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Dziś,  ceny za  konie  arabskie  nie  sięgają  już  milionów  dolarów,  opadły  emocje  wielkich  pokazów
i aukcji.  Wciąż  jednak  zdumiewa  ta  nagła  fascynacja  końmi  arabskimi,  jaka  od  wczesnych  lat
sześćdziesiątych ogarnęła środowiska najbogatszych ludzi Ameryki. Dla wielu hodowców kamykiem,
który ruszy, lawinę by, importowany z Polski ogier BASK. Koń tak inny od arabów hodowanych wtedy
w  USA,  tak  bliski  ideału,  że  sam  stał  się  wzorcem  i  legendą.  Roman  Pankiewicz,  emerytowany
hodowca, skromny starszy pan, określany jest jako historyk polskiej hodowli arabskiej. I rzeczywiście
zna  tę  historię,  jak  mało  kto.  Jego  prace  ukazywały  się  w  wielu  najpoważniejszych  magazynach
hodowlanych. Dla świata, Roman Pankiewicz jest przede wszystkim hodowcą Baska.

Joanna i  Peter  Grootings są właścicielami największej  prywatnej  stadniny koni  arabskich w Polsce,
założonej na terenach gospodarstwa, które było kiedyś własnością dziadków Joanny. Stadnina Korfowe
położona jest niedaleko Warszawy, na skraju Puszczy Kampinoskiej i mimo iż istnieje dopiero od 3 lat,
może poszczycić się dobrym materiałem zarodowym. Joanna i Peter są bardzo aktywni w środowisku
prywatnych hodowców. To właśnie oni podjęli inicjatywę rekonstrukcji Towarzystwa Hodowli Konia
Arabskiego założonego w 1926 r.

Pisaliśmy o tym w nr 1(117) "KP".

W styczniu 1993 r. przyjedzie do Polski syn Baska, siwy ogier BIQUEST (Bask, Negotka po Negatiw),
urodzony 29.01.1975 w Oregon w stadninie znanych hodowców amerykańskich państwa Kay i Richard
Patterson. Joannie i Peterowi Grootings udało się przekonać Tomasza Mayera, młodego niemieckiego
hodowcę i obecnego właściciela Biquesta, aby wydzierżawił ogiera do ich stadniny. W tym już więc
sezonie,  pierwszy  w  Polsce  syn  Baska  będzie  stanowił  klacze  Stadniny  Korfowe  oraz  innych
prywatnych hodowców. Być może również stadniny państwowe wykażą zainteresowanie jego użyciem.

Mówi Joanna: Jesteśmy bardzo wdzięczni Komanowi. Swoją wiedzą i doświadczeniem pomógł nam
przy trudnych początkach naszej  hodowli.  Odkąd go znamy zawsze mówił  o  swoim marzeniu,  aby
sprowadzić krew Baska do kraju. Kiedy więc usłyszeliśmy, że syn Baska pojawił się w Niemczech i że
jest  pełnym bratem słynnego  Negatraza,  postanowiliśmy zdobyć  go dla  Polski,  spełniając  marzenie
Romana.

Thomas Mayer, w swojej stadninie The Black Smoke Family, zgromadził klacze i ogiery z cennych
polskich linii.  Z ogromnym zaangażowaniem i  znajomością dobiera on starannie konie z USA, aby
przywrócić je Europie.  Tak stało się z Biquestem, którego najpierw wydzierżawił z zaprzyjaźnionej
stadniny Mosica Arabians. Jednakże, kiedy koń przyjechał do Niemiec, dla Thomasa stało się jasne, że
ogier  pozostanie  w jego stadninie.  W 1992 r.  Biquest  został  rezerwowym championem 2 pokazów
w Niemczech oraz zajął 3 miejsce w narodowym championacie w Aachen.

Joanna: Thomas  zrozumiał,  że  Biquest  będzie  pomocą  w  odrodzeniu  i  dalszym  rozwoju  polskich
stadnin prywatnych, które ongiś odegrały główną rolę w polskiej hodowli.

Roman Pankiewicz wspomina BASKA:

Pamiętam dobrze jak się urodził w Albigowej w 1956 r. Wraz z koniuszym asystowałem przy przyjściu
na świat wszystkich źrebiąt.  Najprzyjemniejszą chwilą w życiu hodowcy jest  oczekiwanie na poród
klaczy.  Bask  był  wspaniałym źrebakiem,  chował  się  zdrowo,  wyróżniając  się  spośród  rówieśników
urodą  i  wspaniałym  charakterem.  Odszedłem  z  Albigowej,  gdy  ukończył  2  lata.  Nadal  jednak
interesowałem się jego losami na torze wyścigowym. Bask był dzielnym koniem, w ciągu 4 sezonów
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biegał 40 razy, 8 razy był pierwszy, 7 razy drugi i 7 razy trzeci. Obserwowałem karierę Baska w USA.
Dr Eugene La Croix kupił go ,w 1963 r. prosto z toru. Bask zdobył w USA wszystkie możliwe tytuły
w pokazach, stal się najmodniejszym reproduktorem. Kryl po 100 klaczy rocznie, ciężko pracując na
swój kawałek chleba. Trzeba było mieć na to wszystko prawdziwie końskie zdrowie.

RODZICÓW BASKA: Ojcem Baska był Witraż, najurodziwszy syn Ofira. Matka Baska - Bałałajka
była klaczą wyróżniającą się urodą w Albigowej. Była to klacz o ślicznej głowie, bardzo długiej szyi,
prawidłowej budowie i bardzo żeńskim spojrzeniu. Bałałajki nie można było nie kochać. Araby często są
czupurne i zaczepne. Bałałajka nie zrobiła nigdy krzywdy żadnej koleżance ani żadnemu z ich dzieci, za
to ją kochałem i ceniłem najbardziej ze wszystkich klaczy.

Roman  Pankiewicz:  O  IMPORCIE  OGIERA BIQUEST:  Okazuje  się,  że  czasami  życzenia  się
spełniają. W 1990 roku oglądałem w USA ogiera Negatraz. Sporo koni arabskich widziałem w życiu, ale
niewiele  z  nich  miało  tak  urodziwą  głowę,  tak  ogromne  oczy,  finezyjne  uszy  i  tak  piękną  szyję.
Pomyślałem sobie, żeby tak on kiedyś przybył do Polski, aby wprowadzić krew Baska na polskie cenne
klacze.  Cieszę  się,  że  BIQUEST,  rodzony  brat  Negatraza,  przybywa  do  Korfowe.  Sporo  od  niego
młodszy,  a przy  tym maści  siwej.  Tak  jak  Negatraza  można  uważać  w  pewnym sensie  za  Witraża
w pomniejszonej nieco formie, to BIQUEST przypomina ramami raczej Bałałajkę, niosąc oczywiście
i urodę Witraża.

BIQUEST siwy ogier ur. 29.01.1975
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Hodowca: Patterson Arabians, USA
Właściciel: Thomas Mayer, Black Smoke Family, RFN
W dzierżawie: Joanna i Peter Grootings, STADNINA KONI KORFOWE
Kortowe 7, 05-085 Kampinos, tel. 55 35 66 w. 173

2/2


