
Maria i Maciej Świdzińscy
Stadnina Golejewko

Stadnina Golejewko powstała w 1921 r. kiedy to jej ówczesny właściciel
Janusz hr.  Czarnecki  zakupił  w Belgii  i  Niemczech pierwszych 7 klaczy
pełnej krwi angielskiej. Z roku na rok stadninę powiększano, głównie przez
import klaczy. Z czasem dochowano się dobrych klaczy, które (często po
b. dobrej karierze wyścigowej) zasilały stan matek w rodzimej stadninie.

Spośród 8 ogierów czołowych,  które stanowiły w stadninie  od 1921 do
1939  r.  niewątpliwie  największą  rolę  odegrały:  Harlekin  i  Mah  Jong.
Harlekin  —  niezły  koń  wyścigowy  (w  ciągu  6-letniej  kariery  biegał
w gonitwach  płaskich  58  razy,  zwyciężając  18  razy,  oraz
w przeszkodowych  24  razy,  wygrywając  10  razy)  doskonale  zapisał  się
w Golejewku.  Jego  potomstwo  tu  urodzone  wygrało  do  1937  r.
niebagatelną sumę 1 624 000 zł.  Stadnina dostarczyła.  po Harlekinie 16
ogierów i 27 matek stadnych, co nie jest liczbą małą i świadczy o dużym 

wpływie tego ogiera na hodowlę krajową. Należy też wspomnieć, że Harlekin z miejscowymi klaczami
półkrwi  dał  pokaźną  liczbę  koni  remontowych  dla  wojska.  Obecnie  spotyka  się  imię  Harlekina
w rodowodach klaczy golejewskich jedynie wywodzących się z rodziny jego córki Efforty.

Do najlepszych produktów hodowli stadniny Golejewko w okresie międzywojennym wypada zaliczyć
przede wszystkim następujące ogiery:

1. Erudyt, ur. 1925 (Harlekin — Malaga po Caius) — drugi w Wielkiej Warszawskiej i St. Leger.

2. Jawor II, ur. 1930 (Harlekin — Beate po Baltinglass), który sumą wygranych (305 tys. zł) uplasował
się na III miejscu na liście najlepszych koni okresu międzywojennego. Więcej od niego wygrały jedynie
ogiery Forward i Łeb w łeb. Jawor II odznaczył się dodatnio jako reproduktor w stadninach półkrwi:
w Janowie  Podlaskim  i  zwłaszcza  w  Racocie,  gdzie  z.  klaczami  be-berbeckimi  dał  doskonale
potomstwo.

3. Libretto, ur. 1932 (Graalsritter — Conferva po Fervor); był II w St. Leger, Derby i Nagr. Prezydenta.

4. Nektar, ur. 193.2 (Mah Jong — Bavarde po Eider); niepokonany dwulatek (73 tys. zł), trzylatkiem nie
biegał z powodu kontuzji. Nektar z klaczą Rosenmaid dał klacz Rosa Nera, która w 1945 r. urodziła po
og.  Avanti  doskonałego og.  Ruch — zwycięzcę wielu klasycznych nagród, m.  in.  Derby i  Wielkiej
Warszawskiej. W 1948 r. Rosa Nera urodziła po og. Pilade znakomitego konia wyścigowego Pink Pearl,
który  po  ciekawej  karierze  wyścigowej  wyróżnił  się  jako  reproduktor  w  SK Iwno,  a  następnie  na
Węgrzech, dokąd — niestety — został sprzedany. W SK Kozienice Rosa Nera zapoczątkowała cenną
rodzinę żeńską poprzez swoją córkę po Pilade — Donna Nera — oraz wnuczkę po Aąuino — Donna-
Aąui.

Z klaczy hodowli golejewskiej najlepszymi na torze wyścigowym okazały się: 1) Falada (Harlekin —
Graisse)  —  Nagr.  Rulera;  2)  Kadmea  (Harlekin  —  Rosenmaid)  —  Nagr.  Liry  (Oaks);  3)  Jagoda
(Harlekin — Caffctante) — Nagr.

5) Cyganka IV (Humbug — Ceratee) — Nagr. Liry (Oaks).

O tym, że stadnina golejewska zajmowała w okresie międzywojennym poczesne miejsce w hodowli
krajowej  świadczy  statystyka  sum  wygranych  przez  komie  poszczególnych  stadnin.  Na  liście  tej
stadnina Golejewko zajmowała trzykrotnie II miejsce, dwukrotnie IV, a jeden raz IX.
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W okresie  międzywojennym stadnina golejewska była jedną z  największych w kraju,  a stan klaczy
stadnych dochodził do 39 sztuk, ulegając zmniejszeniu przed samą wojną do 18 sztuk. Stadnina miała
własną  stajnię  wyścigową do 1927  r.,  a  potem od  1932 do  1937 r.  w Warszawie.  Konie  trenował
Stanisław Michalczyk. Okres zimowy konie spędzały w stadninie  macierzystej.  Po śmierci  Janusza-
Czarneckiego — zamiłowanego hodowcy, od 1933 r. hodowlą golejewską opiekował się znany hipolog
polski inż. Jan Grabowski.

W  czasie  II  wojny  światowej  stadnina  przechodziła  różne  koleje  losu,  co  do  których  brak  jest
dokładnych danych. Większość klaczy poginęła, a te które'  ocalały, nie trafiły nigdy do macierzystej
stadniny.

W lipcu 1945 r.,  decyzją Państwowych Zakładów Chowu Koni utworzono w Golejewku państwową
stadninę  pełnej  krwi  angielskiej.  Przy  podejmowaniu  tej  decyzji  zupełnie  nie  brano  pod  uwagę
warunków klimatycznych i glebowych; sugerowano się jedynie przedwojennymi tradycjami związanymi
z hodowlą koni rasy pełnej krwi, a także tym, że na miejscu znajdował się personel obeznany z tym
zagadnieniem.

W 1945 r. przeniesiono z Racotu do Golejewka grupę 19 klaczy pełnej krwi oraz ogiera (Łeb w łeb).
Z tych klaczy do 1949 r. w stadninie pozostała tylko klacz Surma (po Thunichtgut). Pozostałe zostały
częściowo  wybrakowane,  częściowo  przekazane  do  innych  SK  lub  rozsprzedane  prywatnym
właścicielom.

W 1946 r. przybyły do Polski transporty koni rewindykowanych z Niemiec. Grupa koni pełnej krwi
angielskiej włoskiego pochodzenia, o wielkiej wartości hodowlanej, którą w trakcie poszukiwań koni
polskich zakupił w Niemczech Zarząd Stadnin Polskich — została skierowana dzięki inicjatywie dr. H.
Harlanda  do  Golejewka.  Przyczyniło  się  to  bez  wątpienia  do  późniejszych  osiągnięć  hodowlanych
stadniny.

Wśród koni  włoskich  znajdowały się  dwa reproduktory:  Pilade,  kaszt.,  ur.  1930 (Captain Cuttle  —
Piera), i Ettore Tito, kaszt., ur. 1933 (Fairway — Gay Gamp), oraz następujące klacze: 1) Acąuasparta,
kaszt., ur. 1941 (Sans Crainte— Acquafoirte), 2) Albula, gn., ur. 1935 (Manna — Alena), 3) Amerina,
kaszt., ur. 1934 (Apelle — Pastorella), 4) Ariccia, gn., ur. 1939 (Colombo — Archippe), 5) Bayarda,
kaszt., ur. 1931 (Captain Cuttle — Buzakincse), 6) Bohaterka, gn., ur. 1946 (Sanguinetto — Bayarda), 7)
Cardea, siwa, ur. 1931 (Teddy — La Capucine), 8) Carolea, sk. gn., ur. 1945 (Trau — Cardea), 9) Dossa
Dossi, kaszt., ur. 1930 (Spike Island — Delleana), 10) Egna, gni; ur. 1931 (Michelangelo — Erba), 11)
Hybla, kaszt., ur. 1938 (Cavaliere d’Arpino — Huangue-len), 12) Jagna, gn., ur. 1944 (Ettore Tito —
Jacopia del Sel-laio), 13) Jałta, gn.; ur; 1946 (Ping Pong — Jaćopa del Sellaio), 14) Najera, sk. gn., ur.
1940 (Felstead — Nuvolona), 15) Tartanaj c. gn., ur. 1940 (Pilade — Talma).

W latach następnych dołączono dziewięć dalszych, a mianowicie: 1) Miramare, gn., ur. 1942 (Mirza II
—Lucky Rosę) i 2) Saridbank, gn., ur. 1943 (Brantóme — Sabella) — obie hodowli St. Czarneckiego ze
Strzela, 3) Braganza, kaszt., ur. 1938 (Harlekin — Bretania) i 4) Efforta, gn., ur. 1938 (Harlekin —
Ententa) — obie hodowli K. Wodzińskiego z Kter, 5) Croix d’Augas, kaszt., ur. 1938 (Rodosto — Cre-
morne)  — importowana przez  Niemców z  Francji,  6)  Groźba,  c.  gn.,  ur.  1947 (Pampas  Grasse  —
Golden Spray), 7) Nominacja, gn., ur. 1947 (Montrose — Noiselles), 8) Nuta, gn., ur. 1947 (Colombo—
Nymph Shadow) oraz: 9) Śnieżka, siwa, ur. 1946 (Taj Ud Din — Sarah. Lennox). Z wymienionych
klaczy cztery ostatnie zakupione były przez gen. L. Bukojemskiego roczniakami w Anglii.

Następnie przybyło dalszych 7 klaczy:. 1) Genova, gn., ur. 1926 (Villars — Gaff), 2) Toledo II, gn., ur.
1929 (Tom Pinch — Toiler), 3) Rada, c. gn., ur. 1935 (Bafur — Fatima), 4) Netra, kaszt.,  ur. 1942
(Antonym  Nalewka),  5)  Quarry,  kaszt.,  ur.  1944  (Pharis  —  Querelle)  —  pochodząca  ze  starej
golejewskiej rodziny ki. Graisse, 6) Tarnina, kaszt., ur. 1944 (Skarb — Tarantella II) oraz 7) Trampolina,
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gn., ur. 1946 (Ettore, Tito — Toledo II). Wszystkie one zostały nabyte od Eryka Kurnatowskiego i były
jego hodowli, z wyjątkiem kl. Toledo II, zakupionej we Francji.

Przybyło także do Golejewka 11 następujących klaczy: 1) Eloge, gn., ur.,1945 (Oduagis— Łoza) hod.
K. Zamoyskiego, 2) Erynia, kaszt./ur. 1939 (Eclair — Parthenis) — hod. C. Hincza, 3) Hulanka, gn., ur.
1947 (Magnat — Hybla), urodzona w SK Iwno, 4) Sonata IV, c. gn., ur. 1938 (Bafur — Arva Valaria) —
hod. K. Zieleniewskiego, 5) Delhi, gn., ur. 1950 (Sonnenorden — Jawa II) — hod. SK Kozienice; 6)
Astra, gn., ur. 1947 (Maciek — Astrid II) — hod. SK Michałów, 7) Alwa, gn., ur. 1956 (Skarb — Awaria
II)  — hod/  SK Kozienice,  8)  Sundrilla,  kaszt.,  ur.  1966 (Merry Minstrel  — Sylistrja)  — hod.  SK
Widzów, 9) Dongola, kaszt., ur. 1965 (Dorpat — Dorquina) — hod. SK Widzów, 10) Huerta, kaszt., ur.
1960 (Hexton — Hekla) — hod. SK Strzegom, 11) Netta, gn., ur. 1967 (Dorpat—Nephtis) — hod. SK
Strzegom.

Ogier Turysta ur. 1944 (Bellini -
Scuola  Bolognese),  hod.  st.
Dormello - Olgiata we Włoszech;
czołowy  w  SK  Golejewko  w
latach  1951-1957  i  1960-1968
(fot. M. Świdzińska) 

Ogier  Negresco,  ur.  1957 (Sica
Boy - Folle Nuit po Astrophel),
gid,  St.  de  Beauvoisniere  we
Francji;  czołowy  w  SK
Golejewko w latach 1962-1967
(fot. M. Świdzińska) 

Ogier  Taurów,  ur.  1961
(Maranon - Tarnawa po Pilade),
hod.  SK  Golejewko;  czołowy
w stadninie macierzystej w 1967
r. (fot. M. Świdzińska) 

Przy wysokiej wartości hodowlanej, jaką przedstawiał zgromadzony w Golejewku materiał, składał się
on w ogromnej  większości  ze  sztuk  będących  w podeszłym wieku.  W 1949 r.  struktura  stada  pod
względem wieku. przedstawiała się następująco: konie poniżej 6 lat — 11%, od 6 do 9 lat — 22%, od 10
do 16 lat —37% i od 17 do 24 lat —30%. Taki stan rzeczy z pewnością wpłynął ujemnie na przebieg
procesu aklimatyzacji klaczy zagranicznych.

Niezależnie od tego szereg cennych matek wskutek infekcyjnych schorzeń dróg rodnych chronicznie
jałowiło.  Często  zdarzały  się  ronienia  lub  wydane,  na  świat  potomstwo  niezdolne  było  do  życia.
W efekcie obserwowano niezwykle niski procent zarówno źrebności, jak i odchowanych źrebiąt. Należy
podkreślić,  duży  i  efektywny  wkład  pracy  prof.  dr  R.  Hoppe  z  Wydz.  Weterynaryjnego  SGGW
w Warszawie, który zajął się zwalczaniem jałowości klaczy i pod którego opieką pozostawała stadnina
przez kilkanaście lat.

W pierwszych  latach  istnienia  stadniny  walczono  z  ogromnymi  trudnościami,  gdyż  obiekt  nie  był
przystosowany  do  celu  jakiemu  miał  służyć.  Nie  było  niezbędnych  pomieszczeń  gospodarczych,
brakowało stajen oraz podstawowych  rekwizytów stajennych. Nie było okólników do ruszania koni
zimą, a w okresie pastwiskowym klacze z młodzieżą korzystały zaledwie z 4 niewielkich ogrodzonych
pastwisk, położonych na podłożu ubogim, kwaśnym i częściowo podmokłym.

Wyraźna  poprawa  nastąpiła  w  latach  pięćdziesiątych.  Przystąpiono  do  konsekwentnego
przystosowywania  obiektu  do  potrzeb  stadniny.  Położono  nacisk  na  właściwe  użytkowanie,
pielęgnowanie  i  nawożenie  użytków  zielonych,  przeprowadzono  wewnętrzny  remont  stajni  matek,
powstała nowa, sześcioboksowa stajnia dla ogierów czołowych, łącząca się z kompleksem budynków
stadniny maneżem do krycia.

Stworzenie w ramach ograniczonych możliwości podstawowych warunków do prowadzenia hodowli
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koni pozwoliło począwszy od 1950 r. odchowywać źrebięta na miejscu, do czasu ich odejścia na tor
wyścigowy (do 1950 r. źrebięta po odsądzeniu przekazywano do SK Iwno do dalszego wychowu). 

Stosowanie przemyślanego doboru hodowlanego, poprawa stanu zdrowotnego stada oraz intensywne
żywienie to czynniki, które w omawianym okresie (1949—1954) przyczyniły się do osiągania dobrych
wyników na torze wyścigowym (tab. 1).

W  latach  1955—1958  stadnina  przeżywała  kryzys,  który  znalazł,  odbicie  w  słabych  wynikach
osiąganych na wyścigach przez konie hodowli golejewskiej. W tym okresie sprzedano do innych stadnin
kilka cennych klaczy, co spowodowało wygaśnięcie niektórych wartościowych linii żeńskich.
W 1959  r.  nastąpił  zwrot  w  polityce  hodowlanej.  Poszedł  on  w  kierunku  unowocześnienia  metod
hodowlanych. Wprowadzono również bardziej surowy wychów, młodzieży (patrz „Koń Polski”, nr 4
z 1971  r.).  Założono  dalsze  14  ha  pastwisk  na  najbogatszych  glebach  gospodarstwa  oraz
przeprowadzono renowację 5 ha. Założono szerokie wypędy na odległe pastwiska, które od tej  pory
służą do ruszania młodzieży w galopie.

Zrozumienie i pełne poparcie dla postępowych metod hodowlanych ze strony dyrekcji Stadniny, wiedza,
ogromne doświadczenie oraz duży wkład pracy, długoletniego lekarza weterynarii A. Lipczyńskiego —
to m. in. czynniki, które również przyczyniły się, do osiągnięcia przez Stadninę dobrych wyników. Już
pierwsze roczniki koni wyhodowanych nowym systemem wyróżniły, się na torze i stadnina do obecnej
chwili odnosi znaczne sukcesy wyścigowe.

Ludźmi, którym należy przypisać ogromne zasługi w omawianym okresie, byli koniuszowie: 1) Józefat
Kociński (1946—1952), 2) Stanisław Stawiński (1952—1960) i 3). Władysław Dubicki (od 1960 do
chwili obecnej).

Stadninę koni pełnej krwi w Golejewku prowadzili: od 1945 do 1949 — Karol Stokowski

od 1949 do 1954 — inż. St. Hubert Wolański

od 1954 do 1958 — Karol Stokowski

od 1959 do obecnej chwili — inż. Maciej Swidziński.

Ogiery czołowe

Od 1946 do 1973 r. w Stadninie stanowiło 22 ogiery. Do najbardziej zasłużonych należały: 1) Pilade
(krył w latach 1947—1953, 2) Ettore Tito (krył w latach 1947—1949), 3) Turysta (lata 1951—1957
i 1960-—1968); 4) De Corte (lata 1956— 1961), 5) Negresco (lata 1962—1967), 6) Taurów (rok 1965)
i 7) Mehari (kryje od 1968 r.).

Ogier  Pilade,  kaszt.,  ur.  1930  (Captain  Cuttle  — Piera),  został  wyhodowany przez  R.  Gualino  we
Włoszech. W rodowodzie tego ogiera wybitnym przodkiem jest jego dziadek  w linii męskiej — Hurry
On, ojciec wielu- znakomitości hodowlanych, a zwłaszcza klaczy — matek zwycięzców. Ojciec og.
Pilade — Captain Cuttle — był b. dobrym koniem wyścigowym. Biegał w Anglii. Wygrał m. in. Derby
i Jockey Club St. Matka Pilade— Piera — była pochodzenia węgierskiego. Jej bliskim krewnym jest
zwycięzca Prix de L’Arc de Triomphe — og. Grapom.

Pilade był koniem dużego kalibru, kościstym, a jednocześnie szlachetnym, choć nie urodziwym. Biegał
we Włoszech, gdzie był czołowym koniem wyścigowym swojego rocznika. Zdobył szereg poważnych
nagród imiennych, m. in. włoskie Derby.

Przeciętnie Pilade dał lepszy przychówek żeński niż męski, a córki jego okazały się dobrymi matkami.

4/20



Potomstwo tego ogiera było na ogół delikatne, wymagające umiejętnego dozowania roboty treningowej.

Do  zasługujących  na  wymienienie  ogierów,  które  Pilade  dał  w  Polsce,  należą:  Pink  Pearl,  Caruso
i Ceremoniał. 

Pink Pearl — zwycięzca czechosłowackiego Derby, nagrody. Moskwy i o Puchar na Międzynarodowym
Meetingu w Budapeszcie w 1951 r. — jako ogier był niestety krótko wykorzystany w SK Iwno, gdzie
dał  kilka  cennych  klaczy,  po  czym  sprzedano  go  do  Węgier,  gdzie  do  niedawna'  był  cenionym
reproduktorem. 

Carusb — po niezbyt szczęśliwej karierze wyścigowej został użyty w hodowli pełnej krwi. Pozostawił
po sobie niezłego Haracza od Hekli po Aquino (nagrody Rulera i Belgradu — rekord toru na 1600. m)
oraz og. Cadet od Delhi po Sonnenorden. Ponadto zostawił kilka bardzo szybkich. klaczy, takich jak:
Noblessa, Georgia, Panew.

Ceremoniał — był użyty jako reproduktor w SK Iwno, gdzie pozostawił kilka dobrych klaczy, a m. in.
zwycięż- czynię nagr. Liry.— Cięciwę.

Do wyróżniających się klaczy po Pilade należą: Afra (matka kilku b. dobrych, koni w SK Moszna),
Bifforta (matka szybkiej Boreszy), Burma II (wygrała nagr. Liry), Cremona, Dorotea, Donna Nera (SK
Kozienice), Epifora (wygrała nagr. Liry, matka doskonałego Epikura),  Erba, Kwadryga (matka dwóch
czołowych ogierów: Karambol i Kadyks), Narbona, Rawenna, Romania, Siena, Tarnawa (wygrała nagr.
Rulera, matka og. Taurów). O karierze stadnej tych klaczy będzie mowa później. 

Ogier  Ettore Tito,  kaszt.,  ur.  1933 (Fairway —Gay Gamp),  był  hodowli stadniny Dormello-Olgiata
(F. Tesio). Ukoronowaniem, jego dobrej kariery. wyścigowej było wygranie „łeb w łeb” z fenomenalną
włoską klaczą Archidamia — Premio. d`Italia (2400 m) w czasie 12'29,6". W Derby zajął III miejsce.
Był  to  koń  szlachetny,  w  ogromnych  ramach,  niestety  na  skutek  częściowego  niedowładu  zadu
i związanych z tym trudności przy stanówce nie. został wykorzystany tak, jak by 7 na to. zasługiwał.
Pozostawił  więc  po  sobie  bardzo  niewiele  koni.  Były  one  szybkie,  obdarzone  zdolnością  do.
finiszowania. Najlepszym jego przychówkiem był og. Dorpat (vide artykuł na str. 22), który. pozostawił
szereg b. dobrych matek w SK Moszna, Widzów i Strzegom.

Ogier Erotyk, ur. 1965 (Turysta -
Eroika  po  Aquino),  hod.  SK
Golejewko; czołowy w stadninie
macierzystej  od 1970 r.  (fot.  M.
Świdzińska)

Ogier  Mehari,  ur.  1963
(Lavandin - Eos po Solferino),
hod. st. R. Meyer i R. Leroy we
Francji;  czołowy  w  SK
Golejewko od 1968 r.  (fot.  M.
Świdzińska)

Ogier  Kadyks,  ur.  1968
(Taurów  -  Kwadryga  po
Pilade),  hod.  SK  Golejewko;
czołowy  w  stadninie
macierzystej od 1972 r. (fot. M.
Świdzińska)

Ogier  Turysta, gn., ur. 1944 (Bellini — Scuola Bolognese), był hodowli stadniny Dormello-Olgiata.
Przybył on do Polski wraz z grupą rewindykowanych koni z Niemiec; a ponieważ na skutek, zaginięcia
dowodów  tożsamości  jego  to  w  suchości  tkanki,  w  dobrym  stanie  kończyn  do  późnej  starości
i znakomitym: zdrowiu. Charakter miał idealny. Biegał w wieku 3, 4, 5 i 6 lat — 23 razy, z czego 19
wyścigów wygrał, 3 razy był drugi i 1 raz czwarty; Wygrał 3 razy Nagr. Prezesa R.M., 2 razy Wielką
Warszawską, Nagr. St. Leger i Nagr. Państw Demokracji Ludowej. W Derby nie brał udziału, gdyż nie
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został zapisany. W Pucharze Państw Demokracji Ludowej na meetingu w Pradze w 1949 r. był drugi za
klaczą Lubica. Wygrywał na dystansach od 1300 do 3200 m.

Po ukończeniu kariery wyścigowej Turysta został przydzielony do SK Golejewko. W pierwszym okresie
swej bytności w stadninie (1951—1957) dał niewiele potomstwa. Było to następstwem dolegliwości
nerkowych  oraz  krótkiej  przeżywalności  nasienia,  co  powodowało  niski  procent  zaźrebień.  Na
niepowodzenie Turysty jako reproduktora, wpłynął też niezbyt fortunny dobór klaczy. W 1957 r. został
on przeniesiony do SK Widzów. W 1960 r. ponownie wraca do Golejewka i ten drugi okres pobytu
w stadninie jest bardziej owocny. Turysta pozostawił po sobie: 28 klaczy wcielonych do hodowli pełnej
krwi oraz 6 ogierów czołowych, w tym dwa: aktualnie zajmujące boksy. Turysta z połączeń z klaczami
należącymi do dwóch rodzin żeńskich: krajowej Efforty i włoskiej Jacopa del Sellaio. Najlepszymi jego
męskimi potomkami byli: Epikur i Esculap od Epifora po Pilade, Erotyk i Eros od Eroika po Aquino,
Effort  od  Erba  po  Pilade,  Everest  i  Eufrat  od  Efforta  po  Harlekin,  Buffalo  od  Bifforta  po  Pilade.
Z klaczy, córek Turysty, należy wyróżnić m. in.: Tartarię — matkę Trabanta, Tataraka i Tartara; Boreszę
— matkę znakomitej Bostelli; Dorę — zwyciężczynię nagr. Liry, i matkę Doris Day oraz doskonałe
klacze wyścigowe Nutrię (nagr. Liry) i Jagodę, która była wybitną „milerką”.

Ogier De Corte, gn., ur. 1951, był hodowli własnej (San II — Dossa Dossi). Matka jego, włoska klacz
Dossa  Dossi  była  wybitnym  koniem  wyścigowym  (wygrała  Oaks,  Premio  Elena,  Gran  Criterium,
Premio Bimbi, była czwarta w Derby) oraz znakomitą matką stadną. Rodowód jest zinbredowany 3X2
(wolnych pokoleń) na fenomenalną Pretty Polly. De Corte był koniem dużym, masywnym, ordynarnym,
ale o poprawnej budowie, ze skłonnością do miękkiego grzbietu. Miał bardzo dobry charakter. Biegał w
wieku 2, 3 i 4 lat — 15 razy, z czego 8 razy wygrał, m. in. Derby, Nagr. Przychówka, St. Leger, Wielką
Warszawską i Warszawy w Moskwie. Na Międzynarodowym Meetingu w 1954 r. był drugi w nagrodzie
Moskwy oraz o Puchar za czeskim ogierem Symbol.

W swojej karierze stadnej dał dwóch derbistów, ogiery Humbug (1959) i Hubert (1960) od klaczy Hulda
po Rapace, oraz dobre konie wyścigowe, jak np. San Thiago (1959), Sanderus (1961) od kl. Sandbank
po Brantome, Rangun (1962) od kl. Rawenna po Pilade, Dog (1959) od kl. Dogaressa po Rapace. Dog
i San Thiago zostały w. 1964 r. sprzedane do Bułgarii jako reproduktory. Horoskop, Rangun i Sanderus
były ogierami czołowymi w stadninach półkrwi. Córka de Corte — kl. Dorada jest matką Dargina —
derbisty 1973.

De Corte zakończył życie w 1972 r.
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Ogier Negresco, c. gn., ur. 1957 (Sica Boy — Folie Nuit), był hodowli stadniny de Beauvoisiniere we
Francji.  W 1961  r.  został  nabyty  dla  stadnin  polskich  w  Anglii  za  niewielką  sumę  1300.  gwinei.
Rodowód Negresco, niemalże wyłącznie francuski, jest zinbredowany 3 X 2 na Asterusa— najlepszego
we Francji syna Teddy. Ojciec Negresco — Sica Boy — był najlepszym w swoim roczniku. Wygrał Prix
Lupin,  Royal  Oak, Prix de L’Arc de Triomphe.  Linia żeńska (1) jest  bardzo żywotna i  ceniona we
Francji oraz Ameryce. Matka Negresco — Folie Nuit — była bardzo dobrą klaczą wyścigową (Prix
Vermeille, Penelope — druga w roczniku). Jej kariera stadna jest bardzo ciekawa: dała szereg bardzo
dobrych koni, z których dwie jej córki i dwie Wnuczki eksportowane w 1958 r. rozsławiły hodowlę
francuską w. Ameryce. Jedna z nich — Folie Douce — urodziła w Ameryce po Ballymos klacz Peroxide
Blonde,  która  w  1965  r.  dała  ogiera  Stage  Door  Johnny  po  Prince  John,  zwycięzcę  jednej
z najważniejszych gonitw klasycznych w Ameryce — Belmond Stakes, na dystansie 2400 m (w sumie
wygrał 223 965$ i jest reproduktorem w USA).

Klacz Carbonata, ur. 1957 (Aquino-Cardea po Trau),
hod. SK Golejewko (fot. M. Świdzińska)

Klacz  Dolores,  ur.  1964 (Negresco  -  Dobrawa  po
Aquino), hod. SK Golejewko (fot. M. Świdzińska)

Dziadek Negresco ze strony matki — Astrophel — okazał się b. dobrym ojcem matek, co zawsze jest
ważnym momentem w rodowodzie reproduktora.

Negresco jest koniem szlachetnym, w nieco skróconych liniach, zwłaszcza w partii zadu. Jest b. głęboki,
dobrze ożebrowany. Ma nieco nieprawidłowy chód. Charakter wręcz idealny.

Negresco jako 2-latek nie biegał, w wieku 3. lat biegał 5 razy, wygrywając Grand Prix du Printemps, był
trzeci w Prix Hocąuart i czwarty w Grand Prix de Parte. W wieku 4 lat biegał we Francji i Anglii cztery
razy, zajmując 2 razy drugie miejsce i 1 raz trzecie (w Doncaster Cup). Biegał zawsze z bardzo dobrymi
końmi.

Jako reproduktor okazał się doskonały.  Od szeregu lat  utrzymuje prymat
pod względem średniej wygranej przez jego potomstwo. 

Do najwybitniejszych  jego produktów trzeba  zaliczyć:  kl.  Taormina,  ur.
1967  (Nagr.  Wiosenna,  Derby,  Puchar  Międzyn.  PDL,  St.  Leger),  kl.
Driada, ur.11967 (nagr. Krasne, Pragi, Wielka Warszawska), kl. Daglezja,
ur. 1968 (Derby i Wielka Warszawska), og. Doryant, ur. 1967 (Nagr. Min.
Roln.,  Iwna,  Mok.,  Prezesa  R.M.),  kl.  Dolores,  ur.  1964 (Oaks,  Wielka
Warszawska),  kl.  Dalila,  ur.  1963 (Oaks),  og.  Trabant,  ur.  1964 (Derby,
Nagr. Prezesa R.M. 2X), og. Karambol, ur. 1965 (Nagr. Iwna), kl. Marsala,
ur. 1969 (Oaks), og. Dracedion, ur. 1969 (Nagr. Prezesa R.M.).

W stadninie macierzystej w chwili obecnej jest 17 córek Negresco. 

Pierwszy  spacer  -  źrebię
ogierek  po  Saragan  od
Dolores
(fot. M. Świdzińska)
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Ogier Taurów, c. gn., ur. 1961 (Maranon — Tarnawa), był hodowli SK Golejewko. Pomimo że krył on
w stadninie macierzystej tylko jeden sezon, należy mu się wzmianka. Pochodzi ze stanówki zagranicznej
— klaczy  golejewskiej  i  niemieckiego  ogiera  Maranon,  z.  linii  Alchimista,  o  typowo  niemieckim,
stayerowskim rodowodzie. Biegał ze zmiennym powodzeniem. Potrafił jednak pobić Demonę w nagr.
Kozienic i ustanowić rekord toru na dyst. 2600 m (2'43") oraz wygrał międzynarodową nagr. Moskwy
w Berlinie. Po nagrodzie o Puchar zakutał i więcej już nie wyszedł do startu.

Jako reproduktor dobrze zadebiutował, dając w niewielkiej stawce (5 sztuk) bardzo dobrego Kadyksa —
zwycięzcę nagród: Stolicy, Mokotowskiej, Derby, St. Leger i Austriackiego St. Leger (obecnie Kadyks
zajmuje boks ogiera  czołowego w macierzystej  stadninie)  oraz  kl.  Dejanirę  — zwyciężczynię nagr.
Krasne i Oaks. Taurów jest ojcem doskonałej klaczy Bostella, ur. 1968, która wygrała m. in. nagr. St.
Leger, Austriacki St. Leger i Pferdemenges Rennen w Kolonii.

Ogier  Mehari,  gri.  ur.  1963 (Lavandin — Eos po Solferino),  był hodowli R. Meyer i  R. Leroy we
Francji.  Zakupiony został  do  Polski  w 1967 r.  w Newmarket  za  sumę 21 000 gwinei.  Jest  to  koń
o pięknej sylwetce, poprawnej budowy, obdarzony doskonałym harmonijnym ruchem. Rodowód jego
nasycony jest krwią koni o zdolnościach długodystansowych. Biegał we Francji i Anglii w wieku 2, 3 i 4
lat — 13 razy, wygrywając 4 razy. Wygrywał na dystansach od 2600 do 3200 m.

Jako reproduktor dobrze zadebiutował, dając już w pierwszym roczniku kl. Doris . Day, która. wygrała
„Austria Preis” w Wiedniu w Wieku 2 lat, a w wieku 3 lat wygrała w Polsce Nagr. Wiosenną oraz zajęła
III miejsce w Preis von Europa w Kolonii i II miejsce w norweskim Oaks.

Na marginesie należy dodać, że Doris Day jako pierwsza z koni polskich wystartowała w poważnej
gonitwie  Preis  von  Europa  (suma  nagród  436  800  DM  z  udziałem koni  francuskich,  niemieckich
i radzieckich,  dosiadanych przez najlepszych jeźdźców,  m.  in.  championa L.  Pigotta)  i  zajmując  III
miejsce zwróciła uwagę opinii znawców wyścigów na hodowlę polską, co jest sprawą niebagatelną.

Syn jego Kajus w wieku 2 lat biegał bez przegranej, wygrywając m. in. nagr. Mokotowską, a w wieku 3
lat  zajmował  -  bliskie  miejsca  w nagrodach klasycznych w Polsce.  W 1973 r.  został  sprzedany do
Bułgarii na reproduktora do hodowli pełnej krwi. Kolejnym sukcesem og. Mehari są zwycięstwa jego
synów: og. Dargin (od kl. Dorada po De Corte) w Derby w 1973 oraz og. Monaco (od kl. Marsylia po
Aquino) w St. Leger 1973 r.

Najważniejsze rodziny żeńskie

1.  Rodzina klaczy Ariccia — gn., ur.  w 1939 r. w stadninie del Soldo we Włoszech (Colombo —
Archippe po Munibe), ma w swym rodowodzie szereg koni o wielkiej wartości. Ariccia jest półsiostrą
rewelacyjnej klaczy wyścigowej Archidamia po Manna, która jest matką włoskiego derbisty Arco. 

Ogier Erotyk, ur. 1965 (Turysta -
Eroika  po  Aquino),  hod.  SK
Golejewko; czołowy w stadninie
macierzystej  od 1970 r.  (fot.  M.
Świdzińska)

Ogier  Mehari,  ur.  1963
(Lavandin - Eos po Solferino),
hod. st. R. Meyer i R. Leroy we
Francji;  czołowy  w  SK
Golejewko od 1968 r.  (fot.  M.
Świdzińska)

Ogier  Kadyks,  ur.  1968
(Taurów  -  Kwadryga  po
Pilade),  hod.  SK  Golejewko;
czołowy  w  stadninie
macierzystej od 1972 r. (fot. M.
Świdzińska)
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Ariccia w stadninie dała jedyne źrebię — kl. Atrakcja po Arras. Atrakcja jako źrebię ciężko chorowała,
na  torze  wyścigowym nie  wyróżniła  się.  W stadninie  zasłużyła  się  dając  og.  Atarax,  ur.  1963  po
Negresco,  zwycięzcę  nagrody  Min.  Rolnictwa,  Mokotowskiej,  Derby,  Kozienic,  eksporto-  wanego
następnie do Szwecji, gdzie okazał się również dzielnym koniem wyścigowym; Cennym przychówkiem
od kl. Atrakcja są ogiery: Atar, ur. 1967 po Negresco (suma wygranych 170 tys. zł), oraz Araks, ur. 1969
po Mehari, który wygrał w 1972 r. St. Leger w Wiedniu. W stadninie obecnie rodzinę klaczy Ariccia
reprezentują- Atrakcja i jej córka po Negresco — Akwarela.

2.  Rodzina  klaczy  Cardea — siwa,  ur.  1931  w stadninie  del  Soldo  we  Włoszech  (Teddy  — La
Capucine po Tetratemaj, przybyła do Polski w ramach rewindykacji w 1946 r. Obok Cardei przybyły
także  dwie  jej  córki:  1)  Cedra,  siwa,  ur.  1944 po Bozzetto,  która  zaraz  została  skierowana  do SK
Kozienice, gdzie pozostawiła liczne potomstwo, m. in. derbistę og. Cedric po Aquino oraz 2) Carolea,
sk. gn., ur. 1945 po Trau, która pozostała wraz matką w Golejewku. Konie wywodzące się z rodziny
Cardei są z reguły nierównymi końmi- wyścigowym/ (do wyjątków należy zaliczyć -potomstwo klaczy
Dracena), za to wszystkie odznaczają się wielką urodą.

3.  Rodzina klaczy Croix d’Augas — kaszt., ur. 1937, hodowli P. Champion we Francji (Rodosto —
Cremorne po Teddy), klacz ta, importowana poprzez Niemcy z Francji, przebywała w Polsce, krótko,
gdyż w 1950 r. została sprzedana do Czechosłowacji. W Golejewku dała w 1949 r. gniadego og. Cypr
(po  Łeb  w łeb),  który przez  parę  lat  pełnił  rolę  reproduktora  w  stadninach  pełnej  krwi  Widzów i
Strzegom  (jako  ojciec  nie  odznaczył  się)  oraz  klacz  Dogaressę,  kaszt.,  ur.  1950  (po  Rapace).  W
rodowodzie  Croix  d’Augas występuję  wybitny koń średniodystansowy Rodosto.  Połączenie z  krwią
długodystansowego ogiera Aqu'no dało konie średnich i dłuższych dystansów.

4. Rodzina klaczy Efforta — gn., ur. 1938, hodowli K. Wodzińskiego (Harlekin — Ententa po King’s
Idler). Efforta pochodzi z najstarszej rodziny żeńskiej jaka przetrwała we wschodniej Europie (Pruski
1959), rodziny klaczy Alpha 1795. urodzonej w Anglii, sprowadzonej na przełomie XVIII-

i XIX stulecia do Rosji, która tam silnie się rozwinęła, da- iąc szereg wybitnych koni, wyścigowych. Do
Polski  trafiła  przez  klacz  Enigma.  Wnuk  Enigmy  —  Hel  —  ur.  1929  —  wygrał  w  okresie
międzywojennym Derby w Warszawie. Z rodziny tei po II wojnie ocalała tylko jedyna Efforta, która w
stadninie Golejewko dała liczne potomstwo.

5. Rodzina klaczy Jagna — gn.. ur. 1944 w stadn’nie Dormello — Olgiata we Włoszech (Ettore Tito —
Jacona del Sellaio po Coronach). Klacz ta przybyła do Polski w 1946 r. Matka jej.— Jacopa del Sellaio
— miała rewelacyjną karierę wyścigowa (m. in. włoskie Derby i Oaks). Jej ojciec — Coronach — jeden
z wybitniejszych synów og. Hurry On, dał poza Jacopa del Sellaio — francuska klacz Corr!di, która w
swej  bogatej  karierze  wyścigowej  dwa razy  wygrała  Prix  de  L’Arc  de  Triomphe.  oraz  og.  Nicollo
dell`Arca, który wygrał m. in. we Włoszech Derb’v i St. Leger.

Jagna po jednorocznej b. słabej karierze wyścigowej (w wieku 2 lat) została wycofana do stadniny, gdzie
dała 8 źrebiąt.

Najlepszym z ogierów okazał się Jaguar, ur. 1954 po Turysta, zwycięzca Nagr. Mokotowskiej, a 3 klacze
stały się kontynuatorkami linii: 1. Jagienka, ur. 1951 po San II — matka wybitnej „milerki” Jagody, ur.
1963 po Turysta (pobiła rekord toru na dystansie 1600 m w Dreźnie).  Niestety Jagoda dała tylko 3
źrebięta  i  przedwcześnie  padła.  2.  Jaź-wa,  ur.  1956  po  Turysta,  dała  4  klacze,  po  czym'  została
przeniesiona do SK Kozienice. 3. Jarnuta, ur. 1960 po De Corte, dała w stadninie 4 źrebięta; najlepszy
był og. Jaromir, ur. 1966 po Turysta, obecnie czołowy w SK Pępowo. W chwili obecnej rodzinę Jagny
reprezentują w Golejewku tylko 3 klacze: Jaga, ur.  1962 (Turysta — Jagienka),  Jutrzenka,  ur.  1966
(Taurów — Jagienka) i Jeżyna, ur. 1965 (Negresco — Jaźwa).
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6. Rodzina klaczy Miramare — gn., ur. 1942, hodowli St. Czarneckiego ze, Strzelc (Mirza II — Lucky
Rosę po Buchan). Klacz ta.z powodu wojny nie biegała. W stadninie Golejewko dała dobrego ogiera
Meran,' oraz trzy klacze.

7.  Rodzina klaczy Netra — kaszt., ur. 1942, hodowli E. Kurnatowskiego (Antonym — Nalewka po
Mah Jong). Netra pochodzi ze starej polskiej rodziny, której założycielką była urodzona we Francji klacz
Ecrevisse (1890 r.). Rodzina ta reprezentowana jest w Golejewku przez 5 klaczy.

Najlepiej biegającą klaczą z tej linii była córka Netry — Narbona, która wygrała Nagr. Min. Rolnictwa
i Wiosenną.  W swej  karierze  stadnej  dała  8  źrebiąt,  z  których  klacze  Nicea,  ur.  1967  po  Turysta,
Narbada, ur. 1966 po Negresco, są obecnie matkami w stadninie. Inna córka Netry — Nekanda, ur. 1956
po Good bye ze swą córką Nandą, ur. 1964 po Negresco, i wnuczką Niedzicą, ur. 1969 (Mehari — Nie-
nadowa) uzupełniają grono przedstawicielek rodziny klaczy Netra. Nie zanotowano w tej rodzinie do tej
pory zwycięzców nagród imiennych, ale przedstawiciele jej są na ogół rzetelnymi szermierzami na torze
wyścigowym.

8.  Rodzina  klaczy  Quarry —  kaszt.,  ur.  1944,  hodowli  L.  Czartoryskiej  (Pharis  —  Querelle  po
Parachute).  Rodzina  ta.  wywodzi  się  od  klaczy  Graisse,  zakupionej  w  1921  r.  do  stadniny
J. Czarneckiego w Golejewku. Ojciec Quarry'— Pharis — był najlepszym koniem rocznika 1936 we
Francji. Po wojnie we Francji dał szereg wybitnych koni klasy światowej, jak: Ardan, Corejada, Pardal,
Scratch, Auriban, Philius. Quarry, biegała b. dobrze, wygrała m. in. Nagr. Liry. W stadninie dała tylko 3
źrebaki i przedwcześnie padła w 1952 r. Dwie jej córki, Kwirytka i Kwadryga, obie po Pilade, zostały
w stadninie.

9.  Rodzina  klaczy  Tarnina — kaszt.,  ur.  1942  (Skarb  — Tarantella  II  po  Highborn  II),  hodowli
E. Kurnatowskiego.  Tarnina  była  dzielną  klaczą  wyścigową.  Biegała  w  wieku  3,  4,  5  "i  6  lat
w gonitwach płaskich i steeplach, wygrywając w sumie 873 tys. w starej i 15 tys. zł w nowej walucie.
W stadninie  urodziła  tylko  jedno żywe źrebię  — klacz  Tarnawę i  w 1955 r.  padła.  Rodzina  ta  jest
niestety - mało płodna.

10.  Rodzina klaczy Tartana — c. gn., ur. 1940, hodowli Scuderia Mantova we Włoszech (Pilade —
Talma po Papyrus). Tartana przybyła do Polski wraz z rewindykowanymi końmi w 1946 r. Należała do
znakomitej rodziny i może się poszczycić takimi pół braćmi jak wielokrotny zwycięzca og. Traghetto,
później dobry reproduktor, ojciec m. in. og. Nuccio, oraz Trau — ojciec Cardei i włoskiego derbisty og.
Lecn de San Marco (1945 r.).

Tartana biegała we Włoszech jako 2-letnia 4 razy, wygrywając 3-krotnie, jako. 3-letnia biegała 10 razy,
wygrywając 4 razy i 6 razy ,była z miejscem (72 300 lirów), Początkowo Tartana została umieszczona
w Iwnie.  gdzie  z.  og.  Ping  Pong  dała  gniadą  klacz  Bortana.  W  1949  r.  została  przeniesiona  do
Golejewka, gdzie pozostała do 1956 r., a następnie została sprzedana do SK Strzegom. W Golejewku
dała dwie klacze: Tarpuinia i Tartaria. Tar-nuinia, ur. .1953 po Ruch, została sprzedana do SK Rzeczna.
Tartaria po pracowitej karierze wyścigowej została wcielona do macierzystej stadniny.

Obecnie stadnina w Golejewku liczy 51 klaczy. Struktura stada wg wieku przedstawia się następująco:
klacze poniżej 6 lat — 9 szt. (18%)

„ od 6 do 9 lat — 22 szt. (43%)

„ od 10' do 16 lat — 12 szt. (23%)

„ powyżej 16 lat— 8 szt. (16%)
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Środowisko, wychów i praca hodowlana

Praca hodowlana nie będzie dawała właściwych efektów, jeśli nie stworzy się chowanym zwierzętom
optymalnych warunków środowiskowych.

W Polsce trudno jest wprowadzić w życie wnikliwy dobór klaczy do ogiera, a to z tej prostej przyczyny,
że  przy  małej  populacji  klaczy  pełnej  krwi  angielskiej  nie  dysponujemy  i  nigdy  nie  będziemy
dysponowali dostateczną liczbą dobrych ogierów różnych genetycznie i o różnych zdolnościach (szybki,
wytrzymały, klasowy).

Zresztą  —  jak  wiadomo  —  użytkowość  zwierzęcia  jest  jedynie  w  50%  uzależniona  od  założeń
genetycznych, zaś , środowisko oraz technika wychowu i treningu, to druga połowa wartości użytkowej
zwierzęcia.  Wobec  tego  na  pierwszy  plan  —  jak  wspomniano  wyżej  —  wysuwają  się  warunki
środowiskowe.

Golejewko  położone  jest  w  południowo-zachodniej  części  woj.  poznańskiego,  na  terenie  pow.
rawickiego.  Klimat  niziny  wielkopolskiej  jest  wynikiem  ścierania  się  wpływów  dwóch  obszarów
klimatycznych — oceanicznego i kontynentalnego. Pierwszy cechuje klimat łagodny i wilgotny, drugi.
— suchy i ostry. Nasi klimatolodzy coraz częściej wyróżniają tu sześć pór roku; dwie dodatkowe — to
przedwiośnie i przedzimie, które odczuwa się coraz wyraźniej.

Golejewko leży w strefie 601—70-dniowego lata o średniej temperaturze +15°C oraz 70~80-dniowej
zimy o temperaturze poniżej 0°C. W świetle danych stacji meteorologicznej w Sielcu Starym (odległym
od Golejewka o ok. 8 km) średnia temperatura roku wynosi +8,1°C, stycznia —1,5°C, lipca +18,4°C.
Pierwsze  przymrozki  występują  już  w październiku,  a  ostatnie  w pierwszych  dniach  maja.  Średnio
notuje się 164 dni bez przymrozków. Roczne opady wahają się od 344 mm (1969 r.) do 1050 mm (1961
r.). Średnia wieloletnia opadów jest w granicach 52i0—540 mm. Opady są rozłożone w ciągu roku w ten
sposób, że w lipcu przypada maksimum, a w lutym i październiku — minimum. Ostatnio zaznacza się
wyraźne, zmniejszenie opadów w maju, co ujemnie wpływa na wegetację roślin, tym bardziej że tzw.
przedwiośnie  przedłuża-się  często  do  10  maja.  Takie  rozłożenie  opadów  w  ciągu  roku  jest  mało
korzystne  dla  rolnictwa,  a  zwłaszcza  dla  gospodarki  pastwiskowo-łąkowe,  gdyż  w  okresie
najintensywniejszego wzrostu roślin jest ich zawsze za mało.

Pastwiska golejewskie usytuowane są zaledwie w 30% na mocnych szczerkach o podłożu piaszczystym
z pewną zawartością marglowatej gliny. Reszta — to piaski na podłożu gliniastym. Około 70% pastwisk
jest sztucznie założonych. 
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A zatem warunki zarówno klimatyczne jak i glebowe dalekie są od doskonałych. Można by ewentualnie
poprawić  w pewnym sensie  ilość  i  rozłożenie  opadów,  poprzez  stosowanie  sztucznych deszczowni.
Jednak brak w pobliżu naturalnego zbiornika wody stwarza trudności na razie nie do przezwyciężenia.
W związku z tym, chcąc przedłużyć do maksimum sezon pastwiskowy, byliśmy zmuszeni zwiększyć
areał pastwisk. Przy stanie 30—35 klaczy 45 ha pastwisk zupełnie wystarczało,  obecnie stan klaczy
podniesiono do 50, a areał pastwisk się nie zwiększył. Wydawało się, że mając do dyspozycji wysoko
wartościowe nawozy mineralne (NPK) uda się uzyskać wyższe wydajności z pastwisk i spowodować
szybszy odrost, a tym samym przyspieszyć rotację wypasu. 

Klacz Atrakcja, ur. 1955 (Arras - Ariccia po Lombo),
hod.  SK Golejewko,  ze  źrebakiem (og.  Araks)  po
Mehari (fot. M. Świdzińska)

Klacz  Kwadryga,  ur.  1951  (Pilade  -  Quarry  po
Pharis),  hod.  SK  Golejewko  ze  źrebakiem
(kl. Kleopatra) po Aquino (fot. M. Świdzińska)

Klacz Eroika, ur. 1956 (Aquino - Erba po Pilade),
hod.  SK Golejewko,  ze  źrebakiem (og.  Erem)  po
Turysta (fot. M. Świdzińska)

Klacz  Marsylia,  ur.  1955  (Aquino  -  Miramare  po
Mirza  II),  hod.  SK  Golejewko  ze  źrebakiem  (kl.
Marsala) po Negresco (fot. M. Świdzińska)

Niestety, praktyka wykazała zupełnie co innego. Na pastwiskach bardzo intensywnie nawożonych (ok.
400 kg NPK w czystym składniku na ha) nastąpiła zupełna zmiana składu botanicznego. Znikły zupełnie
rośliny motylkowe i zioła oraz częściowo trawy rozłogowe, a zaczęła niepodzielnie królować kupkówka,
bardzo niechętnie jedzona przez zwierzęta (nie tylko konie!) i pojawiły się ogromne ilości mleczu.. Nie
pomogły żadne zabiegi pielęgnacyjne, podsiewanie trawami, itp. W dodatku przy niewielkich ilościach
opadów  minimalnie  można  było  przyspieszyć  rotację  spasania.  Wyraźnie  zmniejszył  się  procent
zaźrebień, a ponadto zwiększyła się ilość zachorowań źrebiąt mimo podawania dużych ilości preparatów
witaminowych i śladowych, co nasuwa podejrzenie niekorzystnego wpływu chemizacji. na organizmy
zwierząt.

Studiując  literaturę  zagraniczną  o  problematyce  hodowlanej  dowiedzieliśmy  się  m.  In.,  że  pasze
pochodzące  z  plantacji  intensywnie  nawożonych  mineralnie  zawierają  o  wiele  mniej  karotenu  oraz
występują w nich niedobory mikroelementów na skutek zachwiania równowagi biologicznej. Poza tym 
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zaobserwowaliśmy,  że  zwierzęta
 wiele  chętniej  jadły  siano  gorszej
jakości,  ale  pochodzące  ze  świeżo
przejętych  łąk  chłopskich,
prawdopodobnie  nie  nawożonych
lub  nawożonych  bardzo  słabo,
aniżeli siano doskonałej jakości z łąk
„kulturalnych”.

Wobec  tego  zrobiliśmy  zwrot  w
nawożeniu pastwisk. Postanowiliśmy
zmniejszyć nawożenie mineralne do
niezbędnego  minimum  z  tym,  że
utrzymaliśmy na  dawnym poziomie
nawożenie fosforowe. 
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Ponadto,  co drugi  rok zaczęliśmy nawozić.  organicznie pastwiska  późną jesienią  lub  zimą,  stosując
dobrze przegniły obornik bydlęcy w ilości około 100 q/ha.

Na wyniki nie trzeba było długo czekać. Już w drugim roku zmieniła się diametralnie ruń. Pojawiły się
rośliny motylkowe i zioła, a wyraźnie zmniejszyła się ilość azotolubnej kupkówki i mleczu.

W związku  ze  zwiększeniem  stanu  klaczy,  niezależnie  od  polepszenia  środowiska  w  macierzystej
stadninie  zainteresowały  nas  górskie,  dziewicze  pastwiska,  które  przejęła  Stadnina  Koni  Strzegom
w Górach Sowich (na wysokości 700 m n.p.m.). Od trzech lat korzystamy z tych pastwisk i o ile nie
będą one nawożone mineralnie, najprawdopodobniej będziemy nadal z nich korzystać, wypasając tam
źrebięta pełnej krwi angielskiej w ciągu 2,5 mieś. roku. Niestety i tu nie obyło się bez błędów. Otóż
pierwszy  rocznik  tam  wypasany  był  znacznie  opóźniony  w  rozwoju  na  skutek  zbyt  skromnego
dożywiania owsem. Nie zdał on w pełni egzaminu w wieku 2 lat na torze wyścigowym. Jednak już
w następnym  sezonie  rocznik  ten  nadrobił  zaległości  rozwojowe  nie  budzą  dalszych  zastrzeżeń.
Natomiast tegoroczne dwulatki  były na pastwiskach górskich mocniej  dokarmiane,  w wyniku czego
dalszy  ich  rozwój  potoczył  się  prawidłowo.  Rocznik.  19'72  dokarmiany  jest  jeszcze  intensywniej.
Sądzimy, że w końcu znajdzie się „receptę” na wychowanie mocnego konia który w wieku 1 roku będzie
mógł  korzystać  ze  świetnych  górskich  pastwisk,  a  jednocześnie.  nie  straci  nic  ze  zdolności  do
stosunkowo  wczesnego  dojrzewania.  Wydaje  się  koniecznym  stworzenie  możliwości  bardziej
intensywnego wychowu w okresie pastwiskowania poprzez budowę lekkich, drewnianych stajen, które
umożliwiłyby indywidualne żywienie koni oraz stanowiłyby schronienie w wypadku niesprzyjających
warunków atmosferycznych.

Do  wychowu  koni  staramy  się  podchodzić  kompleksowo,  -tzn.  że  nie  tylko  źrebięta  żywimy
intensywnie,  ale  także  i  w  żywieniu  klaczy,  które  mają  zostać  matkami,  musi  być  szeroki,  obfity
i urozmaicony jadłospis.  Chcąc  zmusić  konia  do  intensywnego korzystania  z  pastwiska  (w okresie,
kiedy  wegetacja  jest  najbujniejsza)  zmniejszamy  paszę  treściwą  do  intensywnego  korzystania
z pastwiska  (w  okresie,  kiedy owsem zupełnie.  W tym okresie  zwierzęta  pasą  się  codziennie  (bez
względu na pogodę), mniej więcej od 10 maja do końca czerwca po 16 godz. na dobę. Jedynie klacze ze
źrebiętami schodzą w tym czasie w południe na 2 godz. do stajni.

W miarę pogarszania się pastwiska dożywianie staje się coraz intensywniejsze. Po powrocie roczniaków
z pastwisk górskich,  co ma miejsce ok.  połowy sierpnia,  zaczyna się  je  pędzić galopem na  odległe
pastwiska. Przed odejściem na. tor wyścigowy roczniaki galopują już ok. 3200 m dziennie w czterech
„porcjach”. W okresie - galopowania doda jemy młodzieży owsa do sześciu i więcej kilogramów, a na
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noc  zadaje się im siana do woli.

W okresie zimowym klacze ruszane są na owalnych bieżniach około 2 godz. na dzień, źrebięta natomiast
pracują na takich okólnikach 4—5 godzin dziennie. Ruch źrebiąt odbywa się zasadniczo stępem, zresztą
wolno im i zagalopować; warunek jest jeden — nie wolno stać.

Wydaje nam się, że sprawa pielęgnowania kopyt nie jest dostatecznie doceniana. W Golejewku źrebięta
roczne i sysaki od 2 tyg. życia są już systematycznie co miesiąc rozczyszczane (klacze rozczyszcza się
co 2—3 mieś.  W czasie rozczyszczania staramy się  jednocześnie przeprowadzać korektę ustawienia
kończyn. Zwraca się szczególnie uwagę, aby nie niszczono podeszwy, a jedynie regulowano krawędzie
kopyta, zwłaszcza piętki, co w efekcie wzmaga mechanikę kopyta poprzez prawidłowy rozwój strzałki.
W wielu wypadkach dzięki częstemu i starannemu pielęgnowaniu kopyt udaje się zlikwidować wadliwe
ustawienie kończyn.

Sądzimy, że żywienie i metody wychowu źrebiąt, to co najmniej połowa sukcesów stadniny. Metody
wychowu stosowane w Golejewku opisaliśmy w artykule zamieszczonym w „Koniu Polskim” Nr 4
z 1971 r.

Jak już wspomniano, ze względów zrozumiałych, w Golejewku tzw. dobór indywidualny natrafia na
obiektywne  trudności.  Niemniej  kojarząc  pary  kierujemy  się  w  miarę  możliwości  następującymi
przesłankami.

1. Staramy się powtarzać udane połączenia, w wyniku których uzyskany produkt okazał się wybitnym
i to zarówno na terenie Polski jak i w innych krajach. Do osobników urodzonych w wyniku powtarzania
udanych połączeń trzeba  zaliczyć  całą  plejadę  dobrych,  koni,  takich  jak:  Dolores,  Driada,  Doryant,
Daglezja, Dracedion, Taormina, Epikur, Erotyk i inne.

2. Staramy się unikać bliskich inbredów, a jeżeli inbredujemy to wyłącznie na wybitnych przodków,
kojarząc  doskonałą  klacz  z  co  najmniej  dobrym  ogierem.  Dzięki  zastosowaniu  takich  kombinacji
urodziły się ogier Kadyks i klacz Bostella, które okazały się bardzo dobrymi końmi wyścigowymi. M.
in. dzięki tak skonsolidowanemu rodowodowi (2X3 inbred na Pilade) Kadyks zajmuje obecnie boks
czołowego reproduktora  w macierzystej  stadninie.  Staramy się  łączyć  go z  klaczami,  u  których nie
występuje Pilade, aby uniknąć nadmiernych spokrewnień, co uważamy za niebezpieczne. Wydaje nam
się, że w takim wypadku należy oczekiwać w większym stopniu prawdopodobieństwa przekazania na
potomstwo  dodatnich  cech  ogiera.  Źrebięta  urodzone  w b.  roku,  pierwszy rocznik  po  og.  Kadyks,
wydają się potwierdzać nasze przypuszczenia, jest bowiem po tym ogierze kilka doskonałych sztuk.

3.  W niektórych wypadkach kierujemy się  właściwie wyłącznie przysłowiowym „nosem” hodowcy,
gdzie kojarzenie jest teoretycznie nieuzasadnione. Wynikiem tak zaplanowanych połączeń są konie tej
miary jak Doris Day i Dargin.

W naszym pojęciu stanówka i poród to niesłychanie ważne wydarzenia w życiu stadniny, przy których
hodowca powinien być obecny. Od szeregu lat opisuje się źrebięta na 2—3 dzień po urodzeniu. Tak się
dziwnie  składa,  że  źrebięta  wysoko ocenione  przez  hodowcę w tym okresie  życia  niemal  z  reguły
w wieku późniejszym okazują się dobrymi końmi wyścigowymi (pod warunkiem, że nie chorowały).
Przeglądając ostatnio rejestry źrebiąt od 1959 r. mieliśmy  możność przekonać się, że mało zaistniało
pomyłek przy wczesnej ocenie źrebiąt. 

Pan Roman Pankiewicz niewątpliwie,  ma racje pisząc w swoim artykule opublikowanym w ”Koniu
Polskim” (nr 3 z 1972 r.), że chwile spędzone w porodówce w oczekiwaniu na urodzenie źrebięcia są
najszczęśliwszymi momentami w życiu hodowcy.

A oto problemy, które gnębią Golejewko: 1) trudności z zaopatrzeniem stadniny, w dobre i bardzo dobre
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siano, 2) coraz bardziej pogłębiający się brak, słomy, 3) brak ludzi — głównie ze względu na niskie
uposażenie, 4) zbyt mały areał pastwisk, 5) panujące od 2 lat schorzenia typu zołzy u źrebiąt, 6) słaby
stan,  budynków stajennych,  7) zbyt  słabe oddziaływanie stadniny pod względem ekonomicznym na
gospodarstwo; stadnina — jako taka — nic nie ma z tytułu swoich sukcesów na torach wyścigowych,
które wpływałyby na wyniki finansowe gospodarstwa. Załoga partycypuje w tzw. premii wyścigowej
(2,5% od sum wygranych). Niestety, nie liczy się premii od sum wygranych przez konie golejewskie na
torach Zachodniej Europy a szkoda!

Profilaktyka weterynaryjna

Całe pogłowie koni dwa razy do roku, tj. przed wyjściem na pastwisko i po zejściu z pastwiska, jest
odrobaczane  preparatami  Nilverm  i  Eąuizole.  Ponadto  sysaki  są  odrobaczane  co  dwa  miesiące
preparatem  Nilyerm.  Roczniaki  w  okresie  zimowym  odrobacza  się  również  co  ok.  2  miesiące
preparatem Nilyerm, a po zejściu z pastwiska identycznie jak klacze.

W okresie od 0,5 do l,5 roku życia źrebięta trzykrotnie, są szczepione przeciw tężcowi Anatetanem, co
daje im trwałą odporność przeciw, tej groźnej chorobie.

Plagą  stadniny jest  wirus  z  grupy Rhinophneumonitis,  który co  kilka  lat  uzjadliwia  się,  wywołując
ronienia u klaczy. Natomiast-od czasu wprowadzenia surowego  wychowu zlikwidowano u źrebiąt ropne
zapalenia płuc,  na które w poprzednich latach chorowała co roku znaczna ich część.  Była to  jedna
z przyczyn mniejszej dzielności koni na torze wyścigowym.

Osiągnięcia koni golejewskich na torach wyścigowych

Do 1951 r. Golejewko nie mogło, poszczycić się sukcesami. Było — obok innych stadnin — daleko
w tyle za przodującymi wówczas Kozienicami i to zarówno pod względem łącznej sumy wygranych jak
i przeciętnej przypadającej na jednego konia.

Po raz pierwszy Golejewko wysuwa się na czoło stadnin w 1952 r. pod względem przeciętnej wygranej
na dwulatka. Supremacja koni golejewskich trwała krótko (1952—1956). Potem nastąpił okres kryzysu,
który — z wyjątkiem 1959 r.  — trwał  do roku 1962,  kiedy to  stadnina  zajęła  II  miejsce na liście
wygranych przez konie  poszczególnych stadnin.  Od roku 1965 SK Golejewko utrzymuje  do chwili
obecnej prymat z dużą przewagą (tab. 2).

Liczbę wygranych gonitw klasycznych obrazuje tabela 1. Warto zwrócić uwagę, że konie hodowli SK
Golejewko wygrały w okresie powojennym 12-krotnie Derby, II-krotnie nagrodę St. Leger, 12-krotnie
nagr. Prezesa R.M., 8-krotnie Wielką Warszawską i 10-krotnie nagr.Liry (Oaks).

A oto sukcesy stadniny na forum międzynarodowym

W 1970 r. klacz Taormina (Negresco — Tamogóra) wygrała Wielką Nagrodę Państw Socjalistycznych.
Sukces był tym większy, że drugi koń — Doryant — był również hodowli SK Golejewko. Ponadto 3-
krotnie golejewskie konie Zajęły II miejsce w tej wielkiej, gonitwie (Dorpat, De Corte, Doryant).

Trzykrotnie golejewskie konie (Dorpat, Taurów, Epikur) wygrały nagr. Moskwy (odpowiednik Derby
Państw  Demokracji.  Ludowej  i  ZSRR)  oraz  czterokrotnie  St.  Leger:  w  Wiedniu  (Epikur,  Kadyks,
Bostella, Araks).

Po.  raz pierwszy w historii  polskiego sportu wyścigowego dwuletnia  klacz Doris  Day hodowli,  SK
Golejewko wygrała w Wiedniu nagr. Austria Preis.

Wielkim sukcesem było zajęcie I miejsca w nagr. Pferde menges Rennen w Kolonii przez klacz Bostęllę
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oraz,  zalecie  III  miejsca  w nagr.  Preis  von  Europa  przez  klacz  Doris  Day.  Ta  sama klacz  w Oslo
wywalczyła bliskie II miejsce w.nagr. Nórsk-Oaks.

Ponadto konie golejewskie wygrały na meetingach międzynarodowych krajów Demokracji Ludowej: raz
nagr.  Warszawy (og. De Corte),  raz nagr.  Pragi (kl. Driada) i  dwa razy nagr.  Kijowa (ogiery Epitet
i Cross).

Sprzedaż materiału hodowlanego

Jednym z głównych zadań stadniny jest produkowanie materiału zarodowego na remont własny oraz na
sprzedaż do innych stadnin pełnej-, i półkrwi.

Stadnina Golejewko w okresie powojennym wychowała 12 ogierów, które były lub są reproduktorami
w stadninach pełnej  krwi angielskiej,  są to:  Caruso,  Cross,  Cypr.  De Corte,  Diyerto,  Dornat,  Effort,
Esculan,  Erotyk,  Kadyks,  Karambol.  Taurów.  Do  hodowli  półkrwi  sprzedano  19  ogierów:  Buffalo,
Dorwid, Eros. Ermitaż, Eufrat, Eyerest, Horoskop, Jaromir, Rangun i Sanderus.

Sprzedano za granice do hodowli pół- i pełnej krwi ogiery; Dog. Kajus i San Thiago — do Bułgarii oraz
Radowid — do ZSRR.

Poza remontem własnego stada sprzedano w okresie po-wojennym: jedną klacz do Bułgarii oraz ok. 50
klaczy polskim stadninom pełnej krwi. Ponadto pewna liczba klaczy została sprzedana do hodowli koni
półkrwi.

Uwagi końcowe

1. Zarówno laki kośne jak i pastwiska przeznaczane dla stadniny (zapotrzebowanie roczne zaledwie, ok.
3 tyś.  q  siana)  winny być  nawożone z  dużym umiarem, co niestety zmusza do zwiększenia areału.
Dostępny w handlu granulat z traw, nie rozwiązuje problemu, ponieważ z roku na rok jego wartość
witaminowa i smakowa chyba maleje, prawdopodobnie ze względu na bardzo wysokie nawożenie łąk
z których pochodzi.  O ile  w pierwszych latach susz chętnie był  zadany przez konie,  o tyle  obecnie
obserwuje się wyraźną niechęć.

2.  Zarówno  gospodarstwo  (gdzie  mieści  się  stadnina)  jak  i  pracownicy  winni  być  bardziej
zainteresowani finansowo w produkcji wysokowartościowych koni wyścigowych. Entuzjazm jednostek
oraz bezpośredniej załogi już nie wystarcza.

3. W obecnym układzie i warunkach ekonomicznych dotacja,.którą otrzymuje gospodarstwo na hodowlę
koni pełnej krwi jest stanowczo za niska. W Golejewku, aby zamknąć się na zero — brakuje rocznie
około 700 tys. zł.

Summary

The national stud at. Golejewko which breeds thoroughbred horses, lies, in the Rawicz district, Poznań
province. It was founded in 1921 on an estate of-Count Janusz Czarnecki who acquired a number of
thoroughbred mares in Belgium and Germany. Between the two world wars the stud was one of the
largest in Poland. It achieved numerous successes in racing and often ranked among the foremost in
winnings. 

In World War II the Golejewko stock of mares and stallions was almost totally destroyed.. In 1945,
a national  thoroughbred stud,  largely based on valuable broodmares  imported from Germany which
traced back to Italian ancestors, was organized. This Italian stock also included two very valuable sires:
Ettore Tito, 1933 (Fairway — Gay Gamp), and Pilade, 1930 (Captain Ćuttle — Piera). Especially, the
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latter exerted a major influence ton the subsequent Polish breeding.

Since 1965 the Golejewko Stud has consistently main-tained its supremacy in racing. In all, Golejewko-
bred horses captured the Derby and the Prime Minister’s Stakes (4-y.o. and upwards, colts and fillies,
3,200 m.)  12 times,  St.  Leger  10 times,  the Oaks 9 times,  and the Wielka Warszawska (3-o.y.  and
upwards colts and fillies, 2,600 m.) 8 times.

In international racing, Golejewko-bred horses won as follws:

The Vienna St; Leger: in 1965 — Epikur; 1969 — Kadyks; 1971 — Bostella; 1972 — Araks;

The Austria Preis: in 1971—the filly Doris Day (Mehari);

The Pferdemengesrennen at Cologne: in 1971 — the filly Bostella (Taurów); 

In the Preis von Europę at Cologne in 1972, the filly Doris Day was placed third.

At international race meetings of the people’s democracies, Golejewko-bred horses scored wins on many
occasions.  They captured  the  Moscow Prize  (the  East  European  Derby)  3  times,  while  in  1970  at
Budapest  the filly Taormina (Negresco)-won the Grand Prize of Socialist  Countries from her  stable
companion Doryant  (Negresco)  and a whole field of crack racehorses  of all  countries attending the
meeting.

Since the war 22 stallions have stood at stud in Golejewko. The most distinguished imported sires were:
Pilade;  already mentioned;.  Turysta  1944 (Bellini  — Scuola  Bolognese)  .bred  at  Dormello-Olgiata:
Negresco 1957 (Sica Bov,— Folie Nuit). and Mehari 1963 (Layandin — Eos), the last two were French-
bred.

Of the Polish-bred stallions. the most successful at stud were: Dornat, 1950 (Ettore Tito— Aouasoarta):
De Corte, 1951 (San II — Dossa Dossi); and Taurów, 1961 (Maranon — Tarnawa).

The Golejewko Stud has now 50 brood-mares representing 10 dam liries. The most yaluable tracę back
to the following foundation dams: Cardea (Teddv — La Caoucine) and Tar-tana (Pilade — Talma). both
Italian-bred:  Croix  ,d’Augas  (Rodosto  —  Cremornel  French-bred:  Efforta  (Harlekm  —  Fntenta),
Miramare (Mirza- II — Lucky Rosel. Ouarry (Pharis — Ouerelle) and Tarnina (Skarb — Tarąntella II)
— all Polishbred. Since the last war the Golejewko Stud has bred 17 leading sires. of which 13 were. br.
still are, active at stud in. thoroughbred breeding in Poland. and 4 abroad. In addition, - 10 Golejewko-
bred stallions were used in breeding part-brod horses. A part from its own stud reolacements, some 50
Golejewko thoroughbred mares were sold to other. Polish studs.

For the past-14 years the Goleiewko-Stud has been managed by Maciej Świdziński M. Sc.
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