118. M. Małecki na wał. Signor xo m, fot. Z. Raczkowska

Rys. 119. Ogier Wigan xo m (Ariet — Wiganta) ur. 1965 r., hod. SK Pruchna,
fot. M. Rudowski

5. Konie sportowe pochodzące z rodziny klaczy Cedra —
SK Kozienice, Jaroszówka, Strzegom

Cedra xx
1944, po Bozzeto

Cera xx
1949, po Rapace
Cedro xx (76)
1953, po Good bye
Cedrón xx (171)
1953, po Good bye

Cyrenajka xx
1954, po Good bye

i Ceresan xx (101)
t 1957, po Good bye

Cepr xx (58)
1968, po Dorpacie
Cywil xx (52)
1971, po Jongleurze

Wszystkie 5 koni pochodzących od tej klaczy odznaczały się
dużymi zdolnościami do skoków przez przeszkody.

Hodowla małopolska

1. Konie sportowe pochodzące z rodziny klaczy S a u g e —
SK Moszna, Pruchna, Trzebienice
Besson xo tn (628)
1948, po Froncie xo
SA=?a X°xTm a- -o JSkiba xo m
i Sezam xo m (52)
1954, po Nandinie 1959
Hextonie xx 1963, po Dziadzie
xo
l xo m
Rozmaryn xo
wlkp. (52)
Rossanna xo
I Rosa Cara
xo m
1972, po
po Rumianie x
po Caruso xx Jantarze
,x wlkp
Signor xo m (118)
Sauge Singaria xo m
xo
1955, po Bijou xo 1963, po Dorpacie xx
Siros xo m (232)
1940
1967, po Caruso xx
/
po
Silva xo m (93)
Vlan
1968, po Szczecinie xx
xxoo
Stempel xo m (62)
Stemma xo m
po Roncevalu
1958, po Martenie 1970,
xo m
xxoo
Salut xo m (202)
Sawa xo m
1966, po Ariecie xo m
1959, po Martenie Saul xo m (200)
xxoo
1967, po Ariecie xo m
Romeo xo m (152)
1961, po Rybaku xo

Z rodziny Sauge pochodzi 10 koni sportowych. Konie te odzna
czały się dużą wszechstronnością; Besson i Romeo byli dobrymi
skoczkami, a Signor, Siros i Salut startowały z powodzeniem w
WKKW. Dodać trzeba, że sama Sauge i jej córka Singaria były
również użytkowane w sporcie.
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2. Konie sportowe pochodzące z rodziny Atalante — SK
Pruchna
Burgundia xo m
1957, po Martenie
xxoo
Bagera xo m
1959, po Martenie
xxoo
Babilonka xo m
Babilon
xo m (81)
1948, po Idusie xo 1961, po
Martenie
XXt)O
Birbant xo m (63)
1962, po Martenie
xxoo
Argon xo m (153)
1967, po Ariecie xo m

Atalante
xxoo
1944, po
Maubourguecie xx

Dayah xo m
1950, po Bijou xo

Bursz xo m (249)
1963, po Kantonie xo
Burnus xo m (152)
1962, po Dzięgielu xx
Bard xo m (76)
1965, po Hippiaszu xx

Daragos xo m (62)
1963, po Kantonie
xo m
Dial xo m (335)
Dayalla xo m
1965, po Ariecie xo m
1956, po Valentinie Darlet
xo m (1162)
xx
1966, po Ariecie xo m
Damaszek xo m (109)
1967, po Amarancie oo
Dalt xo m (57)
1968, po Amarancie oo
Dañaos xo m (60)
1960, po Martenie
xxoo
Dalka xo m
/Dalmierz xo m (134)
1961, po Marten xxoo 11969, po Dzięgielu xx
Dariusz xo m (252)
1966, po Dzięgielu xx

Elba (ex Astrala)
xo m (84)
1954, po Kantonie
xo m
Atavalla xxoo
ÍAtawia xxoo
1956, po Valentinie /1960, po Czorcie oo
xx
Anin xxoo (136)
1957, po Valen
tinie xx

ÍAkt xxoo (100)
/1965, po Hippiaszu xx

Spośród omawianych kolejno 17 rodzin żeńskich rodzina Ata
lante dała najwięcej koni sportowych. Z niej pochodzi 17 sklasyfi
kowanych koni urodzonych na przestrzeni 3 pokoleń. Konie po
chodzące z rodziny Atalante startowały i odnosiły sukcesy w
WKKW i w wyścigach przeszkodowych, a niektóre również w sko
kach przez przeszkody, jak np. znakomity Darlet.
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Rys. 120. M. Szczypiorski na wał. Druid xx. Konkurs ujeżdżenia, fot. Z. Racz
kowska

3. Konie sportowe pochodzące z rodziny klaczy Valencien'
ne — SK Pruchna

Valencienne xo
1943, po Cornilonie xx

Vale xo m (54)
1954, po Bijou xo
Wiganta xo m
1954, po Nandinie xo
Valdivia xo m
1956, po Maćku xx
Valma xo m
1957, po Maćku xx

(Wigan xo m (218)
11965, po Ariecie xo m
(Wallenrod xo m (51)
11965, po Ariecie xo m
(Wandal xo m (183)
{1965, po Kantonie xo m

Z tej rodziny pochodzą 4 konie sportowe, startujące z dobrymi
wynikami w wyścigach przeszkodowych i w WKKW.
Wszystkie 3 rodziny istniejące w hodowli małopolskiej są ściśle
związane z SK Pruchna. Matki — założycielki tych rodzin były
importowane z Francji, a konie sportowe pochodzące od nich od
znaczają się dużą wszechstronnością i dużą dzielnością użytkową.

Uwagi końcowe

Polska hodowla koni ras i typów szlachetnych ma za sobą duże
tradycje i wiele osiągnięć hodowlanych. Spójrzmy więc jeszcze raz,
jak kształtował się dorobek naszej hodowli w kolejnych okresach
w odniesieniu do poszczególnych ras i typów koni.
Hodowlą najdłużej prowadzoną, bo już około 180 lat oraz ma
jącą największe tradycje i osiągnięcia jest hodowla koni arabskich;
odgrywały one zawsze dużą rolę w kształtowaniu i doskonaleniu
naszej hodowli koni półkrwi, dając im twardość i wytrzymałość
potrzebną dawniej u koni remontowych i rolniczych. Obecnie ko
nie arabskie są niezbędne do dalszego ulepszania naszych koni
półkrwi, przekształcanych stopniowo z typu wszechstronnie użyt
kowego na typ wierzchowy.
Hodowla koni pełnej krwi angielskiej, którą zaczęto organizo
wać w połowie ubiegłego stulecia, już w kilkadziesiąt lat później
osiągnęła — szczególnie w byłym Królestwie Polskim — wyjąt
kowo wysoki poziom. Rozwijała się też ona pomyślnie w latach
międzywojennych. Konie te eksploatowano wówczas w szerokim
zakresie na torach wyścigowych, a także w sporcie jeździeckim.
Głównym jednak celem hodowli koni pełnej krwi w latach między
wojennych było dostarczanie ogierów niezbędnych do produkcji
koni remontowych dla wojska. A zatem ogiery pełnej krwi angiel
skiej były obok ogierów czystej krwi arabskiej podstawowym ma
teriałem ulepszającym w krajowej hodowli koni półkrwi. O dużym
ich użytkowaniu może świadczyć fakt, że już w 1933 r. tylko stada
państwowe posiadały 213 ogierów pełnej krwi angielskiej [133],
W okresie po II wojnie światowej hodowla koni pełnej krwi
straciła mocno na znaczeniu. Wynikało to głównie z powodu
zmniejszenia stanu ilościowego koni zarodowych tej rasy oraz ze
zmiany kierunków w hodowli koni półkrwi, a w ślad za tym ma
łego zapotrzebowania na ogiery pełnej krwi. Sytuacja ta ulega
jednak szybkim zmianom w ostatnich latach. Zmiany te są powo285

Rys. 121. J. Kowalczyk na wał. Darlet xo m. podczas CSI Warszawa 1977 r.,
fot. D. Kędzierski

dowane ciągłym rozwojem wyścigów, rosnącym zapotrzebowaniem
na ogiery pełnej krwi do hodowli koni półkrwi, a także coraz szer
szym użytkowaniem koni pełnej krwi w wyczynowym sporcie
jeździeckim.
Dawna polska hodowla koni półkrwi odznaczała się pewnymi
charakterystycznymi cechami, które już nie występują w hodowli
współczesnej. Pierwszą z nich była ogromna różnica poziomu mię
dzy hodowlą wielkostadną, prowadzoną w dużych majątkach pry
watnych, a hodowlą w gospodarstwach drobnotowarowych. Ta
ostatnia osiągnęła w okresie międzywojennym wyższy poziom je
dynie w Wielkopolsce i częściowo w województwach pomorskim
i lubelskim. Następną charakterystyczną cechą dawniejszej ho
dowli koni półkrwi było prowadzenie jej w trzech kierunkach:
półkrwi angielskiej, półkrwi angloarabskiej i półkrwi arabskiej.
Jednocześnie hodowcy polscy, w przeciwieństwie do hodowców
z krajów sąsiednich, nie wykazywali dążeń do stworzenia włas
nych rodzimych ras koni półkrwi. Jedynym wyjątkiem była Wiel
kopolska, gdzie wyraźnie dążono do wytworzenia lokalnej odmiany
koni poznańskich.
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Rys. 122. W. Hartman na wał. Norton xx. Łąck 1978 r., fot. D. Kędzierski

Zupełnie innymi drogami poszła hodowla koni półkrwi w ostat
nim trzydziestoleciu. Złożyły się na to następujące czynniki:
1) znaczna rozbudowa państwowych stadnin koni półkrwi, 2) wpro
wadzenie i stosowanie w praktyce rejonizacji ras i typów koni
w chowie terenowym, 3) dążenia hodowców do wytworzenia ro
dzimych ras koni półkrwi. Dzięki tym czynnikom posiadamy obec
nie trzy wyraźnie rysujące się rasy koni półkrwi. Spośród tych ras
najbardziej ustalonymi pod względem fenotypu i genotypu są konie
śląskie i wielkopolskie.
Mimo niezaprzeczalnych osiągnięć naszej hodowli koni ras
i typów szlachetnych, już w latach międzywojennych odczuwano
w Polscó brak dostatecznej liczby koni odznaczających się odpo
wiednią klasą i przydatnością do wyczynowego sportu jeździec
kiego. Przypomnieć tu jeszcze raz trzeba, że spośród 64 czołowych
polskich koni sportowych startujących w latach 1923—1933 tylko
14 pochodziło z hodowli krajowej. Kiedy na początku lat trzy
dziestych stare konie obcego pochodzenia zaczęto stopniowo elimi
nować ze sportu, nasze jeździectwo weszło w poważny kryzys.
Dopiero w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej
w sporcie jeździeckim zaczęło się pojawiać coraz więcej koni o du
żej klasie wyczynowej, pochodzących z hodowli krajowej.
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Od wielu lat wśród polskich hodowców i jeźdźców pojawiają
się coraz częściej zdania, że nasza współczesna hodowla nie do
starcza jeździectwu koni o odpowiedniej klasie. Twierdzenia te są
słuszne, gdyż nasza czołówka jeździecka nie zawsze dysponuje
końmi, które we wszystkich dyscyplinach sportu mogłyby nawią
zać równą walkę z czołowymi ekipami Europy i świata. Pesymiści
twierdzą nawet, że hodowla polska nigdy w przeszłości nie pro
dukowała wysokiej klasy koni sportowych i nie stać jej na to
również obecnie. Jest faktem bezspornym, że zarówno w okresie
zaborów, jak również w latach międzywojennych, produkowaliś
my duże ilości dobrych koni remontowych dla wojska. Jednakże
koni remontowych nie można utożsamiać z końmi wyczynowymi,
a w szczególności z końmi przydatnymi do ciężkich konkursów
w skokach przez przeszkody.
Należy jednak stwierdzić, że były okresy, kiedy nasi hodowcy
produkowali konie o wysokiej klasie sportowej. Przed I wojną
światową znakomitych koni tej klasy dostarczały między innymi
wymienione już hodowle D. Korybuta-Daszkiewicza z Wójczyzny
oraz Tarnowskich z Dzikowa i Chorzelowa. Również w latach
międzywojennych niektóre prywatne stadniny prowadziły wysoko
zorganizowane hodowle dostarczające koni dla krajowej czołówki
jeździeckiej. Na szczególne wyróżnienie zasługiwały hodowle
A. Szeptyckiego z Łabuń w woj. lubelskim i A. Potockiego z Łań
cuta. W hodowli obecnej jakością wyprodukowanych dotychczas
koni sportowych wyróżniły się stadniny w Kozienicach, Liskach,
Mosznej, Pruchnej i Rzecznej.
Sądząc po doświadczeniach z lat ubiegłych, hodowla nasza jest
w stanie wyprodukować wysokiej klasy konie sportowe. Aby jed
nak to osiągnąć, trzeba sobie wyraźnie zdać sprawę, że produkcja
koni dla jeździectwa wyczynowego jest zagadnieniem wysoce spe
cjalistycznym, wymagającym ukierunkowanego działania w pracy
hodowlanej.
Produkcja koni dla sportu jeździeckiego wymaga również zgro
madzenia odpowiedniego materiału wyjściowego i stworzenia od
powiednich warunków do wychowu koni i ich treningu.
Wydaje się, że szereg naszych stadnin produkuje już konie
o wysokiej wartości użytkowej odpowiadające klasie międzynaro
dowej. Jest już dziś dużo dobrych koni młodych, w wieku 4—7 lat,
to czy konie te uzyskają w przyszłości dobre wyniki w naszym
sporcie jeździeckim zależy tylko i wyłącznie od trenerów i jeźdź
ców. Najlepsze konie nie będą mieć wyników, jeśli będą źle eks
ploatowane.

Objaśnienia skrótów
i innych oznaczeń użytych w tekście

1. Skróty oznaczające międzynarodowe zawody konne

CCI

CCIO
CHI

CSI

CHIO
CSIO

JMP
MAZ
ME

— Concours Complet Internationale (Międzynarodowy
Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego).
— Concours Complet Internationale Officiel (Międzynaro
dowy Oficjalny Wszechstronny Konkurs Konia Wierz
chowego).
— Concours Hippique Internationale (Międzynarodowe Za- ,
wody Konne)
— Concours de Sauts D’obstacles Internationale (Między
narodowe Konkursy w skokach przez przeszkody).
— Concours Hippique Internationale Officiel (Międzyna
rodowe Oficjalne Zawody Konne).
— Concours de Sauts d’obstacles Internationale Officiel
(Międzynarodowe Oficjalne Konkursy w skokach przez
przeszkody).
— Jeździeckie Mistrzostwa Polski.
— Mistrzostwa Armii Zaprzyjaźnionych.
— Mistrzostwa Europy.

2. Klasy konkursów w skokach przez przeszkody
klasa „L”
klasa
klasa
klasa

klasa

— lekka, przeszkody o wysokości do 1 m i rów o sze
rokości 2,5 m, tempo 375 m/min.;
„P”
— pośrednia, przeszkody o wysokości do 1,10 cm i rów
o szerokości 2,5 m, tempo 350—375 m/min.;
„N” — normalna, przeszkody o wysokości do 120 cm i rów
o szerokości 3,5 m, tempo do 400 m/min.;
„C”
— ciężka, przeszkody o wysokości do 130 cm i rów
o szerokości 4 m, tempo do 400 m/min.;
„CC” — najcięższa, przeszkody ponad 140 cm i rów do 5 m,
tempo do 400 m/min.

19 — Polskie konie wierzchowe
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3. Rodzaje konkursów w skokach przez przeszkody
konkurs zwykły — przy równej ilości punktów decyduje krótszy
czas przebiegu;
konkurs dokładności — w przypadku równej ilości punktów obo
wiązuje rozgrywka na zasadzie konkur
su zwykłego;
konkurs szybkości — decyduje krótszy czas przebiegu, za zrzutki
doliczane są sekundy,

4. Chody koni
ciągi — chód boczny, w którym koń zgodnie z wolą jeźdźca po
rusza się w bok i do przodu;
kontrgalop — jest to galop, w którym koń zgodnie z wolą jeźdź
ca przy ruchu w prawo galopuje z lewej nogi, a przy
ruchu w lewo z prawej.

5. Inne określenia

I

cross — terenowy bieg z przeszkodami;
czworobok — plac ze szrankami w kształcie prostokąta o wymia
rach 20 X 60 cm, trawiasty lub piaszczysty, na któ
rym odbywają się konkursy ujeżdżania;
parkur — plac z przeszkodami, zamknięty szrankami, na którym
odbywają się konkursy w skokach przez przeszkody;
steeple Chase — bieg z przeszkodami na płaskim torze.
konkurs kombinowany — skrócony WKKW, najczęściej bez steeple
chase

6. Skróty użyte do określenia ras i typów koni
xx — pełna krew angielska;
xx(w) — wysoka półkrew angielska;
x — półkrew angielska;
oo — czysta krew arabska;
oo(ch) — chowany w czystości krwi arabskiej;
o — półkrew arabska;
xxoo — czysta krew angloarabska;
xo — półkrew angloarabska;
Bb — konie urodzone w stadninie Beberbeck;
brdbg — konie brandenburskie;
doń — konie dońskie;
«
grad. — konie urodzone w stadninie Gradritz;
han. — konie hanowerskie;
holszt. — konie holsztyńskie;
lp — konie lipicańskie;

290

kłus, am — kłusaki amerykańskie;
m — konie małopolskie
meklb. — konie meklemburskie;
old. — konie oldenburskie;
pom. — konie pomorskie;
pozn. — konie poznańskie;
sl. — konie śląskie
trk. — konie trakeńskie;
uszl. — konie uszlachetnione krwią arabską lub angielską;
wlkp. — konie wielkopolskie;
wschpr. — konie wschodniopruskie.
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już znany hippolog — rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu, oma
wia w tej pracy: najważniejsze rasy koni, ich przydatność użytkową,
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zwierząt.
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