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Od Wydawcy

Jesteśmy dumni, te możemy wydać książkę historyczno-hodow- 
laną z okazji jubileuszu 150-lecia powstania Stadniny koni pełnej 
krwi angielskiej w Krasnem. „Budujmy przyszłość, pamiętając 
o przeszłości” - tą myślą kierowaliśmy się przed dwoma laty, gdy 
rozmawialiśmy z Panią Izabelą Rajcą-Pisz, aby podjęła trud opra
cowania tej pierwszej monografii o wspaniałej polskiej Stadninie 
w Krasnem. Dzięki dużemu zaangażowaniu Autorki, a także wielu 
innych osób, mamy okazję zapoznać się z rozwojem rolnictwa, ho
dowlą oraz sukcesami naszych koni na torach wyścigowych w Pol
sce i za granicą.

Stadnina Koni w Krasnem, założona w 1857 roku przez 
Ludwika hr. Krasińskiego, ma 150-letnie tradycje w hodowli koni 
i - o wiele dłuższe - w propagowaniu kultury rolnej na polskiej 
wsi. Osiągnięcia rodu Krasińskich, herbu Slepowron, były waż
ne nie tylko ze względu na znakomite wyniki hodowlane i pro
dukcyjne, ale także podkreślały polskość, kiedy Rzeczypospoli
tej nie było na mapach świata. Krasińscy wnieśli również wielki 
wkład w rozwój miejscowości Krasne, fundując jej w XVI wieku 
piękny kościół, czy uruchamiając w XIX wieku cukrownię w po
bliskim Krasińcu. Po drugiej wojnie światowej Stadnina prze
stała istnieć, jednak dzięki zaangażowaniu wielu ludzi udało się 
ją w 1987 roku reaktywować i przywrócić tradycje hodowli koni 
pełnej krwi angielskiej.

Miejmy nadzieję, że najstarsza Stadnina koni tej rasy w Polsce 
będzie się nadal rozwijać i przynosić sukcesy dla dobra regio
nu i kraju. Aktualnie może się pochwalić dużymi osiągnięciami 
na wyścigach w kraju i poza granicami, m.in. na Słowacji, w Cze
chach i na Węgrzech. Jest także liczącym się na Mazowszu pro
ducentem mleka i towarowej produkcji roślinnej. Od 2003 roku, 
dzięki rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, 
jest strategiczną spółką hodowlaną Skarbu Państwa i bezpośredni 
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nadzór właścicielski pełni nad nią Agencja Nieruchomości Rolnej 
w Warszawie, która wspiera ją również w sprawach merytorycz
nych i inwestycyjnych.

Z okazji tego pięknego Jubileuszu życzę Stadninie dalszego po
myślnego rozwoju, a jej załodze wiele satysfakcji aż do następnej tak 
ważnej rocznicy.

Prezes Stadniny Koni Krasne
Lech Kaczorowski



Od Autora

Stadnina Koni Krasne należy do nielicznych istniejących do dziś 
ośrodków hodowlanych, które mogą poszczycić się równie długą, 
co ciekawą historią. Jej charakter nadały szczególne osoby, które 
zapisały się chlubnie nie tylko na kartach krajowej hodowli, ale rów
nież w historii Polski. Dlatego też wiele miejsca w książce poświęcam 
pomysłodawcy i założycielowi Stadniny w Krasnem - Ludwikowi 
hr. Krasińskiemu, jak i jego kontynuatorom. Historię przecież tworzy 
nie tylko czas, ale przede wszystkim ludzie.

Nie każdy łańcuch dziejowy w hodowli koni ma swój tak odległy 
początek jak Krasne.

W grudniu 2007 roku mija 150 lat tradycji tutejszej hodowli 
koni pełnej krwi. Zaszczyt świętowania tak pięknego jubileuszu 
przypadł dotychczas jedynie Stadninie Koni w Krasnem, gdyż Żad
na inna stadnina tej rasy nie może pochwalić się równie długim 
czasem minionym.

Na okres 150 lat, licząc od momentu powstania Stadniny, złożyło 
się wiele zawirowań losu, które spowodowały brak ciągłości tutejszej 
hodowli. Na przerwy te wpłynęły dwie wojny światowe, a także sto
sunkowo długi okres powojenny - 42 lata, podczas których nie było 
dane odrodzić się hodowli koni w Krasnem.

Los nie był też łaskawy dla dokumentów stanowiących nieodzow
ne świadectwo wydarzeń i będących dowodem naszej spuścizny. 
Jesienią 1944 roku spłonęły bezcenne zbiory Biblioteki Ordynacji 
Krasińskich, w których zgromadzono m.in. szereg dokumentów do
tyczących Krasnego. Inne zaginęły w Krasnem u schyłku II wojny 
światowej. Reszty dokonał niechlubny czas PRL-u.

Wszystko to spowodowało brak ciągłości informacji historycz
nych, a gromadzenie tych rozproszonych i łączenie ich w całość 
nie należało do łatwych, tym bardziej że wiele przekazów budzi wąt
pliwości.
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To, co udało się odtworzyć, w znaczym stopniu jest zasługą lu
dzi pamiętających ostatnie kilkadziesiąt lat historii w Krasnem bądź 
dysponujących wiedzą płynącą z przekazów rodzinnych. Do nich na
leżą mieszkańcy Krasnego: nieżyjąca już niestety Anna Gołębiewska, 
Rozalia Kuc, Tadeusz Dworecki i Dariusz Załuski — kierow
nik Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem, a także Sylweriusz 
Sztukert z Urzędu Gminy Krasne, który udostępnił wiele zdjęć. 
Wszystkim tym osobom należą się szczególne podziękowania za życz
liwą, bezinteresowną pomoc, podobnie jak i Dyrektorowi Stadniny 
Koni Krasne Spółka z o. o. Lechowi Kaczorowskiemu, Januszowi 
Królikowi - Kuratorowi Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 
Markowi Wachelowi z Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Biblio
tece Czartoryskich w Krakowie i dr Józefowi Partyce - Kustoszowi 
Ojcowskiego Parku Narodowego.

W zakresie hodowli koni pełnej krwi wielu fachowych uwag 
udzielili mi: Jerzy Budny, Władysław By szewski, Piotr Hass-Sandej, 
Józef Kempa, Jarosław Koch, Roman Krzyżanowski, Jarosław 
Księżuk, Jan Swidziński, Marek Wachel, Andrzej Zych. Ponadto dzię
kuję dr Jackowi Łojkowi ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie za umożliwienie dostępu do materiałów archiwalnych.

Jeśli chodzi o dawne czasy związane z działalnością hodowlaną, 
najcenniejszym źródłem są publikacje prof. Witolda Pruskiego, któ
rego ogromną zasługą jest uszeregowanie dziejów polskiej hodowli.

Gromadzenie materiałów i praca nad niniejszą książką dały 
mi dużą satysfakcję, tym bardziej że jest to pierwsza monograficzna 
książka o Krasnem.

Publikacja ta została wydana i sfinansowana przez Stadninę Koni 
Krasne Spółka z o. o.

Izabela Rajca-Pisz
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Ludwik Józef Adam Krasiński (1833-1895)

Hrabia, grand hiszpański, szambelan austriacki, kawaler mal
tański. Właściciel wielu majątków ziemskich odziedziczonych bądź 
nabytych w Królestwie Polskim i Galicji. Należały do niego m.in. 
dobra Krasne, Ojców wraz z zamkiem w Pieskowej Skale, Osmolice, 
Sucha, Krasnosielc, Adamów, Rohatyn, Borowica, Magnuszewo, 
Gułów, Przystań, Żulin, Kuchcice, Chołuj, Ursynów pod Warszawą 
oraz nieruchomości w Warszawie. Twórca znakomitej Stadniny koni 
pełnej krwi i stajni wyścigowej „J. Dobrogost”, znanej i cenionej 
w całym Cesarstwie...

Urodził się w 1833 roku jako syn Augusta, ze starszej linii 
rodu i starościanki ciechanowskiej Joanny Krasińskiej (także herbu 
Ślepowron). Ojciec Ludwika jako porucznik drugiego pułku był na
czelnym adiutantem gen. Jana Skrzyneckiego, naczelnego wodza 
Powstania Listopadowego. Ranny w bitwie pod Ostrołęką został od
znaczony złotym krzyżem Virtuti Militari. Zmarł w 1857 roku.

Młody Ludwik został wcześnie osierocony przez matkę. Nauki 
początkowe pobierał w domu, a następnie na słynnej wówczas pen
sji Jana Nepomucena Leszczyńskiego w Warszawie. Mając 18 lat 
wyjechał do Paryża, gdzie rozpoczął studia w Ecole des Mines, jed
nak po trzech latach przerwał je i na prośbę ojca powrócił do kraju, 
by uporządkować sprawy dotyczące majątku. Osiadł w dobrach ro
dzinnych w Krasnem, które przypadły mu w spadku. Od razu zajął się 
administrowaniem i w krótkim czasie podniósł poziom kraśnieńskie- 
go gospodarstwa, pomnażając jego dochody. Gospodarstwo należało 
do najnowocześniejszych w Królestwie. Swoje dobra uprzemysła
wiał, zakładając w nich cukrownie, cegielnie, młyny, drożdżownie, 
krochmalnie i gorzelnie, doprowadzając do nich bocznice kolejowe. 
Wraz z Leopoldem bar. Kronenbergiem współdziałał przy budowie 
kolei żelaznej Warszawa-Terespol. Był członkiem Towarzystwa 
Drogi Żelaznej Warszawsko-Terespolskiej, a od 1874 również Kolei 
Nadwiślańskiej. Posiadał kapitał ulokowany w bankach i kopalniach 
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w kraju i za granicą. Współtwórca i wieloletni prezes Muzeum Rol
nictwa i Przemysłu w Warszawie, pod którego egidą został utwo
rzony oddział popierania przemysłu i handlu. Ufundował też z wła
snej kiesy jedną z pierwszych w Europie i pierwszą w Polsce Stację 
Oceny Nasion. Członek Towarzystwa Rolniczego oraz Dyrekcji Wy
ścigów Konnych i Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

Ludwik hr. Krasiński przyczynił się również do powstania i roz
kwitu Biblioteki Ordynacji Krasińskich oraz był współtwórcą, spon
sorem i współredaktorem Encyklopedii Rolniczej. Wspierał finanso
wo wystawy rolnicze, a także ekspozycje muzealne itp.

Założyciel Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Przezorność”, 
fabryki wyrobów rogowych przy ul. Czerniakowskiej oraz asfaltu 
i smołowca na Solcu w Warszawie, a także fabryki guzików z masy 
perłowej na Kurpiach. Dzięki swym inwestycjom zapewniał pracę 
zarówno ludziom z miasta, jak i nękanej biedą ludności wiejskiej. 
Ponadto posiadał też udziały w kilku wielkich przedsiębiorstwach 
we Włoszech i Francji.

Wszystkie interesy prowadził z wielkim zaangażowaniem, roz
wijając je z roku na rok. Aktywny, przedsiębiorczy, zwolennik roz
woju przemysłu i postępu cywilizacyjnego, posiadający nieprzecięt
ne zdolności do twórczej i wydajnej pracy.

Związany z działaczami stronnictwa arystokratyczno-monarchi- 
stycznego Hotel Lambert. W 1863 roku po Powstaniu Styczniowym 
został wydalony przez władze carskie za współpracę z organizacją 
narodową. Powrócił do kraju w 1864 roku za wstawiennictwem 
Leopolda bar. Kronenberga.

W 1874 roku, podczas wystawy płodów rolnych w Warszawie, 
Ludwik hr. Krasiński, zaprezentował arabskiego ogiera z własnej 
stajni o prowokacyjnym wówczas imieniu Polak, któremu wbrew 
przyjętym na tego typu imprezach zwyczajom nałożono siodło na
leżące rzekomo do samego króla Stefana Batorego, nadając w ten 
sposób pokazowi wymiar demonstracji politycznej.

Przy tak licznych zasługach Ludwik hr. Krasiński nie manife
stował swego tytułu hrabiowskiego. Był skromnym, oszczędnym 
człowiekiem, stroniącym od zbytniego blichtru i rozgłosu. Wyro
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zumiały dla ludzkich ułomności nie zwalniał swoich pracowników 
w razie potknięć, gdyż uważał, że każdy ma wady i należy je tole
rować.

Dla ludzi związanych z hodowlą koni i wyścigami był i jest w pa
mięci przede wszystkim wielkim ich miłośnikiem, założycielem jed
nej z najsłynniejszych stadnin w historii krajowej hodowli koni peł
nej krwi i hodowcą wybitnego Rulera. Dzięki spokojnej, wytrwałej 
pracy hodowlanej i możliwościom finansowym udało się zgroma
dzić na przestrzeni lat cenny materiał, który stał się elitarnym w skali 
kraju i doprowadził Stadninę i stajnię wyścigową na szczyty.

Ludwik hr. Krasiński nie był jednak wyłącznie pasjonatem koni 
pełnej krwi, lecz całej palety ras, począwszy od arabów czystej 
krwi, koni andaluzyjskich, idąc przez zimnokrwiste, a skończyw
szy na kucach.

Przyczynił się nie tylko do rozwoju hodowli pełnej krwi, ale rów
nież ras zimnokrwistych, importując suffolki, normandy, claydesdale 
i roadstery, tworząc w swym majątku w Osmolicach stado koni po
ciągowych.

Badawcza natura Ludwika hr. Krasińskiego ujawniła się, gdy za
czął stosować rozmaite kombinacje krwi, z których uzyskiwał mniej 
lub bardziej udane połączenia.

Jako jeden z nielicznych dysponował ogierami różnych ras, które 
rozchodziły się po kraju, wywierając wpływ na hodowlę.

Mimo rozlicznych obowiązków, znajdował czas na swoje pasje 
i gromadzenie wiedzy o koniach. Wszystko, co dotyczyło hipologii 
nie było mu obce, a nawet sam w 1876 roku wydał broszurkę w ję
zyku francuskim pod tytułem „La Question Hippique en Autriche”. 
Była to odpowiedź dana Władysławowi Rozwadowskiemu, dyrekto
rowi stadnin państwa austriackiego, na jego książkę dotyczącą wy
chowu koni napisaną w języku niemieckim.

O zaangażowaniu Ludwika hr. Krasińskiego w hodowlę świad
czyć też może obecność koni jego hodowli na wystawach krajo
wych uświęcona licznymi medalami. Wystawiał konie czystej krwi 
arabskiej, angloaraby oraz pociągowe, które niejednokrotnie były
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Ludwik hr. Krasiński (1833-1895). Fot. ze zbiorów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
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wynikiem krzyżówek zmierzających do uzyskania najefektywniej
szego typu konia roboczego. Jeśli chodzi o hodowlę, konie były 
najmocniejszą i najbardziej rozwiniętą jej dziedziną, ale nie można 
pominąć również zasług w zakresie hodowli bydła, owiec czy dro
biu. Dbał o jakość materiału hodowlanego tych gatunków, co przy
nosiło mu również sukcesy medalowe na wystawach hodowlanych. 
Przy okazji warto wspomnieć, że Ludwik hr. Krasiński do 1880 roku 
prowadził w Ursynowie pod Warszawą największą i najlepszą 
w kraju fermę drobiu.

Systematyczny import cennego materiału zarodowego z zagra
nicy wyznaczył wysoki poziom hodowlany, a Ludwik hr. Krasiński 
stal się głównym wystawcą prezentującym rozmaite rasy zwierząt 
gospodarskich.

W maju 1860 roku, w wieku 27 lat, Ludwik hr. Krasiński poślubił 
w Paryżu starszą o 13 lat Elizę (Elżbietę) Krasińską z Branickich her
bu Korczak (1820-1876), wdowę po swym kuzynie, znanym poecie 
Zygmuncie Krasińskim z Opinogóry. Ożenek odbył się przed upły
wem żałoby, co wywołało niemały skandal. Ludwik opiekował się 
jak należy dziećmi Elizy z pierwszego małżeństwa, choć nie pomo
gło to zrekompensować nieszczęść, które nękały ich matkę, poczy
nając od nieudanego pierwszego małżeństwa. Najmłodsza córeczka 
zmarła w wieku 4 lat jeszcze za życia ojca, Zygmunta Krasińskiego, 
najstarszy syn Władysław, dziedzic Opinogóry, zmarł na gruźlicę 
nie dożywszy 30 lat, podobnie jak i Zygmunt Jerzy (imiennik poety), 
którego śmierć nie oszczędziła, gdy miał 18 lat. Eliza przeżyła więc 
śmierć trójki spośród czwórki swoich dzieci, co z pewnością było dla 
niej ogromnie bolesne. Na domiar złego córka Maria Beatrix, utonęła 
już po śmierci matki w jeziorze Como we Włoszech, mając 34 lata.

Ludwik hr. Krasiński jak tylko mógł, starał się wynagrodzić dra
maty życiowe żony i był dla niej oparciem. W swym testamencie 
Eliza dziękowała za wszystko, wyrażając jednocześnie swą wolę 
wiecznego spoczynku obok Ludwika w Krasnem właśnie, a nie swe
go pierwszego męża Zygmunta, którego przez wiele lat obdarowy
wała wielkim uczuciem, czego on sam nie odwzajemniał, prowadząc
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Eliza Krasińska z Branickich (1820-1876) według portretu autorstwa 
Franza Xavera Wintelhaltera, ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie.
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jawnie wieloletni romans z Delfiną Potocką. Eliza zapisała również 
Ludwikowi cały swój ogromny majątek, co powiększyło jego, i tak 
już bardzo mocną, pozycję finansową.

W 1876 roku, sześć lat po śmierci pierwszej żony, Ludwik po
ślubił młodszą o 28 lat Magdalenę Zawiszankę-Kieżgajłło herbu 
Łabędź, właścicielkę dóbr w guberni mińskiej: Kuchcice i Cho- 
łuj. Wraz z zawarciem małżeństwa Ludwik hr. Krasiński przejął 
w administrację wszelkie dobra wniesione jako wiano Magdaleny 
Zawiszanki-Kieżgajłło. Z tego związku, w 1883 roku, urodziła się cór
ka Maria Ludwika, którą to w swym testamencie Ludwik hr. Krasiński 
uczynił główną spadkobierczynią ogromnej fortuny. Zonie zaś za
pisał wszelkie ruchomości, Stadninę w Krasnem, stajnię wyścigową 
oraz biżuterię i obrazy. Ursynów i prawa do dzierżawy Moczydła 
przypadły ordynatowi Adamowi hr. Krasińskiemu, przy czym za
pis testamentowy zawierał również życzenie zmarłego, by Ursynów 
mógł być włączony do ordynacji hr. Krasińskich. W testamencie tym 
Krasiński uwzględnił też m.in. roczne wynagrodzenie dla opiekunów 
i pełnomocników nieletniej wówczas jeszcze córki - adwokatom 
Lucjanowi Wrotnowskiemu i Leonowi Grabowskiemu. Ponadto 
Lucjan Wrotnowski i F. Gomuliński otrzymali fabrykę wyrobów ro
gowych (grzebieni) w Warszawie.

Ludwik hr. Krasiński zmarł na zawał, zwany wówczas anewry- 
zmem serca, nad ranem w Warszawie, tuż przed zamierzoną podróżą 
do Krasnego. Przeżył 62 lata.

Ciało przewieziono specjalnym pociągiem kolei nadwiślańskiej 
do Ciechanowa, skąd kondukt żałobny ruszył do Krasnego. Przez całą 
drogę orszak pogrzebowy spotykał tłumy włościan. Drogę od Hele- 
nowa do Krasnego kondukt przebył pieszo, przy dźwiękach kapeli 
z Krasińca, wśród pochodni i światła płonących beczek smolnych. 
Po odbytym nabożeństwie zwłoki spoczęły w krypcie kościelnej 
w sarkofagu, który zmarły sam sobie przed śmiercią przygotował.

W uroczystościach pogrzebowych oprócz najbliższej rodziny 
brało również około 80 osób, m.in. uznanych przedstawicieli świata 
przemysłowego.
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Dla uczczenia pamięci zmarłego jeszcze w tym samym roku 
do kalendarza wyścigów wprowadzono gonitwę dla trzylatków imie
nia Ludwika hr. Krasińskiego, której rok później nadano charakter 
międzynarodowy.

Ludwik hr. Krasiński. Fot. ze zbiorów Biblioteki prof. Witolda Pruskiego, SGGW.
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Krasne i Krasińscy

Krasne jest niewielką miejscowością gminną położoną około 
30 km od Ciechanowa, w południowej części powiatu przasnyskiego 
w północnej części województwa mazowieckiego.

Jej historia jest ściśle związana z rodem Krasińskich, którzy tutaj 
właśnie mieli swe gniazdo rodowe.

Ród Krasińskich należał do najmocniej rozbudowanych rodów 
w naszym kraju, a siedziby jego przedstawicieli były rozsiane po licz
nych zakątkach Rzeczypospolitej, jednak najważniejszym skupi
skiem dóbr własności Krasińskich stało się Mazowsze, z ośrodkami 
w Warszawie, Zegrzu, Opinogórze, Radziejowicach i Krasnem. Po
nadto znajdowało się również szereg pomniejszych majątków i dwo
rów, zamieszkałych przez mniej majętnych przedstawicieli rodu.

Genealogia Krasińskich sięga czasów Bolesława Wstydliwego, 
kiedy to do Polski przybył z Węgier, u boku księcia Konrada Mazo
wieckiego, Warcisław herbu „Korwin”. Wywodził się on rzekomo 
ze starodawnej rzymskiej rodziny, która wzięła z kolei swój począ
tek od rzymskiego konsula Valeriusa Messala Corvinusa, żyjącego 
w I wieku, który podbił naddunajskie krainy, gdzie osiedlili się jego 
potomkowie. Z nim też wiąże się pewna legenda dotycząca heraldyki 
i motywu kruka występującego w herbie „Korwin”, który przyjął się 
u nas w nieco odmiennej formie jako „Slepowron”.

A mianowicie podczas rozstrzygającej bitwy z Galilejczykami 
Valerius Messal Corvinus został wyzwany na pojedynek przez jedne
go z przeciwników, który dysponował ogromną siłą. W trakcie walki 
nadleciał kruk i usiadłwszy na hełmie Corvinusa zaczął atakować 
jego wroga, a ten zdezorientowany został pokonany. Valerius Messal 
Corvinus wyszedł z walki zwycięsko, a na pamiątkę tego wydarzenia 
umieścił kruka w swym herbie. Przybrał też przydomek „Corvinus”, 
który z czasem stał się nazwiskiem rodowym. Herb ten przybył 
na nasze tereny za pośrednictwem wspomnianego Warcisława, któ
rego uważa się za protoplastę rodu Krasińskich. Co do wspomnianej
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Herb Krasińskich na wieży. Fot. Sylweriusz Sztukert.
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legendy i rzymskiej proweniencji rodziny należy jednak zachować 
dystans, gdyż w XVI i XVII wieku modne było wyszukiwanie wpły
wowych przodków, zwłaszcza pochodzących ze starożytnego Rzy
mu, co podnosiło splendor i pozycję rodziny.

Co się tyczy zaś Warcisława wiadomo, że pełnił on funkcję mar
szałka dworu, potem hetmana, a ożeniwszy się z panną Pobożanką, 
wywodzącą się ze szlacheckiego rodu, wniósł swój herb z krukiem 
trzymającym w dziobie pierścień, zwanym ślepowronem, który od
tąd stał się pieczęcią rodową. Najstarsza notatka dotycząca herbu 
ślepowrona pochodzi z 1399 roku, a najstarsza pieczęć z 1477 roku.

Właśnie Warcisławowi w 1224 roku książę mazowiecki nadal 
Krasne, które odtąd stało się siedzibą rodziny, pozostając w jej rę
kach aż do wybuchu II wojny światowej. Od jej nazwy pochodzi 
nazwa rodu. Wnuk Warcisława - Sławomir, późniejszy sędzia ma
kowski, od swych dóbr w Krasnem pisał się „de Crasne”.

Pierwsze wzmianki o Krasnem pochodzą z 1372 roku. W tym też 
mniej więcej czasie miał miejsce proces scalania Krasnego poprzez 
wykup ziemi należącej do okolicznych właścicieli. W 1421 roku sta
raniem Sławka z Krasnego herbu Slepowron nadane zostało wsi pra
wo chełmińskie przez księcia mazowieckiego Janusza I. W 1477 roku 
syn Sławka (wnuka Sławomira) - Mikołaj, powiększył dobra Krasne 
poprzez zakup wsi Wola Krasińska, a jego syn Andrzej w 1492 roku 
wykupił część dóbr zapisanych swym braciom Jakubowi i Janowi, 
aby dobra Krasne pozostały w jednych rękach.

W 1380 roku we wsi został wzniesiony pierwszy drewniany ko
ściół ufundowany przez Sławomira, wzmiankowany po raz pierwszy 
w 1443 roku. Od końca XIV wieku w jego podziemiach chowano 
zmarłych właścicieli Krasnego i członków rodziny.

W 1570 roku drewniany kościół spłonął, a w jego miejscu wznie
siono nowy murowany (1570-1575), ufundowany przez Franciszka 
Krasińskiego - podkanclerzego wielkiego koronnego i biskupa 
krakowskiego. Został on konsekrowany w 1575 roku. W wieży 
umieszczono skarbiec parafialny, a w podziemiach złożono szczątki 
zmarłych przedstawicieli rodu Krasińskich, które wcześniej zosta
ły pochowane pod dawnym drewnianym kościołem. Obok nowego 
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murowanego powstał także niewielki szpital i szkoła dla włościan. 
Na przestrzeni czasu kościół był kilkukrotnie przekształcany, a tak
że rozbudowywany, za sprawą kolejnych przedstawicieli rodziny 
Krasińskich, stając się najstarszym istniejącym do dziś obiektem hi
storycznym w Krasnem, świadkiem i uczestnikiem przebiegu dziejów 
związanych z rodem Krasińskich, a także mauzoleum tej rodziny.

W pierwszej połowie XVII wieku zmieniono między inny
mi fasadę w stylu późnorenesansowym. W drugiej połowie XVII 
wieku kościół został powiększony z inicjatywy Jana Kazimierza 
Krasińskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, wojewody płoc
kiego, który przekazał probostwo kanonikom regularnym laterań
skim z Czerwińska (od 1618 do momentu kasaty zgromadzenia 
w Czerwińsku w 1819 roku).

Kolejnym fundatorem przebudowy kościoła był jego syn Jan 
Dobrogost (Bonawentura) Krasiński (1640-1717), wojewoda płocki 
i referendarz koronny, przyjaciel i towarzysz broni Jana III Sobieskiego. 
Do prac związanych z przebudową kościoła zatrudnił on wybitnego 
architekta pochodzenia holenderskiego Tylmana z Gameren, pro
jektanta Pałacu Krasińskich w Warszawie (również na zlecenie Jana 
Dobrogosta). 140 lat po śmierci Jana Dobrogosta, Ludwik hr. Krasiński 
nazwał jego imieniem założoną przez siebie stajnię wyścigową.

Jan Bonawentura Dobrogost Krasiński (1640-1717). Fot. „Opinogóra” Janusz Królik, 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 2004.
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W latach 1739-1746 staraniem starosty przasnyskiego, nowo- 
miejskiego i sztumskiego Błażeja Jana Krasińskiego kościół grun
townie przebudowano. Dobudowano wówczas od wschodu zakry
stię ze skarbcem na piętrze, odnowiono korpus nawowy, poszerzając 
go o nawy boczne, a pod nawą południową powstała krypta grobowa 
połączona ze starą. Rozpoczęto też przebudowę fasady zachodniej. 
Wystrój wnętrza zlecono znanemu malarzowi pochodzącemu z Brna 
na Morawach - Sebastianowi Ecksteinowi, który w 1747 roku wyko
nał cykl 19 późnobarokowych kompozycji w technice fresku, o cha
rakterze pasyjnym. Z połowy XVIII wieku pochodzi też marmurowa 
chrzcielnica. Nieco później ufundowano organy, a następnie rokoko
wy rzeźbiarski wystrój wnętrza.

Jeden z kolejnych remontów kościoła został przeprowadzony w la
tach 1870-1883 z inicjatywy Ludwika hr. Krasińskiego, a powierzony 
budowniczemu Wincentemu Rakiewiczowi, przy współudziale rzeź
biarza Juliusza Faustyna Cenglera, na którym spoczywało wykona
nie elementów wnętrz, a także m.in. odnowienie i oprawa epitafiów 
czy budowa ambony. Ludwik hr. Krasiński ufundował również nowy 
marmurowy ołtarz, a dawną drewnianą posadzkę zastąpił murowaną.

Kościół ucierpiał nieznacznie w czasie I wojny światowej. 
Zniszczenia, jakie wystąpiły w wyniku ostrzału artyleryjskiego 
w 1915 roku, zostały szybko odbudowane staraniem ówczesnych 
właścicieli Krasnego Marii Ludwiki i Adama Czartoryskich. Druga 
wojna światowa obeszła się łaskawie z zabytkiem, w dużej mierze 
dzięki żonie Ericha Kocha - Klarze, która była katoliczką i podczas 
swego pobytu w Krasnem uczestniczyła w nabożeństwach. Niestety, 
z okresem okupacji łączy się jednak zaginięcie większości cennych 
przedmiotów, które gromadzono przez wieki w kościelnym skarb
cu. Przechowywane tutaj były nie tylko niezwykle cenne przedmioty 
liturgiczne wykonane w srebrze i zlocie, ale również dzieła o dużej 
wartości historycznej, jak na przykład akt konsekracji kościoła.

Kto stał się sprawcą owego rabunku, dokładnie nie wiadomo. 
Najbardziej prawdopodobne jest, że mogli to być Niemcy zaraz 
po wtargnięciu do Krasnego bądź sowieci plądrujący kościół i inne 
zabytki w 1945 roku.
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Kościoł. Fot. Sylweriusz Sztukert.
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Wnętrze kościoła. Fot. Sylweriusz Sztukert.
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Najcenniejszymi obecnie pamiątkami związanymi z historią ro
dziny Krasińskich i samej miejscowości Krasne są zachowane do dziś 
nagrobki i pomniki, których przybywało z czasem. W podziemiach 
kościoła znajdują się także katakumby i grobowce, w których cho
wano członków rodu, zmarłych jeszcze w XIV wieku (ich szczątki 
przeniesiono z istniejącego wcześniej kościoła drewnianego).

Po wojnie kościół poddawany był wielokrotnym remontom 
i jest obecnie niejako pomnikiem Krasińskich, którzy położyli wiel
kie zasługi w jego budowę i uświetnianie.

Przykościelna plebania została wzniesiona w drugiej połowie 
XVIII wieku według projektu Antoniego Solariego. Spłonęła jednak 
w 1808 roku. W 1840 roku ponownie odbudowana, a następnie prze
rabiana. W czasie II wojny została częściowo zniszczona i odbudo
wana po zakończeniu zmagań wojennych.

Prawdopodobnie już w XIV wieku istniała w Krasnem rezydencja, 
o której jednak niewiele wiadomo. Nie jest znany ani jej charakter, ani 
lokalizacja, jednak można się domyślać, że był to drewniany dwór.

Według niektórych źródeł z końcem XVII stulecia obok istnieją
cej tu rezydencji powstało pierwsze planowane założenie ogrodowe, 
które na przestrzeni lat ulegało przeobrażeniom. Jest to jednak skąpo 
udokumentowane na zachowanych nielicznych dokumentacjach fo
tograficznych pochodzących z tamtego okresu. Nie widać zwartych 
nasadzeń drzew, które byłyby dowodem istnienia już wtedy parku. 
Świadczyć jednak o tym dzisiaj mogą pojedyncze, kilkusetletnie 
okazy dębów, lip i innych drzew, jakie występują wśród nasadzeń 
późniejszych.

Nie ulega jednak wątpliwości, że wraz z upływającym czasem 
Krasne, jako coraz prężniej działający ośrodek, rozrastało się o na
stępne majątki ziemskie, nabywane kolejno przez Krasińskich bądź 
włączane poprzez koligacje małżeńskie.

W 1754 roku ówczesny właściciel Krasnego, Michał Hieronim 
Krasiński, wywodzący się z linii opinogórskiej, otrzymał od 
Augusta III przywilej na lokację miasta i zgodę na organizowanie jar
marków i targów, z którego jednak nie skorzystał. W 1781 roku ma
jątek został podzielony pomiędzy dziedziców Michała i Hieronima.
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Opinogórę otrzymał starosta ciechanowski, Adam, a Krasne zapisa
ne zostało jako wiano córce Adama, Joannie, która wyszła za mąż za 
Augusta Krasińskiego wywodzącego się z odnogi rodu krośnieńskiego.

Na przełomie XVIII i XIX wieku w Krosnem wzniesiony został 
klasycystyczny zajazd dla przyjezdnych, a w pierwszej ćwierci XIX 
wieku August Krasiński wybudował w Krosnem swą siedzibę i kosza
ry dla dworskiej służby zbrojnej, które jednak nie przetrwały do dziś, 
gdyż zostały rozebrane w latach 60. XX wieku. Wzniesiony przez 
Augusta Krasińskiego dworek był prawdopodobnie modrzewiowy 
i według przekazów zlokalizowany na skraju istniejącego do dziś 
założenia parkowego, wówczas jeszcze nieogrodzonego, w pobliżu 
utworzonych później stawów, które wciąż stanowią charakterystycz
ny element krośnieńskiego parku.

Okres rozkwitu Krasnego przypadł na czasy, kiedy tutejsze do
bra przeszły na własność syna Augusta - Ludwika Józefa Adama 
Krasińskiego (1833-1895). Oprócz majątku w Krosnem do dóbr 
tej własności należały również Ojców* 1, Pieskowa Skała w Galicji 
(na terenie obecnego Ojcowskiego Parku Narodowego), Osmolice 
w lubelskim, Gułów w siedleckim, Ursynów pod Warszawą, Rohatyn 
w Galicji Wschodniej, a także inne, wcześniej już wspomniane.

1 Warto tutaj krótko nadmienić, w jaki sposób Ojców znalazł się w zasobach Ludwika 
hr. Krasińskiego. A mianowicie, w 1865 roku ówczesny włas'ciciel Ojcowa i okolic 
Aleksander Przezdziecki sprzedał te dobra kupcom wrocławskim, którzy masowo wyci
nali okoliczne lasy. W obawie przed groźbą całkowitego wyniszczenia Doliny Prądnika
i Ojcowa Ludwik hr. Krasiński wraz z Janem Zawiszą, dokonawszy podziału ziem, 
wspólnie wykupili zagrożone dobra, przywracając w ten sposób dawną działalność 
zdrojową temu miejscu.

Ludwik hr. Krasiński wzniósł w Krosnem założenie pałacowo- 
-parkowe oraz doprowadził do rozkwitu miejscowości, tworząc 
tu główną rezydencję rodową, a także przekształcił zaniedbany nieco 
majątek w nowoczesne, wzorcowo prowadzone gospodarstwo, przo
dujące w skali kraju.

Na terenie gospodarstw zorganizował hodowlę zarodową bydła 
i owiec, a najlepsze jednostki były wysyłane na wystawy hodowlane.
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Wprowadził też rentowną wówczas uprawę buraków cukrowych 
i wybudował nieopodal Krasnego udziałową cukrownię w Krasińcu, 
a także cegielnię i krochmalnię. Połączył również okoliczne wsie sie
cią kolei wąskotorowej, umożliwiając transport płodów rolnych.

Wiadomo też, że już w 1871 roku Krasiński przeprowadził me
liorację 100 morgów pól, co jak na ówczesne czasy było wielką no
wością i wiązało się z ogromnymi kosztami. Sprowadzono z Berlina 
i z Fabryki Cegielskiego w Poznaniu m.in. specjalne maszyny do wy
robu elementów drenarskich, które następnie wypalano na miejscu 
w odpowiednio urządzonych szopach. Niektórzy twierdzili, że sta
ranna uprawa rolna była zbyt kosztowna jak na ówczesne czasy.

Dbano nie tylko o pola, ale również i lasy. Od strony zachod
niej, na podmokłych, trudnych do uprawy terenach, posadzono lasy 
liściasto-iglaste, a po obu stronach dróg brukowanych kamieniem 
sadzono również drzewa. Także budynki mieszkalne i gospodarcze 
we wszystkich folwarkach podlegających Krasnemu sprawiały wra
żenie zadbanych i wygodnych.

Całe założenie architektoniczne w Krasnem, wzniesione z inicjatywy 
Ludwika hr. Krasińskiego, łączyło w sobie szereg różnorodnych funk
cji. Było reprezentacyjną rezydencją, ośrodkiem życia rodzinnego oraz 
centrum administrowania majątkiem. Siedziba w Krasnem stała się też 
sercem założonej w 1857 roku Stadniny, będącej „oczkiem w głowie” 
Ludwika hr. Krasińskiego, który zorganizował także oddziały hodowla
ne w Osmolicach nad Wieprzem i Ursynowie pod Warszawą. Z czasem 
rozbudowywał folwark i podwoił swój pierwotny majątek.

Po śmierci Ludwika hr. Krasińskiego majątek odziedziczyła jego 
jedyna dwunastoletnia córka Maria Ludwika (1883-1958), która 
w sierpniu 1901 roku w kościele św. Krzyża w Warszawie poślubi
ła starszego o 10 lat Adama ks. Czartoryskiego. Posag panny młodej 
obejmował łącznie 71 dóbr ziemskich, folwarków i wsi, 19 nierucho
mości w Warszawie, posiadłości we Włoszech (w Manopello i Letto 
Manopello), a także fabryki i przedsiębiorstwa przemysłowe. Wśród 
licznych położonych w różnych zakątkach kraju dobrach znalazło 
się oczywiście Krasne wraz z przyległymi wsiami (m.in. Augustów, 
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Helenów, Żbiki, Szwejki, Szczuki itd.), Krasiniec z funkcjonującą 
tam udziałową cukrownią, Gułów na Podlasiu, a także zakłady lecz
nicze Ojców, Dolina Ojcowska, „Zamek Ojcowski”2, Żulin, Rohatyn, 
Magnuszewo, Przystań oraz Osmolice. Ponadto księżna otrzymała 
posiadłos'ci i kopalnię asfaltu na wyspie Brazza na Adriatyku. Pałace 
w Krasnem i Rohatynie zostały zapisane jako rezydencje dla młodej pary.

2 „Zamek Ojcowski” został zapisany Marii Ludwice jeszcze w 1883 roku przez jej 
dziadka - Jana Zawiszę - znanego archeologa i miłośnika starożytności.

Aby przybliżyć nieco sylwetkę Adama ks. Czartoryskiego, nale
ży wspomnieć, iż według pisemnych przekazów był to człowiek po
wszechnie szanowany, skromny i, podobnie jak Ludwik hr. Krasiński, 
stroniący od rozgłosu. Urodził się w Paryżu w 1872 roku jako syn Wła
dysława i Małgorzaty z ks. Orleańskich, córki księcia De Nemours, 
drugiego syna króla Ludwika Filipa. Nauki pobierał początkowo 
w Paryżu, a następnie w znaczącym ośrodku naukowym w Karlsruhe, 
na uniwersytecie w Fryburgu, gdzie uczęszczał na wydział filozo
ficzny. Studiował też agronomię na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. Prezes Biblioteki Polskiej w Hotelu Lambert w Paryżu, 
opiekun polskiej emigracji rozproszonej po Europie. Ordynat sie- 
niawski, fundator kilku kościołów oraz właściciel Muzeum i Biblio
teki Czartoryskich w Krakowie. Opiekun kolekcji zbiorów muzeal
nych zgromadzonych w Gołuchowie, odziedziczonych w 1911 roku 
wraz z ordynacją gołuchowską po śmierci brata Witolda. Miłośnik 
i wytrawny znawca sztuki, a z racji posiadania Stadniny i zaangażo
wania w sprawy hodowlane Członek Towarzystwa Zachęty do Ho
dowli Koni w Polsce.

Z chwilą wybuchu pierwszej wojny światowej jako poddany au
striacki został powołany do armii (w randze oficera rezerwowego 
ułanów austriackich). Następnie w 1920 roku podczas wojny z bol
szewikami był ochotniczym oficerem Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego, u boku gen. Tadeusza Rozwadowskiego.

Oboje małżonkowie położyli wielkie zasługi w dziedzinie mece
natu artystycznego i naukowego, zasilając instytucje takie jak m.in. 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu czy Poznańskie

27



Adam ks. Czartoryski (1872-1937). Fot. ze zbiorów Biblioteki prof. Witolda Pruskiego, 
SGGW.

Maria Ludwika z Krasińskich Adamowa Czartoryska (1883-1958). Fot. z archiwum 
Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie.
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Adam ks. Czartoryski (1872-1937). Fot. ze zbiorów Biblioteki prof. Witolda Pruskiego, 
SGGW.

Maria Ludwika z Krasińskich Adamowa Czartoryska (1883-1958). Fot. z archiwum 
Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie.
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Towarzystwo Nauk. Wykupili też z rąk prywatnych kamienicę 
książąt mazowieckich na Starym Mieście w Warszawie, przekazu
jąc ją Towarzystwu Miłośników Historii. Maria Ludwika i Adam 
Czartoryscy zajmowali się również działalnością charytatywną i hu
manitarną, będąc fundatorami szkół, przytułków, kościołów i kaplic.

Z uwagi na ogrom obowiązków i częste wyjazdy (krajowe i za
graniczne) nie poświęcali zbyt wiele uwagi posiadłości w Krasnem. 
Podczas nieobecności właścicieli gospodarstwem zarządzał admi
nistrator. Rozległymi sprawami majątkowymi zajmował się znany 
i ceniony prawnik Cezary Franciszek Ponikowski, który miał swoją 
kancelarię w kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 7 w War
szawie, należącej do Czartoryskich.

Mimo licznych podróży do Gołuchowa, Sieniawy, Warszawy 
i Krakowa wizerunek Krasnego nie ucierpiał. Z inicjatywy Marii 
Ludwiki istniejący park poddano gruntownym przeobrażeniom w sty
lu krajobrazowym, a tak zwany czerwony domek, gdzie do tej pory 
zamieszkiwała obsługa Stadniny, został zaadoptowany na ochronkę 
dla osieroconych dzieci. W tym celu księżna sprowadziła do Krasne
go siostry Szarytki, które miały opiekować się małymi mieszkańcami 
ochronki. Mniejsze dzieci korzystały z urządzonego w pomieszcze
niach na dole przedszkola, większe zaś uczęszczały do miejscowej 
czteroklasowej szkoły przyparafialnej, mieszczącej się w budynku 
poza folwarkiem, który do dziś pełni tę funkcję. Dorastającym wy
chowankom księżna, zgodnie z ich zainteresowaniami, pomagała 
w zdobyciu wykształcenia, i w miarę możliwości części z nich za
pewniała zatrudnienie na terenie majątku. Dziewczęta z reguły pra
cowały w pałacu, a mężczyźni w folwarku, tak jak m.in. Remisław 
Poźniak, który dzięki księżnej zdobył zawód weterynarza i w tej 
profesji został zatrudniony w Stadninie ks. Czartoryskich. Otrzymał 
też lokum w oficynie, gdzie zamieszkiwał wraz z innymi kolegami 
- wychowankami ochronki, którzy także pracowali w folwarku, wy
konując zawody elektryka i krawca. Z inicjatywy ks. Czartoryskich, 
którzy cieszyli się ogólną sympatią mieszkańców Krasnego, jeszcze 
przed II wojną światową wprowadzono elektryczność i założono wo
dociągi. We wsi funkcjonowała też miejscowa straż pożarna.
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Strażak. Okres międzywojenny. Fot. ze zbiorów Anny Gołębiewskiej.

Matka Marii Ludwiki, a wdowa po Ludwiku hr. Krasińskim, 
Magdalena hr. Krasińska, w 1906 roku wyszła ponownie za mąż 
za Wacława Mikołaja Radziwiłła. Zmarła w 1945 roku w Fryburgu 
w Szwajcarii, gdzie też została pochowana.
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Pracownice pałacu. Okres międzywojenny. Fot. ze zbiorów Anny Gołębiewskiej.

Rodzina Marii Ludwiki i Adama ks. Czartoryskiego liczyła sied
mioro dzieci, w tym 3 synów. Najstarsza córka Małgorzata Izabella 
urodziła się rok po ślubie, a mając 25 lat wyszła za mąż za Gabriela 
Maria z dynastii de Bourbon i osiadła w Paryżu, gdzie w 1929 uro
dziła syna. Niestety, niedługo potem zmarła najprawdopodobniej 
na skutek powikłań poporodowych. Następna córka książąt Marii 
Ludwiki i Adama - Izabella urodziła się w 1904 roku, lecz zmarła tuż 
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po urodzeniu. Śmierć maleńkiej Izabelli dotkliwie odczuł jej ojciec 
Adam ks. Czartoryski, który zamknął się w sobie i popadł w głęboką 
melancholię. Nieszczęście rodzinne rozwiała Elżbieta Blanka, któ
ra przyszła na świat w 1905 roku w Krasnem. Osiągnąwszy 24 lata 
wyszła za mąż za Stefana hr. Zamoyskiego, z którym miała trójkę 
dzieci. Osiadła w Szwajcarii, gdzie zmarła dożywszy sędziwego wie
ku 84 lat. Następnym dzieckiem był pierwszy syn Augustyn Józef 
urodzony w 1907 roku w Warszawie, który 16 sierpnia 1937 roku 
we Francji poślubi! Marię de los Dolores Bourbon-Orleans, infantkę 
hiszpańską z dynastii de Bourbon, córkę zdetronizowanego już wów
czas króla Hiszpanii Alfonsa XIII. Z tego małżeństwa urodziło się 
dwóch synów. W styczniu 1940 roku Augustyn wraz z rodziną zo
stał zmuszony przez Niemców do opuszczenia kraju. Osiedlił się

Adam Ludwik i Maria Ludwika Czartoryscy z dziećmi Augustynem, Małgorzatą, 
Elżbietą i Jolantą. Fot. z archiwum Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie.
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w Sewilli, gdzie zmarł w 1946 roku przeżywszy zaledwie 39 lat. 
W 1914 roku w Goluchowie przyszła na świat kolejna córka Jolanta 
Anna Maria. Jako 22-latka poślubiła Władysława Alojzego 
Radziwiłła. Z tego małżeństwa urodziły się dwie córki. Jolanta zmar
ła w 1987 roku w Peru. Drugi syn, a szóste dziecko Czartoryskich, 
to ks. Władysław, kawaler Zakonu Maltańskiego, ur. w 1918 roku 
w Gołuchowie. W 1949 roku w Szwajcarii poślubił Elisabeth York. 
Zmarł w Hiszpanii w 1972 roku.

W 1923 roku w Gołuchowie urodziła się Teresa Maria Magdalena, 
która nie bacząc na niezadowolenie najbliższych, wyszła za mąż 
za leśniczego Jana Groda-Kowalskiego, któremu rok po roku uro
dziła trójkę dzieci. Przez swoją decyzję została w pewnym stopniu 
odseparowana od spraw rodzinnych. Małżeństwo Teresy okazało się 
nieudane, niebawem rozwiodła się i wyjechała za granicę. Zmarła 
w wieku 44 lat w Sankt Gallen i została pochowana w Opolu.

Ostatni z potomków małżeństwa książąt Czartoryskich Ludwik 
Adam przyszedł na świat w Warszawie w 1927 roku. W wieku 17 lat 
zginął na Mokotowie w Powstaniu Warszawskim.

Sama Maria Ludwika była osobą skromną, znaną ze swej uczyn
ności i dobroczynności. Kwestowała na rzecz biednych i urządzała 
wenty, podczas których zbierała środki na szczytne cele. Pomagała też 
artystom i młodym talentom muzycznym. Martwiła się o przyszłość 
Polski i bez obaw wyrażała własne opinie na tematy polityczne i spo
łeczne. Jako wdowa po Adamie ks. Czartoryskim sprawowała pie- 
czę nad kolekcją zbiorów muzealnych zgromadzoną w Gołuchowie 
i Krakowie, którą po śmierci ojca odziedziczył syn Augustyn.

Pod koniec sierpnia 1939 roku zamieszkała w Warszawie przy 
ulicy Kredytowej 12. Po wojnie wyjechała do Szwajcarii, do syna 
Władysława, jednak nie czuła się tam dobrze. Wreszcie wyjechała 
do Francji, gdzie osiadła na stałe w należącej do niej willi w Cannes.

Los pozbawił ją ukochanego syna i ojczyzny, o której jako pa- 
triotka marzyła. I jak pisał Jerzy Waldorff, wspominając Marię 
Ludwikę w swej książce pt. „Czarne owce dla Apolla”: „... taka tra
gicznie samotna, zmarła w Cannes [...] - ostatniapolska wielka pani, 
zabierając do grobu cały swój, nikomu już niepotrzebny czas, świat
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i epokę”. Zmarła w 1958 roku i spoczęła obok swej matki na cmen
tarzu pod Fryburgiem.

Po wybuchu I wojny światowej księżna wyjechała do Drezna, 
gdzie w tamtejszej galerii złożyła do depozytu muzealne zbiory 
Czartoryskich. Adam ks. Czartoryski w ramach przepustek z armii 
austriackiej od czasu do czasu odwiedzał Krasne i Warszawę. Samo 
Krasne oprócz nieznacznych zniszczeń kościoła w wyniku ostrzału 
artyleryjskiego nie ucierpiało. W czasie wojny bolszewickiej księżna 
nie opuściła Krasnego i postanowiła w razie potrzeby stawić opór. 
Według relacji ludzi pamiętających jeszcze Marię Ludwikę księżną 
cechował wielki patriotyzm i religijność, wyrażająca się m.in. co
dziennym uczestnictwem w mszy świętej.

W okresie międzywojennym ks. Czartoryscy posiadali na Ma
zowszu majątki o łącznym areale 8 tys. hektarów. Ogółem zaś byli 
właścicielami 99 majątków, a ponieważ ówczesne prawo mówiło, iż 
posiadacze 100 majątków zobowiązani są do utrzymywania pułku 
wojska, starano się, aby liczba ta nie wzrosła do stu.

Sam obszar klucza kraśnieńskiego wynosił wówczas ponad 
3000 ha, z czego większość stanowiły grunty orne. Poza Krasnem 
do majątku należały folwarki: Augustów, Helenów, Węgrzynów, 
Bramura oraz będące w dzierżawie Żbiki, Szwejki, Starki i Szczuki. 
Ze Szczukami, jeszcze za życia Ludwika hr. Krasińskiego, zwią
zane były losy dzierżawców majątku - rodziny ¿orawskich i Marii 
Skłodowskiej, która w latach 1886-1889 pracowała tu jako guwer
nantka, prowadząc jednocześnie tajne nauczanie okolicznych dzieci, 
zarabiając w ten sposób na przyszłe studia w Paryżu.

Do przedsiębiorstw funkcjonujących w obrębie całego majątku 
klucza kraśnieńskiego poza młynem w Krasnem należały jeszcze 
tartak, cegielnia, cukrownia udziałowa „Krasiniec”, której większą 
część akcji posiadali ks. Czartoryscy. Jak dawniej całe gospodarstwo 
było prowadzone bardzo intensywnie, zarówno pod kątem działal
ności poszczególnych przedsiębiorstw, jak i produkcji roślinnej 
czy zwierzęcej. Na początku lat 30. żywy inwentarz roboczy klu
cza Krasne liczył 136 koni, 4 administracyjne oraz 35 młodych koni 
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w wieku od roku do czterech lat. Ponadto na terenie majątku Krasne 
prowadzono hodowlę bydła nizinnego - czerwono-białych fryzów 
wschodnich oraz świń rasy „gołębskiej”, a w Augustowie bydła czar
no-białego. W Węgrzynowie natomiast znajdowała się dość liczna 
owczarnia, będąca źródłem pozyskiwania wełny, którą rokrocznie 
sprzedawano na Targach Poznańskich.

26 czerwca 1937 roku zmarł Adam ks. Czartoryski, który został 
pochowany w Sieniawie. Krasne, ordynację sieniawską i gołuchow- 
ską odziedziczył wówczas najstarszy syn Augustyn Józef. Stadninę 
zachowała Maria Ludwika, jednak już wkrótce wraz z wybuchem 
wojny ta wieloletnia hodowla została zniweczona na długie lata.

W samym tylko 1937 roku w Krasnem dokonano 7 podpaleń. 
W pożarach tych ucierpiała m.in. stodoła, budynek wozowni, a także 
drewniana stajnia, która zlokalizowana była podobno w okolicach 
młyna. Według ustnych przekazów mieszkańców Krasnego udało 
się wówczas wyprowadzić 18 koni, zginęło jednak 8 klaczy i ogier. 
Stajni tej już nie odbudowano, a o jej istnieniu wiemy tylko z opo
wiadań miejscowej ludności. Co do wszystkich tych podpaleń podej
rzenia kierowano na jednego z lokajów - wychowanków ochronki, 
który w obawie przed konsekwencjami opuścił Krasne wraz z ro
dziną i słuch o nim zaginął. Według jednych miał to być akt zemsty 
za zwolnienie z posady lokaja. Według innych, czynów tych doko
nywano na płatne zlecenie „z zewnątrz”, a ich celem było osłabienie 
pozycji Stadniny, a być może nawet zaprzestanie prowadzenia ho
dowli. Jaka była prawda, nie udało się jednak ustalić.

W 1939 roku po wkroczeniu Niemców do Polski kanclerz Nie
miec Adolf Hitler wydał dekret ustanawiający z dniem 1 listopada 
nowy podział administracyjny na zdobytych w Polsce terenach włą
czonych do Trzeciej Rzeszy. W wyniku tych ustaleń północne Ma
zowsze zostało przyłączone do prowincji Prus Wschodnich. Zarząd
cą dóbr Krasne został wówczas gauleiter Erich Koch, od 1921 roku 
członek NSDAP, a od 1933 roku nadprezydent Prus Wschodnich, 
który ponadto w 1941 roku został szefem Zarządu Cywilnego Okrę
gu Białoruskiego i komisarzem Rzeszy na Ukrainę.
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Mieszkańcy Krasnego nie mogli narzekać. Nie tylko nie zosta
li wysiedleni, ale także niektórzy znaleźli zatrudnienie w siedzibie 
Ericha Kocha, który wręcz dbał o nich z uwagi na fakt, że u niego pra
cowali. Nawet w trakcie procesu przeprowadzonego po wojnie tutejsi 
mieszkańcy pracujący dla Kocha podczas wojny nie wypowiadali się 
z nienawiścią do oskarżonego, gdyż nie zaznali krzywd. Nie da się 
jednak ukryć, że Erich Koch był odpowiedzialny za śmierć 400 tys. 
Polaków i wywóz 100 tys. osób na przymusowe roboty do Rzeszy.

Erich Koch był też odpowiedzialny za rabunek zbiorów Car
skiego Sioła pod Leningradem, w tym słynnej Bursztynowej 
Komnaty wywiezionej pierwotnie do Królewca, nieodnalezionej 
do dziś. Ostatnio prowadzone są liczne dyskusje na temat jej ukrycia 
w Krasnem. Tajemnica Kocha związana z tą komnatą była też nie
wątpliwie kartą przetargową w kwestii wykonania wyroku śmierci 
orzeczonego na procesie w 1959 roku. Wyroku jednak nie wykona
no, a karę zamieniono na dożywocie, być może licząc na to, że Erich 
Koch ujawni, gdzie została ukryta Bursztynowa Komnata. Koch 
dożył sędziwego wieku w barczewskim więzieniu. Zmarł w wieku 
90 lat nie ujawniwszy swej tajemnicy. Zagadka Bursztynowej Kom
naty i jej ewentualne związki z Krasnem w dalszym ciągu pozostają 
nierozwiązane.

Już w pierwszych dniach najazdu hitlerowskiego na Polskę, 
po zajęciu Krasnego przez Wehrmacht, Erich Koch zarządził roz
biórkę dworu Krasińskich i Czartoryskich, a także kazał przekopać 
ziemię wokół niego, z nadzieją na odnalezienie ukrytych tu skar
bów rodowych Krasińskich. Prace te wykonywała ludność żydow
ska sprowadzona do Krasnego w tym właśnie celu. Skarbów jednak 
nie odnaleziono. Zanim księżna Czartoryska wraz z dziećmi opuści
ła Krasne i osiadła w swej kamienicy w Warszawie, ukryła podob
no rodowe kosztowności w parku, z pomocą zaufanego ogrodnika 
Jana Pajewskiego i ulubionej wychowanki Czesławy Miłoszewskiej 
z domu Kanclerz.
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Po wojnie jedna z córek księżnej mieszkająca na Zachodzie 
- Jolanta - powróciła do Krasnego by je odszukać, co jej się udało. 
Jednak podczas próby wywozu zarekwirowano je na granicy.

W miejscu rozebranego przez Niemców pałacu wzniesiona zosta
ła urządzona z przepychem nowoczesna, solidna rezydencja z beto
nowymi schronami, mająca charakter bunkra, ogrodzona wraz z par
kiem wysokim ceglanym murem, który istnieje do dziś.

Ogromny majątek dóbr Krasne, liczący wtedy ok. 8 tys. ha, wraz 
z zajętymi okolicznymi gospodarstwami chłopskimi, obejmujący ra
zem 12 tys. ha, wszedł w skład utworzonej przez Kocha gigantycznej 
fundacji rolnej zwanej „Erich Koch - Stiftung”. Fundacja ta łącznie 
posiadała 118 829 ha ziemi wraz z 5 cukrowniami.

W majątku Krasne organizowano polowania, na których bywał 
również Herman Göring. W 1943 roku podczas przygotowań do jed
nego z nich przez 3 dni zganiano tysiące zajęcy, idąc aż od Mławy 
i Makowa.

Kiedy wojna dobiegała końca, spodziewając się nadchodzącego 
frontu, Niemcy zaprzestali polowań i zabaw. Zaczęli pakować co cen
niejsze rzeczy osobiste oraz częściowo te, które zagrabili m.in. z wy
sadzonego wcześniej pałacu Krasińskich i ulokowali we wzniesionej 
potem rezydencji Kocha. Wszystko to wywieziono do Królewca. 
17 stycznia 1945 roku wycofujący się pod naporem armii sowiec
kiej Niemcy, o godzinie 2 w nocy wysadzili willę w powietrze, 
a już o 6 rano we wsi byli żołnierze Armii Czerwonej. W pamięci 
mieszkańców sowieci zapisali się znacznie gorzej aniżeli Niemcy. 
Byli bezwzględni, rabowali, plądrowali i niszczyli, co się da, nie ba
cząc na mieszkańców.
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Zabudowania dawnego majątku Krasne

„Biała Stajnia”
Najprawdopodobniej był to pierwszy budynek nowego założenia 

palacowo-parkowego, jaki powstał z inicjatywy Ludwika hr. Krasiń
skiego. Nie jest znana dokładna data budowy stajni, ale przypuszczal
nie powstała ona niedługo przed sprowadzeniem koni do Krasnego, 
a więc przed 1857 rokiem. Do dziś nie wiemy też, który z architek
tów był autorem tej wspaniałej, nieistniejącej już niestety budowli.

Szczęśliwie zachowała się fotografia „Białej Stajni”, pochodząca 
z 1870 roku, przedstawiająca jej elewację frontową. Znany jest nam 
też plan stajni, obrazujący rozmieszczenie boksów wewnątrz bu
dynku, który został rozrysowany i opublikowany w Encyklopedii 
Rolnictwa wydanej w 1874 roku. Wiele wątpliwości jednak budzi 
dokładna lokalizacja tej budowli oraz przypuszczalna data pożaru, 
w wyniku którego przestała istnieć. Według niektórych przekazów 
stajnia spłonęła podczas I wojny światowej, według innych znacznie 
wcześniej, jeszcze w XIX wieku.

Ta okazała budowla o regularnej, symetrycznej bryle, nawią
zująca w swej formie do architektury neorenesansowej, bardziej

Nieistniejąca już „Biała Stajnia” wzniesiona około 1857 roku. Fot. ze zbiorów Stadniny 
Koni Krasne.
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Układ wnętrza nieistniejącej już dziś sławnej „Białej Stajni" wzniesio
nej około 1857 roku.

1. Boksy dla najcenniejszych koni
2. Stanowiska koni wierzchowych
3. Ogiery czołowe
4. Pomieszczenie użytkowe
5. Boksy dla najcenniejszych koni
6. Stanowiska koni zaprzęgowych
7. Pomieszczenia użytkowe
8. Wozownie
9. Wejście na poddasze użytkowe
10. Korytarz 

przypominała reprezentacyjny pałac, aniżeli budynek gospodarczy. 
Imponująca była także jej skala, nasuwająca raczej skojarzenia z ar
chitekturą pałacową i aż trudno uwierzyć, że była to stajnia, tym bar
dziej że nie znalazła ona podobnych realizacji w późniejszym czasie. 
O funkcji, jaką pełniła, świadczyły od zewnątrz jedynie umieszczone 
wysoko okna, których usytuowanie było charakterystyczne dla za
budowań stajennych, oraz obszerne drzwi przypominające raczej 
bramę. Jedno skrzydło stajni było przeznaczone dla najcenniejszych 
koni i ogierów czołowych, natomiast drugie posiadało boksy koni 
wierzchowych, zaprzęgowych oraz dwie wozownie.

„Biała Stajnia” była niewątpliwie najbardziej okazałą i wzbudza
jącą zachwyt budowlą całego założenia architektonicznego, jakie po
wstało z inicjatywy Ludwika hr. Krasińskiego.
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Według wspomnianej Encyklopedii Rolnictwa z 1874 roku, 
stado w Krasnem mieściło się w dwóch budynkach, głównym 
(„Biała Stajnia”) i drugim mniejszym, na planie prostokąta zbliżone
go do kwadratu. Wiadomo, że mała stajnia była zlokalizowana obok 
maneżu i przeznaczona dla klaczy-matek oraz młodzieży. Trudno 
ustalić, jakie były jej późniejsze dzieje, ponieważ poza wspomnianą 
wzmianką, nie udało mi się znaleźć żadnej dodatkowej informacji 
na ten temat.

Pałac
Pałac, który również nie zachował się do chwili obecnej, wznie

siony został przez Ludwika hr. Krasińskiego jako drugi w kolejno
ści budynek po „Białej Stajni”. Zamówienie na projekt pałacu zle
cono na początku 1860 roku Zygmuntowi Rospendowskiemu, który 
już wcześniej w latach 1857-1860 pracował dla Elizy z Branickich 
(wówczas jeszcze żony Zygmunta Krasińskiego) nad projektem pa
łacu na Ursynowie i przy jego realizacji. Projekt był gotowy w po
łowie czerwca, a do prac nad budową przystąpiono jeszcze w tym 
samym roku. Na początku 1862 roku przeprowadzono prace wykoń
czeniowe i w tym też mniej więcej czasie powstały projekty werand, 
z zastosowaniem elementów drewnianych, wykonane w Krasnem 
przez Adolfa Schimmelfenniga, którego udział przy budowie do tej 
pory nie został do końca wyjaśniony. Nie wiadomo, czy sprawował 
on jedynie nadzór nad budową pałacu prowadzoną przez Zygmunta 
Rospendowskiego, czy też miał swój udział w wykańczaniu pałacu 
na podstawie własnych koncepcji.

Do dziś zachowała się fotografia pałacu w Krasnem pochodząca 
z 1870 roku oraz projekty autorstwa Zygmunta Rospendowskiego, 
dzięki którym można określić, jaki nadano mu kształt i cechy styli
styczne. Był to budynek murowany na planie wydłużonego prostokąta 
o asymetrycznej bryle, składającej się z kilku członów o różnej wyso
kości, z których każdy nakryty został własnym niskim, dwuspadowym 
dachem, co z pewnością potęgowało wrażenie rozczłonkowania całej 
bryły. Detale architektoniczne, jakie zastosowano, były raczej skrom
ne i ograniczały się jedynie do delikatnych obramowań okien. Nieco 
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bogatsze dekoracje otrzymała część centralna, stanowiąca dominantę 
całej budowli, gdzie zastosowano ganek kolumnowy i luki wieńczące 
okna drugiego piętra. Nad środkowym oknem umieszczony został kar
tusz herbowy rodu Krasińskich, a na elewacjach ryzalitów frontowej 
i ogrodowej pierwszego piętra utworzono nisze, w których umiesz
czone zostały popiersia sławnych Polaków. Układ wnętrz pałacu był 
dobrze przemyślany i funkcjonalny. W części centralnej parteru zapla
nowano pomieszczenia o charakterze reprezentacyjnym, takie jak sień, 
salon, jadalnia oraz pokój bawialny. W prawym skrzydle znajdowała 
się część administracyjna majątku, czyli kancelaria, kasa oraz pokój 
rządcy. Lewe skrzydło mieściło pokoje mieszkalne.

Pod względem stylowym pałac w Krasnem nawiązywał do niere
gularnej willi włoskiej, co było rozpowszechnionym nurtem w archi
tekturze 2 połowy XIX wieku.

Jako ciekawostkę zamieszczam również drugie, znacznie póź
niejsze zdjęcie pałacu, o odmienionej, bardziej symetrycznej formie. 
Po wnikliwej analizie obu fotografii można dostrzec wspólne cechy 
poszczególnych części pierwotnej budowli i różnice, jakie zaszły 
po przebudowie (którą przeprowadzono przed 1933 rokiem, kiedy 
zdjęcie to zamieszczono na łamach czasopisma „Jeździec i Hodow
ca”). Jest to dowód na to, że pałac uległ transformacji, być może, 
co najbardziej prawdopodobne, z inicjatywy ks. Czartoryskich.

W sąsiedztwie pałacu główny projektant Zygmunt Rospendowski 
zaplanował również dwa budynki gospodarcze, które wzniesiono 
mniej więcej w tym samym czasie. Jeden z nich pełnił funkcje miesz
kalne z przeznaczeniem dla służby, a drugi mieścił w sobie kuchnię, 
pralnie oraz spiżarnie. Podobno oba budynki były wykorzystywane 
przez Niemców w czasie okupacji i przed wycofaniem z Krasnego 
zostały wysadzone w powietrze. Pierwszy z nich był budynkiem 
o rozczłonkowanej bryle, niskim, rozłożystym dachu i posiadał cha
rakterystyczną dekorację z elementów wycinanych w desce. Pałac 
otoczony został parkiem.

Na początku II wojny światowej po zaanektowaniu majątku przez 
gaulejtera Ericha Kocha do „Erich Koch - Stiftung” pałac rozebrano, 
a na jego miejscu w 1940 roku wzniesiono monumentalną willę.
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Nieistniejący dziś' pałac Krasińskich wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku. U góry 
w formie pierwotnej, u dołu po przebudowie. Fot. ze zbiorów Gminnego Ośrodka 
Kultury w Krasnem oraz czasopisma „Jeździec i Hodowca”.
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Willa Ericha Kocha
Nieistniejący już dziś' murowany gmach powstał w 1940 roku przy 

wykorzystaniu piwnic i jednego ze skrzydeł siedziby Krasińskich 
i Czartoryskich. Kierownikiem budowy był Brachmann, nie wiado
mo jednak, kto stworzył projekt tego założenia. Koszt wzniesienia tej 
niewyrafinowanej w kształtach rezydencji wynosił wówczas nieba
gatelną sumę 20 min marek. Zachowano istniejącą do dziś oficynę, 
która podobno została połączona z pałacem podziemnym korytarzem, 
podobnie zresztą jak i pobliski kościół parafialny z XVI wieku.

Przypuszcza się, że przy budowie tej luksusowej rezydencji 
pracowało około 1000 osób. Byli to prawdopodobnie więźniowie, 
a także pracownicy sprowadzeni z okolic Warszawy, którym Niemcy 
płacili za pracę. Nadzór nad budową sprawowały niemieckie firmy 
budowlane.

Powierzchnia willi wynosiła 700 m kw. i mieściła w sobie licz
ne pokoje gościnne, salę jadalną na 300 osób, a także salę balową, 
myśliwską oraz kręgielnię i salę kinową wyściełaną białym pluszem, 
a w części podziemnej schrony. Wnętrza wyposażono dawnymi 
sprzętami pałacowymi zagrabionymi przez Niemców, a marmurowa 
posadzka, którą wyłożono willę Kocha pochodziła podobno z war
szawskich szpitali.

Ściany willi były różnej grubości, od 30 do 100 cm. Do budo
wy częściowo wykorzystano cegłę pochodzącą z różnych wytwórni 
i różnego okresu.

Była to budowla dwukondygnacyjna z poddaszem użytkowym, 
nakryta dachami dwuspadowymi o ostro nachylonych połaciach, 
z niewielkimi kominami lub wylotami przewodów wentylacyjnych. 
Elewacje zewnętrzne były gładko otynkowane, co wzmacniało su
rowy charakter budowli. Okna poszczególnych kondygnacji miały 
zróżnicowane wielkości i były dodatkowo zamykane na okiennice.

17 stycznia 1945 roku wycofujący się Niemcy zdetonowali ła
dunki wybuchowe umieszczone w willi. Wybuch nie zniszczył 
jednak całkowicie tej „żelaznej twierdzy”. Zachowały się zarówno 
marmurowe posadzki, jak i bogato zdobione kominki, a także spo
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ro mebli i obrazów. Po wojnie ocalałe płótna malarskie pracownicy 
PGR-owskiej kuźni wykorzystywali jako fartuchy kowalskie.

Dalszych dewastacji dokonali kolejno Rosjanie, wrzucający 
do środka granaty i plądrujący pomieszczenia, a później okoliczna 
ludność w poszukiwaniu cennego wówczas materiału budowlanego 
w postaci cegieł, kafli piecowych, przewodów elektrycznych, rur itp.

W drugiej połowie lat 50. ogołocone już z pozostałości elemen
tów wystroju wnętrz ruiny w swej nadziemnej części sięgały jeszcze 
sporo ponad grunt, jednakże stan obiektu zmienił się niebawem, gdy 
część elementów wykorzystano podczas inwestycji budowlanych, 
jakie prowadzono w latach 60-70. na terenie ówczesnego PGR. Po
dobno w latach 70. zrodziły się plany związane z odbudową pałacu 
na potrzeby PGR, a później na ośrodek wypoczynkowy wojsk lot
niczych, jednak nigdy ich nie zrealizowano. Obecnie dawna willa 
Kocha to tylko gruzy niczym nieprzypominające potężnej budowli. 
Miejsce to dzisiaj może być symbolem dramatycznych losów pol
skiej historii.

Willa Ericha Kocha. Fot. ze zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem.
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Ruiny willi Ericha Kocha. Stan z lat 50. Fot. ze zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury 
w Krasnem.

Wieża
Neogotycka wieża jest usytuowana tuż przy bramie wjazdowej 

na teren Stadniny Koni w Krasnem. To jeden z najpóźniej powstałych 
obiektów założenia pałacowo-parkowego, wzniesionego z inicjatywy 
Ludwika hr. Krasińskiego. Nie znamy dokładnej daty jego budowy, 
jednak zapewne był to okres między 1870 a 1895 rokiem. Projektan
tem wieży był Wincent Rakiewicz, który jako architekt wiele razy 
pracował na zlecenie Krasińskich, a od 1867 roku był budowniczym 
Ludwika hr. Krasińskiego. Budowla została wzniesiona na planie zbli
żonym do kwadratu i pierwotnie była trójkondygnacyjna, zwieńczona 
krenelażem, z dwukondygnacyjną przybudówką i ozdobną wieżyczką 
w narożniku. Na elewacji od strony bramy wjazdowej umieszczony 
został zachowany do dziś herb rodowy Krasińskich.

Początkowo pełniła ona rolę punktu widokowego, a na parte
rze i piętrze mieściły się pomieszczenia mieszkalne dla służby fol
warcznej. W 1914 roku dokonano przebudowy związanej ze zmianą 
jej dotychczasowej funkcji. Budynek został przekształcony w wieżę 
wodociągową dostarczającą wodę do zabudowań dworskich. Wtedy
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Wieża. Fot. Sylweriusz Sztukert.
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też przybyła dodatkowa kondygnacja, w której umieszczono żeliwny 
zbiornik na wodę.

W latach 1885-1907 w wieży mieszkała rodzina Nowotków. 
Tu dorastał, a potem pracował jako pomocnik ogrodnika, przy
szły działacz robotniczy Marceli Nowotko3. Jego ojciec - Mateusz 
Nowotko - był masztalerzem w Stadninie Ludwika hr. Krasińskiego, 
a następnie dozorcą majątku.

3 Właściwe nazwisko Nowotka.

W latach 1988-1990 mieściło się tu muzeum pamięci Marcelego 
Nowotki. Od 1990 wieża jest siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury 
w Krasnem.

Z tego samego okresu co wieża pochodzi również sąsiadujący 
z nią budynek mieszkalny dla służby dworskiej, w którym w póź
niejszych latach Maria Ludwika podobno urządziła dom opieki dla 
starszych ludzi.

Park
Przypuszcza się, że park został założony jeszcze w XVII wieku, 

kiedy w Krasnem powstała rezydencja rodziny Krasińskich. Wiado
mo jednak, że w XIX wieku nie było tu jeszcze starodrzewia, o czym 
świadczyć mogą nielicznie zachowane zdjęcia. Trudno więc dokład
nie stwierdzić, jaka była geneza parku oraz jaki był jego pierwotny 
charakter i układ. Prawdopodobnie około 1865 roku założenie par
kowe w Krasnem zostało rozplanowane w stylu francuskim, a całość 
otoczona istniejącym do dziś murowanym ogrodzeniem z neogotyc
kimi bramami wjazdowymi. Mur wewnętrzny, który biegnie od wie
ży wzdłuż drogi prowadzącej do Stadniny, został wzniesiony przez 
Niemców podczas okupacji, w celu odseparowania siedziby Ericha 
Kocha od pozostałych zabudowań folwarcznych.

W latach 1902-1907, z inicjatywy Marii Ludwiki ks. Czartoryskiej, 
park uległ gruntownym przeobrażeniom w angielskim stylu krajobra
zowym według projektu architekta Waleriana Kronenberga (1859- 
-1934). Prace powierzone zostały Franciszkowi Szaniorowi (1853- 
-1945), ogrodnikowi i dyrektorowi ogrodów miejskich w Warszawie, 
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który przekształcił wcześniej stary ogród Krasińskich przy Pałacu 
Rzeczypospolitej, a także założył nowy Park Ujazdowski i Skary
szewski. Współpraca Waleriana Kronenberga i Franciszka Szaniora 
polegała na tym, iż pierwszy z nich opracował projekt przestrzenny 
całego założenia, a drugi zrealizował go, dobierając odpowiednie ga
tunki roślin.

Założenie parkowe w Krasnem zostało rozplanowane na ob
szarze 22 hektarów przy wykorzystaniu zachowanego starodrzewu 
i istniejących już stawów w głębi parku, które być może powstały 
jeszcze w 1865 roku. Zbiornikom wodnym rozległym na obszarze 
3 hektarów nadano kształt liter „D” i „K”, które według jednych 
stanowiły skrót nazwy posiadłości „Dobra Krasne”, według innych 
„Dobra Krasińskich” czy też „Dobrogost Krasiński”. Pośrodku stawu 
w formie litery „D” utworzono wysepkę, a całość została otoczona 
szpalerami gęsto sadzonych, strzyżonych grabów o łącznej długości 
około 1500 metrów. Sadzone w równych odległościach (co 1 metr) 
drzewa, systematycznie odpowiednio przycinane, tworzyły swego 
rodzaju „ściany zieleni”. Szpalery te jeszcze w latach 50. przycinał 
z poczucia obowiązku ogrodnik Jan Pajewski, który przed wojną pra
cując u ks. Czartoryskich, zajmował się pielęgnacją zgromadzonych 
tu roślin i doglądaniem całego założenia parkowego.

W ramach przekształceń wprowadzono do parku nowe gatunki 
drzew i krzewów, także egzotycznych, które w tym celu sprowadzo
no znad Morza Śródziemnego i z Kanady.

Mimo że dzisiaj park ten już nie wygląda jak dawniej, widoczny 
jest układ stawów i długich alei grabowych, a zachowany drzewostan 
stanowi wielogatunkowy zespół drzew liściastych z domieszką igla
stych. Znajdują się tutaj między innymi takie gatunki, jak: miłorząb, 
leszczyna turecka, korkowiec amurski, jodła kalifornijska czy kasz
tan jadalny.

W środkowej części parku do dziś zachowała się grota z kaplicz
ką zbudowana z kamieni polnych, pochodząca najprawdopodobniej 
z końca XIX wieku lub początku XX, która jest wierną kopią groty 
z Lourdes we Francji, gdzie św. Bernadetcie ukazała się postać Matki 
Boskiej. Zachowały się również pozostałości niewielkiego odkrytego 
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basenu o wymiarach 10 x 25 m, którego datowanie budzi szereg wątpli
wości. Według jednych przekazów powstał za czasów Marii Ludwiki 
ks. Czartoryskiej, według innych został wybudowany przez Niemców 
podczas II wojny światowej. W dokumentacji Stadniny widnieje zaś 
data 1962. Dziś trudno jest dociec, która z tych wersji jest prawdziwa. 
W latach 2004-2005 przeprowadzono prace pielęgnacyjne w parku, 
a w 2006 roku odbudowano mostek między stawami.

Aleja grabowa w parku. Fot. Edyta Twaróg.
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Staw. Fot. Sylweriusz Sztukert
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Oficyna
Murowany budynek oficyny jest obecnie najstarszym obiektem 

zespołu architektonicznego należącego do Stadniny Koni w Krasnem. 
Najprawdopodobniej powstał w 1820 roku. Jest to budowla jedno- 
bryłowa na planie prostokąta, pozbawiona szczególnych cech stylo
wych. W XX wieku dobudowano ganek przed wejściem głównym. 
U schyłku XIX wieku mieściły się tutaj pomieszczenia administar- 
cyjne Stadniny Krasińskich oraz mieszkalne dla służby dworskiej. 
Od zakończenia wojny w całości pełni funkcje mieszkalne.

Ochronka
Jest to niewielki neogotycki trzykondygnacyjny budynek umiej

scowiony w pobliżu stajni, o regularnej, zwartej bryle na planie krót
kiego prostokąta, z użytkowym poddaszem. Został on wybudowany 
z czerwonej cegły, nieotynkowany, przez co często nazywany był 
„czerwonym domkiem”. Nazwa ochronka przyjęła się później. Cha
rakter budowli nadają środkowe szczyty z bardzo wysokimi sterczy- 
nami, które nawiązują do gotyku, podobnie jak i ostrołukowe otwory 
okienne, ozdobne kominy zakończone imitacją krenelażu, trój sko
kowe skarpy w narożnikach budynku itp. Jednym z elementów, jaki 
tu również zastosowano, był detal z jasnej cegły.

Budynek wzniesiono w 1895 roku jako dom mieszkalny dla pra
cowników Stadniny obsługujących konie. Nieco później, przypusz
czalnie w latach 1910-1915, z inicjatywy Marii Ludwiki ks. Czarto
ryskiej został zaadoptowany na ochronkę dla osieroconych dzieci.

Po II wojnie światowej przeznaczony na mieszkania dla pra
cowników PGR. Od pewnego czasu stoi nieużytkowany ze względu 
na stan techniczny. Wymaga remontu generalnego. W przyszłości 
planuje się tutaj stworzyć kameralny hotel dla około 30 osób.
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Ochronka, zwana dawniej „czerwonym domkiem”. Fot. Izabela Rajca-Pisz.
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Maneż
Obiekt ten powstał prawdopodobnie jeszcze za Ludwika 

hr. Krasińskiego, a więc w drugiej połowie XIX wieku. Na znanej 
nam już fotografii pochodzącej z 1870 roku, która przedstawia „Białą 
Stajnię”, być może tuż obok niej widnieje włas'nie drewniany jeszcze 
maneż, co potwierdzałoby jego datowanie. Jednakże nie ma co do tego 
pewności, gdyż istnieje również hipoteza, że był to kurnik.

Kiedy maneż spłonął na jego zgliszczach niemal od razu 
(według kartotek Stadniny jeszcze w 1927 roku) powstał murowany 
budynek o tym samym kształcie i przeznaczeniu. Tak jak pierwot
nie, obiekt został wzniesiony na planie szesnastoboku, zbliżonego 
do koła o średnicy 18 metrów, a od strony wschodniej i zachodniej 
umieszczono drewniane wrota. Nakryty dachem namiotowym o cha
rakterystycznej drewnianej konstrukcji dachu. Maneż pełnił funkcję 
pomieszczenia do stanowienia klaczy oraz lonżowania koni. Według 
przekazów, za czasów ks. Czartoryskich jego wewnętrzne ściany 
były wyłożone lustrami. Dawniej tuż obok znajdował się próbnik 
do sprawdzania rui u klaczy.

Zabytkowy murowany maneż wzniesiony w 1927 roku na miejscu dawnego drewnianego. 
Fot. Izabela Rajca-Pisz.
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Wnętrze maneżu. Fot. Sylweriusz Sztukert.

Tablica upamiętniająca 120. rocznicę 
urodzin i 100. rocznicę śmierci Rulera. 
Fot. Sylweriusz Sztukert.
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W 2003 roku przeprowadzono remont budynku, a w 2004 roku 
przy ścianie tego obiektu wmurowano pamiątkową tablicę z okazji 
120 rocznicy urodzin i 100 rocznicy śmierci Rulera - epokowego 
ogiera wyhodowanego przez Ludwika hr. Krasińskiego.

Budynek administracyjno-warsztatowy
Wzniesiony w 1835 roku i umiejscowiony w kompleksie zabudo

wań gospodarczych, takich jak spichlerz i stajnia koni roboczych. Zo
stał zbudowany na planie prostokąta o bryle składającej się z dwóch 
członów, z których w pierwszym mieściła się administracja Stadni
ny, a w drugim znajdowała się kuźnia, ślusarnia i stolarnia. Całość 
została przykryta dwuspadowym dachem. W latach 2000-2001 wy
konano remont i modernizację tego obiektu, w którym obecnie mie
ści się siedziba Dyrekcji Stadniny. W części wyższej, nadbudowanej 
w okresie powojennym, oprócz biura znajdują się także pokoje go
ścinne. Kuźnię przebudowano na salę konferencyjną, natomiast sto
larnia pozostała bez zmian na końcu budynku.

Budynek administracyjno-warsztatowy, w którym mieści się dziś' siedziba Dyrekcji 
Stadniny. Fot. Lech Kaczorowski.
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Spichlerz
Wzniesiony za Ludwika hr. Krasińskiego w 1870 roku, która to data 

figuruje w kartotekach Stadniny. Murowany, wybudowany na planie 
prostokąta, o prostej dwukondygnacyjnej bryle nakrytej czterospado
wym dachem naczółkowym. Podpiwniczony i posiadający poddasze 
użytkowe. Każda z kondygnacji ma inny kształt okien, a detal archi
tektoniczny został użyty bardzo skromnie. Wewnątrz całego spichle
rza zastosowano drewniane konstrukcje. Stan techniczny tego obiektu 
jest dobry i obecnie przechowuje się w nim owies dla koni.

Spichlerz. Fot. Sylweriusz Sztukert

Młyn i stodoła
Jest to budynek z cegły, nieposiadający konkretnych cech stylo

wych, który został wzniesiony w latach 1920-1930 na nieregularnym 
rzucie. Składa się on z trzech członów, z których pierwszy, od strony 
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drogi, to dawny młyn elektryczny. W następnej niewielkiej przyle
głej części mieściły się silosy na zboże, a tuż obok spora stodoła, 
zbudowana na planie wydłużonego prostokąta. Wszystkie części zo
stały nakryte dachami dwuspadowymi o różnym nachyleniu połaci. 
Obecnie przechowuje się w nim siano dla koni.

Młyn. Fot. Izabela Rajca-Pisz.

Dawna stajnia koni roboczych
Budynek zlokalizowany w pobliżu dzisiejszej siedziby Dyrekcji 

Stadniny i zabytkowego spichlerza. Wzniesiony został z cegły i ka
mienia w 1875 roku, na planie silnie wydłużonego prostokąta. Jed
nokondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym. Kondygnacja 
parteru zbudowana została z kamienia i oddzielona od wyższych 
partii ozdobnym ceglanym fryzem. Dawniej była to stajnia koni fol
warcznych, gdzie stało 16 „fornalek” (czwórek), a więc 64 konie. 
Do dziś zachował się dawny układ stajni ze słupami oddzielającymi 
miejsca dla poszczególnych czwórek, a także żłoby. Dzisiaj budynek 
jest przeznaczony do remontu.
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Dawna stajnia koni roboczych. Fot. Jacek Łojek.
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Budynek mieszkalny
Jest to murowany budynek umiejscowiony tuż przy zakręcie drogi 

prowadzącej do podwórza gospodarczego Stadniny, nieopodal stajni koni 
fornalskich i spichlerza. Uważa się, że powstał on w 1941 roku w miejscu 
rozebranego przez Niemców dawnego drewnianego domu zarządcy ma
jątku ks. Czartoryskich, wzniesionego najprawdopodobniej na początku 
XX wieku, mieszczącego wtedy również kancelarię majątku.

Nowy budynek wzniesiony na prostym, charakterystycznym dla 
niemieckich budowli planie, przeznaczony był dla administratora za
rządzającego majątkiem podczas okupacji oraz straży obiektu. Jak 
podają jednak ustne przekazy, wcześniej budynek ten był podobno 
murowany, a Niemcy w czasie okupacji dokonali jedynie jego prze
budowy i podniesienia o górną kondygnację. Obecnie pełni funkcję 
mieszkalną dla pracowników Stadniny, z wydzieloną częścią na po
koje gościnne.
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Powozownia i stajnia wyjazdowa
Niewielka budowla, która według kartotek Stadniny została 

wzniesiona w 1935 roku, częściowo z cegły, a częściowo z drewna, 
jako stajnia koni wyjazdowych i powozownia z obustronnym prze
jazdem. Po wojnie budynek pełnił rolę warsztatów. W 1999 roku 
przeprowadzono remont obiektu, a w 2003 roku dokonano jego mo
dernizacji. W jednej części zbudowano boksy dla koni, w drugiej 
powozownię, a w części środkowej znajdują się garaże.

Powozownia i stajnia wyjazdowa. Fot. Sylweriusz Sztukert.

Stajnia nr 1 przy ochronce
Jest to najstarsze z istniejących zabudowań, które od początku 

pełniło funkcję stajni hodowlanej. Według kartotek Stadniny została 
zbudowana w 1885 roku, co również potwierdzają niektóre źródła 
pisane oraz fotografie (jedna z nich przedstawia Rulera, żyjącego 
w latach 1884-1904, właśnie na jej tle). Jako budulca użyto kamie
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nia (w partii przyziemnej) oraz cegły. Stajnia ta została wzniesiona 
na planie wydłużonego prostokąta i nakryta dachem dwuspadowym. 
Podobnie jak pierwotnie, dziś również znajduje się w niej 20 boksów 
przeznaczonych dla źrebnych klaczy, a w części środkowej pomiesz
czenie dla dyżurujących pracowników. Jesienią 2006 roku budynek 
w całości wyremontowano.

Stajnia nr 2 przy maneżu
Została wybudowana w 1930 roku, co potwierdzają materiały 

źródłowe. Podobnie jak w przypadku pierwszej stajni, zastosowano 
plan wydłużonego prostokąta o prostej bryle, nakrytej dwuspado
wym dachem, a jako budulca użyto kamienia i cegły, dzięki czemu 
obie stajnie korespondują ze sobą, sprawiając wrażenie bliźniaczych. 
Obie też rozplanowano na tej samej osi w niewielkiej odległości 
od siebie, stanowią więc niejako wzajemne przedłużenie.

Zabytkowe stajnie. Fot. Sylweriusz Sztukert.
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W latach 30. cała przestrzeń podłogowa stajni przy maneżu 
i ochronce, tj. korytarze i boksy, była wyłożona cegłą w kant. Pier
wotnie boksy miały wymiary 4,5 x 4 m, a w ich narożnikach znaj
dowały się murowane, emaliowane od wewnątrz żłoby, podzielone 
na dwa żelaznym prętem. Jeden był przeznaczony dla klaczy, a drugi 
służył dokarmianiu źrebiąt będących przy matkach.

W środku stajni znajdował się pokoik dla dyżurnego stajennego 
oraz pomieszczenie kuchenne, w którym przygotowywano mesz dla 
koni. Obie stajnie już na początku lat 30. miały oświetlenie elek
tryczne i kanalizację.

Obecnie, tak jak dawniej, stajnia przy maneżu dysponuje 20 bok
sami przeznaczonymi dla źrebnych klaczy, matek z przychówkiem 
oraz ogierów czołowych, które zajmują 4 skrajne boksy. Stajnia 
ta po pożarze, jaki miał miejsce w latach dziewięćdziesiątych, wy
maga remontu, który będzie wykonany w najbliższym czasie.

Stajnie nr 3 i 4
Powstały w chwilę po reaktywacji Stadniny, z początkiem lat 90., 

na podobieństwo dwóch poprzednich. Wraz z dwoma starszymi two
rzą czworokąt. Stajnia od strony maneżu nr 3 posiada 17 boksów, 
które zajmują roczne ogierki i konie wyścigowe będące w trenin
gu. Druga natomiast dysponuje 20 boksami, częściowo dla rocznych 
klaczy, a częściowo dla matek ze źrebiętami. W 2006 roku w stajni 
nr 3 zbudowano pomieszczenie sanitarne dla pracowników i drugie 
do pielęgnacji koni. Na zewnątrz dodatkowo zbudowano ekologicz
ną oczyszczalnię ścieków.

Tuż obok stajni nr 4 w 2003 roku zainstalowano karuzelę do tre
ningu koni. W pobliżu znajduje się tor roboczy, a dalej za padokami 
urządzono także tor wyścigowy, długości 2000 m, dla potrzeb zare
jestrowanej w Stadninę stajni wyścigowej.
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Stajnie z początku lat 90. Fot. Sylweriusz Sztukert.

Stajnia zwana sportową. Fot. Sylweriusz Sztukert.
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Stajnia zwana „sportową”
Wzniesiona z cegły i kamienia w 1855 roku na planie litery T. Pier

wotnie jako obora wołów roboczych. Po reaktywacji Stadniny budy
nek został wyremontowany i zaadoptowany na stajnię. W 1999 roku 
przeprowadzono kolejny remont, w ramach którego utworzono bok
sy. Po późniejszej modernizacji części boksów znajduje się w niej 
20 miejsc, z przeznaczeniem dla koni, które nie sprawdziły się na to
rach i są wykorzystywane w rekreacji, bądź dla jałowych klaczy.

Stajnia pensjonatowa zwana „zabytkiem”
Pierwotnie budynek pełnił funkcję obory, która została wzniesio

na, jak wynika z kartotek Stadniny, w 1855 roku. Zbudowano ją z ce
gły z fragmentami kamienia, na planie litery T. W 1984 roku budy
nek wyremontowano i przeznaczono na magazyn zbożowy. W latach 
2004-2005 przeprowadzono adaptację tego obiektu na stajnię dla 
koni pensjonatowych, zapewniając 16 boksów. Do stajni przylega 
obszerny wybieg. Warto zaznaczyć, że obie z opisanych dawnych 
obór należą do jednych z najstarszych zachowanych do dziś zabudo
wań Stadniny i liczą sobie ponad 150 lat.

Stajnia pensjonatowa zwana „zabytkiem”. Fot. Jacek Łojek.
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Uproszczony plan sytuacyjny zabudowań
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1. Kos'ciół
2. Plebania
3. Budynek mieszkalny
4. Wieża
5. Stajnia zwana „sportową”
6. Stajnia pensjonatowa zwana „zabytkiem”
7. Młyn i stodoła
8. Budynek mieszkalny
9. Dawna stajnia koni roboczych
10. Spichlerz
11. Budynek administracyjno-warsztatowy
12. Powozownia i stajnia wyjazdowa
13. Ruiny willi Ericha Kocha i miejsce lokalizacji dawnego pałacu 

Krasińskich i Czartoryskich
14. Oficyna
15. Maneż
16. Ochronka zwana dawniej „czerwonym domkiem”
17. Stajnia nr 1 przy ochronce
18. Stajnia nr 2 przy maneżu
19. Stajnia nr 4 (lata 80/90)
20. Stajnia nr 3 (lata 80/90)
21. Bieżnia dla roczniaków
22. Bieżnia zimowa
23. Płyta do prezentacji koni
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I
Historia Stadniny

Stadnina Koni Krasne została założona w 1857 roku w mająt
ku Krasińskich, który w 1854 roku odziedziczył po ojcu Ludwik 
hr. Krasiński osiągnąwszy wiek pełnoletności. Dawniej w tych rozle
głych dobrach prowadzona była hodowla „koni polskich” z domiesz
ką krwi orientalnej, która przetrwała do połowy XIX stulecia. Była 
to wówczas jedna z dwóch Stadnin w guberni płockiej, które zajmo
wały się hodowlą koni w typie wierzchowym. Pozostałe 40 w tym re
jonie prowadziło hodowlę koni określanych raczej jako zaprzęgowe. 
Stado Augusta hr. Krasińskiego, ojca Ludwika, liczyło 6 ogierów, 
23 matki, a także 119 koni folwarcznych.

Młody Ludwik hr. Krasiński, który od najmłodszych lat zdradzał 
zamiłowanie do koni, postanowił także założyć tu Stadninę, która 
w stosunkowo niedługim czasie zwróciła na siebie uwagę i sprawiła, 
że Krasne zasłynęło z hodowli koni.

Pierwszymi nabytkami były 3 konie czystej krwi arabskiej ze stad
niny króla Würtemberskiego w Weil - ogier Hurschid (po Amurath), 
ur. w 1849 roku, oraz klacze Tama (po Tajar), ur. w 1853 roku,
1 Safra (po Vezyr), ur. w 1853 roku. Stadnina koni arabskich była 
prowadzona jedynie do 1885 roku, kiedy uległa likwidacji. Pomimo 
28 lat tradycji hodowlanych związanej z tą rasą była ona traktowana 
raczej drugoplanowo i nie przywiązywano do niej tak wielkiej wagi, 
jak do prowadzonej równolegle od 1857 roku hodowli pełnej krwi, 
która stanowiła priorytet Stadniny.

Podwaliny właściwej, ugruntowanej z czasem hodowli pełnej krwi 
w Krasnem stworzyły 3 konie zakupione na licytacji w Anglii w grud
niu 1857 roku - klacz Eloquence (Chatham - Syntaxina po Dr Syntax), 
ur. w 1853 roku, oraz 2 ogiery: Walmer (Chatham - Bridle po 
The Saddler). ur. w 1854 roku, i Sunflower (Tufhhunter - Szarf po 
Reveller), ur. w 1854 roku. Poza tym ostatnim koniem pozostałe
2 okazały się trafnymi nabytkami dla hodowli. W czerwcu następnego 
roku cała trójka wraz z sześcioletnią klaczą półkrwi Śmiała (Redcar xx
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- Krasawica po Ludlow xx), pochodzącą ze stadniny w Janowie, zapre
zentowały nowe na torach biało-niebieskie barwy Ludwika hr. Krasiń
skiego. Śmiała została później włączona do działu półkrwi w Krasnem. 
Eloquence dała zaś doskonałą klacz hodowlaną Evelina (po Flatterer), 
ur. w 1862 roku, nabytą później do stadniny Ludwika Grabowskiego 
w Sernikach, która przedłużyła i ugruntowała tam cenną linię.

Spośród wystawionej w 1858 roku stawki koni zabłysnął Walmer, 
który wygrał Union Stakes - najważniejszą gonitwę sezonu na Polu 
Mokotowskim, przeznaczoną dla ogierów pełnej krwi wszystkich 
krajów. Zwyciężył on w pięknym stylu, osiągając dużą przewa
gę nad rywalami, bijąc bez trudu niemieckiego ogiera Uncle Tom 
(The Doktor - Ukraine po Hetman Platoff), własność znakomitego 
hipologa i jeźdźca Georga von Lehndorffa, który przybył specjalnie 
na ten wyścig z Niemiec. Zwycięskiego Walmera dosiadał wówczas 
Anglik Fryderyk Jacobs, który wraz ze starszym bratem Johnem 
przybył do Warszawy z Wielkopolski w 1841 roku (wraz ze stajnią 
Bronisława Dąbrowskiego). Osiedlił się na stałe w Królestwie.

Ludwikowi hr. Krasińskiemu wręczony został dyplom upamięt
niający pierwszy triumf na torze, który był przechowywany do I woj
ny światowej przez zarząd Stadniny.

Dzięki pomyślnie zakończonej gonitwie sezon wyścigowy został 
uznany za szczęśliwy początek działalności Stadniny, a także wpły
ną! na następne decyzje zakupu koni.

W tym samym sezonie wyścigowym Walmer wygrał jeszcze jed
ną znaczącą gonitwę dla koni pełnej krwi wszystkich krajów, otrzy
mując puchar rządowy o wartości 300 rubli.

Jego przewaga na torze okazała się na tyle znaczna, że trzy po
zostałe konie, które zgłoszono do gonitwy, wycofano, a Walmer 
sam ukończył wyścig. Dzięki tym zwycięstwom stajnia Ludwika 
hr. Krasińskiego powiadomiła o swym istnieniu, a debiut ukorono
wany został pierwszą pozycją na liście wygranych. Po zakończonej 
karierze wyścigowej Walmer został włączony do hodowli i okazał 
się cennym ogierem rozpłodowym. Przez szereg lat należał do naj
lepszych reproduktorów w kraju.

We wrześniu 1858 roku pokazały się również konie półkrwi 
ze Stadniny w Krasnem, które biegały na prowincjonalnym torze 
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w Łowiczu, gdzie zostały urządzone wyścigi z okazji pierwszej wysta
wy rolniczej zorganizowanej w Królestwie Polskim. Pomysłodawcą 
i jednym z głównych organizatorów tych wyścigów był sam Ludwik 
hr. Krasiński, będący wówczas członkiem Towarzystwa Rolniczego, 
którego celem było podniesienie poziomu hodowlanego w kraju.

Na tor wyścigowy obrano plac na paśniku miejskim, za szpita
lem wojskowym, gdzie zrównano teren i linami wyznaczono bieżnię. 
Na tym prowizorycznym obiekcie urządzane były gonitwy dla koni 
włościańskich, dla koni półkrwi wszystkich krajów, a także dla koni 
pochodzenia arabskiego, które jak dotąd sporadycznie tylko brały 
udział w wyścigach. Gonitwy te miały charakter czysto towarzyski. 
W jednej z gonitw dla koni półkrwi brał udział sam pomysłodawca 
wyścigów, dosiadając wspomnianej już klaczy Śmiała, na której wy
grał, wyprzedzając znanego wówczas jeźdźca Cieleckiego na ogierze 
Traveller. Wyścigi w Łowiczu odbyły się jeszcze raz w następnym 
roku, a później wraz z przeniesieniem wystawy do Lublina zostały 
zaniechane. W tym mniej więcej czasie biegały też inne konie po
chodzące z zakupów, były to: Solferino (Sir Robert - Margarette po 
Actaeon), ur. w 1857 roku, hodowli Andrzeja hr. Zamoyskiego; 
niewiadomego pochodzenia Esmeralda oraz ogier półkrwi Mazur 
(Dżelabi -Tekla), ur. w 1856 roku, który jako trzyletni biegał na Torze 
Mokotowskim w wyścigu z przeszkodami. Ogółem biegało wówczas 
na torach w Warszawie i krótko w Łowiczu 11 koni, w tym 8 pełnej 
krwi, reprezentujących biało-niebieskie barwy Krasińskiego.

Udział w życiu towarzyskim związanym z hodowlą i rozwijają
cymi się wyścigami oraz zaangażowanie w działalność Towarzystwa 
Rolniczego wzniecały coraz większe zamiłowanie do koni i pragnie
nie rozwoju działalności na polu hodowlanym. W związku z tym 
Ludwik hr. Krasiński zgromadził spore fundusze na zakup następnej 
partii materiału zarodowego z Anglii i u schyłku 1859 roku sprowa
dził 8 klaczy po najcenniejszych ogierach pełnej krwi, za które zapła
cił ogromną, jak na ówczesne czasy, sumę kilkunastu tysięcy rubli. 
Wzbudził tym zresztą szereg dyskusji i kontrowersji. Był to kolejny 
import koni pełnej krwi z Anglii po tym, jak Andrzej hr. Zamoyski 
jako pierwszy w 1843 roku sprowadził do swej stadniny 4 źrebne 
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klacze i jednego ogiera. Inne dotychczasowe importy miały charak
ter raczej przypadkowy i dotyczyły pojedynczych koni wybrakowa
nych ze stadnin niemieckich i angielskich.

Co do importu koni do Krasnego, wielu sądziło, że jest to krok 
lekkomys'lny, zbyt ryzykowny i może wiązać się jedynie ze stratami, 
a takim reakcjom z pewnością towarzyszyło nikłe jeszcze przekona
nie do koni pełnej krwi, które były wówczas dla nas nowością i nijak 
miały się do ugruntowanej już hodowli koni arabskich. Z czasem 
jednak okazało się, że inwestycja Krasińskiego w materiał zarodowy 
pełnej krwi była trafiona.

Wśród 8 sprowadzonych klaczy znalazły się: Even (Stockwell
- Equal po The Cure), ur. w 1857 roku; Little Peggotty (The Flying 
Dutchman - od klaczy po Venison), ur. w 1856 roku; E.L. (The Flying 
Dutchman - Eluina po Emilius), ur. w 1856 roku; Bonny Bess 
(The Flying Dutchman - Sultana po Plenipotentiary), ur. w 1857 roku; 
Lady Lambkin (Irish Birdcatcher - Lady Lambton po Sleight of 
Hand), ur. w 1856 roku; Amy Sedgewick (Hermit - Velocipede 
Mare po Velocipede), ur. w 1857 roku; Lady Emily (Idle Boy
- Parade po Pantaloon), ur. w 1857 roku; Miss Hanson (Confidence
- Miss Baxter po Pompey), ur. w 1858 roku.

Wszystkie te klacze były młode i niezaźrebione, co było wyni
kiem ówczesnej polityki Towarzystwa Wyścigów, które rozpisywa
ło wysoko dotowane gonitwy dla koni sprowadzonych z zagranicy 
w celu zachęcenia hodowców do takich właśnie zakupów. Krasiński 
sprowadził więc niesprawdzony jeszcze surowy materiał zarodowy 
legitymujący się bardzo dobrymi rodowodami, mogąc pokładać je
dynie nadzieję, że sprawdzi się on pozytywnie.

Spośród sprowadzonych klaczy 4 biegały w Warszawie, repre
zentując niebiesko-białe barwy stajni J. Dobrogosta, założonej przez 
Ludwika hr. Krasińskiego. Najlepiej na torze spisała się Lady Emily 
(Idle Boy - Parade po Pantaloon), która wygrała Oaks4 w 1860 roku, 

4 Oaks - najważniejsza gonitwa dla klaczy, która została oficjalnie ustanowio
na w 1887 roku, jednak wyścig o tej nazwie został rozegrany 27 lat wcześniej 
w 1859 i 1860 roku (na nieco innych zasadach). W 1920 roku Polskie Oaks zostało 
przemianowane na Nagrodę Liry.
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co było kolejną dobrą wróżbą dla Stadniny po sukcesie Walmera. 
Pozostałe młodsze klacze nie zdążyły niestety pokazać się na to- 
rze z uwagi na sytuację polityczną, wybuch powstania i zawiesze
nie wyścigów. Jednak niezależnie od przebiegu kariery wyścigowej 
czy jej brak prawie wszystkie zostały wcielone do hodowli.

Najlepszymi matkami okazały się Little Peggotty i Even. które 
stworzyły własne zasłużone dla hodowli krajowej rodziny.

Even (Stockwell - Equal po The Cure), ur. w 1857 roku, dała 
w Krasnem klacz Augusta (po Walmer), która została zaźrebiona 
sprowadzonym z Francji ogierem Kremlin (Gladiateur - Moskowa 
po Muscovite) i sprzedana na aukcji w Krasnem w 1876 roku do stad
niny Wojciecha hr. Poletyłły w Kraśniczynie. Urodziła tam później
szego derbistę i jednego z pierwszych wybitnych reproduktorów peł
nej krwi hodowli krajowej ogiera Kordjan (po Kremlin), który biegał 
7 razy, wyłącznie w wieku trzech lat, przegrywając jedynie swą 
pierwszą gonitwę na torze w Wilnie. Wygrał między innymi Nagrodę 
Głównego Zarządu Hodowli Koni5 oraz Nagrodę Jakowlewską, czyli 
ówczesne Derby w Moskwie, ale zwycięstwo to zostało mu odebrane 
za nieprawidłową jazdę dżokeja. Po zakończonej krótkiej karierze 
wyścigowej Kordjan został włączony do hodowli. W 1884 roku za
kupiony przez rząd rosyjski zajął boks ogiera czołowego w Jano
wie, gdzie był czynny do 1900 roku, kładąc zasługi w naszej ho
dowli. W wieku 23 lat z uwagi na słabą płodność został odstąpiony 
Szeremietiewowi do majątku Kastornoje Nabierieżnoje w guberni or
łowskiej, gdzie pozostał do końca swoich dni. Potomstwo Kordjana 
bardzo dobrze sprawdziło się na torze, a on sam w 1893 roku zajął 
pierwsze miejsce na liście zwycięskich reproduktorów w całym im
perium rosyjskim. Zasłużył się również w hodowli półkrwi, dając 
w Janowie szereg dobrych koni, a wśród nich m.in. znaną steepler- 
kę Karmen (od Magita po His Majesty), ur. w 1886 roku. Należy 

5 Gonitwa o Nagrodę Głównego Zarządu Hodowli Koni została po raz pierwszy rozegra
na w 1868 roku. Miała ona cechy gonitwy klasycznej przeznaczonej dla trzyletnich ogie
rów i klaczy pełnej krwi, a w swych założeniach była niejako odpowiednikiem oficjalnie 
ustanowionej w 1896 roku gonitwy Derby w Warszawie. Zanim jednak to nastąpiło, 
gonitwa tej rangi odbywała się również pod nazwą Nagrody Głównej lub Specjalnej.
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również wspomnieć, że krew Kordjana została przekazana także ho
dowli dońskiej poprzez stacjonującego w okręgu salskim jego syna, 
pełniącego tam rolę reproduktora, og. Josselin (od Julietta Capuletti 
po Tresor), ur. w 1891 roku, hodowli K. Dorożyńskiego.

Przy czym warto zaznaczyć, że Kordjan był formalnie hodow
li Wojciecha hr. Poletyłły, który wraz z nabyciem źrebnej Augusty 
w późniejszym czasie przejął także cały splendor wynikający z zasług 
jej potomka. Wynik tego skojarzenia jest jednak załugą kraśnieńskiej 
myśli hodowlanej. Niestety, zanim Kordjan pokazał swoje możli
wości, jego ojciec Kremlin, jako nie najlepiej rokujący reproduktor 
pełnej krwi, z pewnymi wadami budowy, został sprzedany i skąpo 
wykorzystany w hodowli półkrwi poza Krasnem.

KORDJAN (Kremlin - Augusta po Walmer), ur. w 1877 roku w stadninie Wojciecha 
hr. Poletyłły w Kras'niczynie. Fot. z monografii „Ruler” Witolda Pruskiego.

Oprócz Kordjana klacz Augusta w stadzie Wojciecha hr. Poletyłły 
dała także innego doskonałego konia wyścigowego ogiera Rymko- 
-Rajgis (po Roehampton), ur. w 1888 roku, który w barwach właści
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cieli T. Dorożyńskiego i J. Skarżyńskiego z Ukrainy święcił triumfy, 
wygrywając m.in. Wszechrosyjskie Derby w Moskwie w 1891 roku. 
Niestety w wieku 4 lat nieszczęśliwie złamał nogę i został zgładzony.

Pierwszymi reproduktorami, jakich użyto w początkowym okre
sie działalności Stadniny w Krasnem, były wspomniane już ogiery 
hodowli angielskiej Walmer i Sunflower, a także Flatterer. Z całej 
trójki Walmer i Flatterer zapisały chlubne karty w dziejach polskiej 
hodowli, a Sunflower nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

Niewątpliwie najlepiej sprawdził się WALMER, który udo
wodnił swą wartość hodowlaną poprzez wyróżniających się synów, 
ogiery Paddy i Buccaneer, oraz córki, wspomnianą już cenną klacz 
Augusta (od Even po Stockwell) i Fair Neel (od Little Peggotty 
po The Flying Dutchman) - matkę głośnego klasowego ogiera 
Perkun (po Highlander).

Paddy (od Lady Lambkin po Irish Bridcatcher), ur. w 1865 roku 
w Krasnem biegał z powodzeniem w barwach Antoniego Mokro- 
nowskiego (w ramach dzierżawy) w Warszawie i Wilnie w latach 
1868-1871, a następnie, w roku 1872, został nabyty do Kter, mająt
ku należącego do wytrawnego hodowcy Władysława Wodzińskiego. 
Położył tam znaczne zasługi w hodowli półkrwi, dając szereg bardzo 
dobrych koni startujących w gonitwach płaskich i przeszkodowych 
(Kterzanka, Alars, Skiba, Irish Boy, Tom Puce), a także myśliwskich 
i użytkowych.

Inny wyróżniający się syn Walmera - Buccaneer (od klaczy pół
krwi Śmiała po Redcar xx), biegał w Warszawie, Wilnie i Carskim 
Siole, a następnie okazał się cennym reproduktorem.

Drugim obok Walmera znaczącym ogierem użytym w Krasnem 
w roli reproduktora był FLATTERER (Hetman Platoff - Tomboy 
Marę po Tomboy), ur. w 1852 roku w Anglii, gdzie biegał z suk
cesami, wygrywając między innymi znaczącą gonitwę Woodcote 
Stakes. Następnie został sprzedany do Niemiec i nabyty we Wro
cławiu w 1857 roku przez młodego hodowcę Witolda Mniewskiego 
z Kutna z myślą o wyścigu Union Stakes na Polu Mokotowskim 
w Warszawie. Wysoka nagroda miała zachęcić do sprowadzania 
ogierów pełnej krwi, których brakowało. Cel gonitwy został osią
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gnięty, gdyż oprócz Flatterera do kraju sprowadzono sporo innych 
reproduktorów. Dosiadany przez dżokeja Newmana Flatterer wypad! 
najlepiej z całej stawki, zwyciężając pewnie o dwie długości. Wtedy 
to Ludwik hr. Krasiński podjął decyzję o jego zakupie i już nieba
wem zajął boks ogiera czołowego w Krasnem. W 1863 roku został 
sprzedany do stadniny Jana Ursyna Niemcewicza w Skokach, gdzie 
padł w 1868 roku.

Owocem jego krótkiej działalności hodowlanej w Krasnem była 
klacz Ewelina (od Eloquence po Chatham), ur. w 1862 roku, któ
rą miał szczęście nabyć do swego stada Ludwik Grabowski, gdzie 
włączona do hodowli dała cenne potomstwo. W stadninie Jana 
Ursyna Niemcewicza Flatterer pozostawił zaś doskonałą klacz wyści
gową, a potem matkę kl. Kula (od Edgeworth Bess po Vandermulin), 
ur. w 1866 roku.

Zaburzenia polityczne, jakie miały miejsce w 1861 roku, w efek
cie doprowadziły do powstania i zmusiły Ludwika hr. Krasińskiego 
do opuszczenia kraju na pewien czas.

Wyścigi zostały zawieszone na 3 lata i wznowione w Warsza
wie we wrześniu 1864 roku. Nie wzbudzały one jednak początkowo 
entuzjazmu z uwagi na świeże jeszcze przeżycia i straty związane 
z powstaniem. Na sezon jesienny zaplanowano 11 gonitw, z czego 
10 odbyło się z udziałem 21 koni, w tym 12 pełnej krwi. Ludwik 
hr. Krasiński przysłał 4 konie - najwięcej w stosunku do innych staj
ni (przeważnie zapisywano po jednym). Zaczęły też biegać pierwsze 
konie własnej hodowli.

Poza krajowymi stajniami pojawiły się też dwie z Niemiec. Jedną 
reprezentował J. hr. Renard, który wysłał siedmioletnią klacz pełnej 
krwi Comesta (Testator - Comus), stając na czele wygranych, a dru
gą Hugo Henckel, wystawiając sześcioletniego ogiera Vinegar Hill 
(Kingston - Valleda).

Niestety, koniom Ludwika hr. Krasińskiego szczęście nie do
pisywało. Po 1863 roku stajnia wyścigowa, prowadzona wówczas 
przez Antoniego Mokronowskiego, podupadła, mimo liczebnego 
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rozwoju Stadniny. Rozpoczął się okres posuchy trwający 13 lat, aż 
do 1877 roku.

Po stłumieniu Powstania Styczniowego w 1864 roku na torze 
mokotowskim zaczęły się też pojawiać konie rosyjskie. Początko
wo były to jednostkowe konie oficerów stacjonujących w Warsza
wie, a z czasem pochodzące z czołowych stajni i hodowli rosyjskich. 
Udział stajen z głębi imperium rosyjskiego narastał stopniowo, 
wzmagając rywalizację i ruch wyścigowy, a także przyczynił się 
do ekspansji koni naszej hodowli do Rosji.

W 1865 roku Towarzystwo Wyścigów zorganizowało pierwszą 
na Torze Mokotowskim stajnię publiczną, która umożliwiła wła
ścicielom nieposiadającym własnych stajen korzystanie z zaplecza 
treningowego i obsługi. Wszystkie większe stajnie miały swoich 
trenerów i dżokejów pochodzących z Anglii. Na koniach Ludwika 
hr. Krasińskiego jeździł Schultz oraz John Jacobs (1819-1906), który 
przez większość życia jako dżokej i trener związany był ze stajnią 
wyścigową Ludwika hr. Krasińskiego. Początkowo pracował w staj
ni rządowej w Janowie, jakiś czas w stajni Adama hr. Krasińskiego, 
a w późniejszych latach również u Władysława Wodzińskiego. 
U schyłku swej kariery powrócił do Krasnego. Zmarł w Warsza
wie w wieku 87 lat, pozostawiając po sobie doskonałego następcę, 
ucznia, a także zięcia Fryderyka Bray’a (1845-1898), który jako 
dżokej, a następnie trener, przez wiele lat związany był ze stajnią 
wyścigową Ludwika hr. Krasińskiego. Należał do najwybitniejszych 
trenerów w Królestwie. Urodził się w 1845 roku w Gustrow w Księ
stwie Meklemburskim. Po ukończeniu szkoły podstawowej został 
chłopcem stajennym u hrabiego Schliffena, gdzie poczynił pierwsze 
kroki jako dżokej. Po likwidacji owej stajni rozpoczął pracę u hra
biego Lehndorffa, który w 1866 roku wysłał go ze swymi końmi 
do Warszawy. Bray pozostał już w Polsce, a jesieną rozpoczął pracę 
u Antoniego Mokronowskiego, kierującego wówczas stajnią wy
ścigową Ludwika hr. Krasińskiego. Ponieważ w tym czasie konie 
hrabiego były trenowane w majątku pod Grodziskiem niedaleko 
Warszawy, należącym do Antoniego Mokronowskiego, tam za
mieszkał i tam trenował, rozpoczynając starty w 1867 roku na ogierze 
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Buccaneer (Walmer xx - Śmiała po Redcar xx). Później, gdy mają
tek został sprzedany, przeszedł z końmi do Krasnego. Jednak kiedy 
Ludwik hr. Krasiński zawiesił na pewien czas działalność wyścigo
wą na skutek żałoby z powodu śmierci żony, Bray wyjechał do Mo
skwy, zatrudniając się w stajni Lemana, właściciela tatersalu. Powrócił 
do Krasnego jeszcze w 1876 roku, lecz jako dżokej już nie wykazał się. 
Zdradzał raczej predyspozycje trenerskie. Na tym etacie został zatrud
niony w 1881 roku, co w połączeniu ze zmianą miejsca treningu koni 
na Moczydło zaowocowało pierwszymi po długiej przerwie sukcesami.

W latach 1881-1883 oraz 1885-1887 stajnia Ludwika hr. Krasiń
skiego stała 6 razy na czele wygranych w całym imperium rosyjskim, 
osiągając rekordowe wygrane.

Spod ręki Fryderyka Bray’a wyszedł też trudny w treningu 
Ruler. Za owocną pracę Fryderyk Bray, na wniosek Głównego 
Zarządu Hodowli Koni, został nagrodzony medalem. Po śmierci 
Ludwika hr. Krasińskiego i likwidacji stajni wyścigowej Fryderyk 
Bray pracował dla Russanowa, a potem przeniósł się do znanej stajni 
Jana Reszke. Zmarł 29 sierpnia 1898 roku. Był jednym z najbardziej 
zasłużonych trenerów drugiej połowy XIX wieku.

W 1868 roku wprowadzono kilka lepiej płatnych gonitw, które 
z wyjątkiem istniejącego już od 1865 roku Produce stały się zaląż
kiem wyścigów klasycznych. Wprowadzono m.in. Nagrodę Cesar
ską dla klaczy i ogierów czteroletnich i starszych wszystkich krajów, 
która była najwyżej notowaną z nagród, oraz Nagrodę Głównego 
Zarządu Hodowli Koni, również wysoko wypłacanej porównywal
nej z Derby, przeznaczonej dla trzyletnich ogierów i klaczy urodzo
nych w Rosji i Królestwie Polskim. Początkowo wszystkie nagrody 
rządowe przeznaczone były dla koni urodzonych w Królestwie Pol
skim i Rosji, wykluczając udział koni zagranicznych występujących 
gościnnie, ale też nie dopuszczając do gonitw koni importowanych 
przez miejscowych hodowców. W 1871 roku zaniechano również 
dopuszczania koni urodzonych poza granicami państwa rosyjskiego 
w gonitwie Cesarskiej. Jednak z inicjatywy Jana Ursyna Niemcewicza 
wprowadzona została nagroda składkowa Union Stakes dla trzylet-
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Fryderyk Bray (1845-1898). Fot. ze zbiorów Biblioteki prof. Witolda Pruskiego, 
SGGW.
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nich i starszych koni wszystkich krajów, która zresztą niebawem 
upadła z braku chętnych do płacenia składek.

Wyścigi były nastawione w tym czasie głównie na konie cztero
letnie i starsze. Trzylatki nie miały zbyt wielkiego pola do popisu, 
gdyż rozgrywano dla nich tylko dwie gonitwy - Produce i Głównego 
Zarządu Hodowli Koni, oraz gonitwę porównawczą dla koni trzylet
nich i starszych. Dwulatki nie biegały wówczas wcale. W 1874 roku 
wprowadzono specjalną gonitwę międzynarodową Derby Interna
tional6 dla koni trzyletnich wszystkich krajów, a w 1879 roku było 
już rozgrywanych 5 gonitw dla koni trzyletnich i starszych.

6 Wówczas nazwa Derby była tylko epizodem w naszym kraju, gdyż oficjalnie gonitwa 
o tej nazwie została pierwszy raz rozegrana w 1896 w Warszawie jako „Derby War
szawskie”.

Warto nadmienić, że w omawianym okresie dystanse były znacz
nie większe niż obecnie i wynosiły 2-5 wiorst, czyli między 2133 m 
a 5334 m. Na rosyjskich torach pokonywane odległości były jeszcze 
dłuższe. Metody treningu były więc bardzo surowe, ale i selekcja 
ostrzejsza.

Po powstaniu w 1863 roku w Krasnem było 10 klaczy pełnej 
krwi o doskonałym pochodzeniu. Osiem z nich to klacze importowa
ne w 1859 roku, o których już była mowa wcześniej, a dwie pozosta
łe to Velocity (Ładny - Lavanna po Y. Corector), ur. w 1851 roku, 
nabyta od barona G. Keudlla, oraz Miss Ella (Grey Momus albo 
St. Barnhard - Emma po Launcelot), ur. w 1855 roku, od A. Krasiń
skiego. Boksy ogierów czołowych zajmowały: Walmer i Sunflower.

W 1871 roku Ludwik hr. Krasiński zakupił nową partię ma
teriału zarodowego. Były to 2 ogiery (w tym jeden czystej krwi) 
oraz 3 klacze pełnej krwi: Mathilde (Saunterer - od klaczy po 
Comus), ur. w 1864 roku w Niemczech w stadninie hrabiego Renarda; 
Sabicha (Hartneitstein - Iris po Sheet Anchor), ur. w 1865 roku 
w stadninie L. hr. Henckla, która przybyła wraz z sysakiem, klaczką 
Daniletta (po Daniel). Żadna z wymienionych klaczy nie wyróżniła 
się jednak. Klacz Sabicha w 1875 roku została przeniesiona do stada 
matek w hodowli półkrwi.
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Cennym nabytkiem okazał się natomiast ogier HIGHLANDER 
(Champagne - Fleet Foot po Sheet Anchor), ur. w 1864 roku w Niem
czech w stadzie hrabiego Henckel von Donnersmark, mający zastą
pić starzejącego się og. Walmer, którego krew płynęła już w klaczach 
włączonych do stada matek. W swym macierzystym kraju Highlander 
był uważany za czołowego dwulatka, wygrał bowiem w Berlinie 
Verein Preis, a w Hamburgu międzynarodową gonitwę Club Stakes. 
Jego sukcesy zadecydowały o próbie zmierzenia się z końmi francu
skimi i Highlander został zgłoszony do międzynarodowej gonitwy 
Zukunftspreis w Baden-Baden. Spisał się dzielnie, walcząc do końca. 
Walkę przegrał, pozostawiając jednak za sobą ośmiu rywali, w tym 
kilka znaczących koni francuskich.

Późniejsza kariera tego ogiera nie była już tak udana. Wygrał 
co prawda ważną gonitwę w Berlinie - Silberner Schild Sr. Majestat 
des Kaisers, ale nie odniósł już zwycięstwa w żadnej klasycznej go
nitwie. Po przybyciu do Krasnego został wysłany do Carskiego Sio
ła, gdzie stanął do wyścigu o Nagrodę Głównego Zarządu Hodowli 
Koni, zwanego też Carskosielskim Omnium na dystansie 5 wiorst, 
czyli 5334 metrów. Zawiódł jednak całkowicie pokładane w nim 
nadzieje, zajmując ostatnie miejsce. Niedługo potem wystąpił jesz
cze raz w gonitwie o Nagrodę Głównego Zarządu Hodowli Koni, 
z podobnym skutkiem. Porażki te zadecydowały o wycofaniu ogiera 
z toru i ulokowaniu w Krasnem w roli reproduktora. Karierę stadną 
rozpoczął wiosną 1872 roku.

Ogier wywarł wielki wpływ na stado matek i na sukcesy wyści
gowe koni z Krasnego, które po długim czasie niepowodzeń znowu 
zaczęły wygrywać, a w latach 80. wzbudzały respekt nie tylko na to- 
rze warszawkim, ale też w Moskwie i Carskim Siole.

W latach 1881-1883 i 1885-1886 Highlander pięciokrotnie 
stał na czele zwycięskich reproduktorów w całym imperium rosyj
skim. Jego przychówek wygrał ogromną, jak na tamte czasy, sumę 
278 452 rubli i 150 półimperiałów w zlocie, podczas gdy nagrody 
wypłacane wówczas były bardzo niskie. 32 potomków tego ogiera 
wygrało 172 pierwszych, 162 drugich i trzecich nagród.
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HIGHLANDER (Champagne - Fleefoot po Sheet Anchor), ur. w 1864 roku w Niem
czech. Fot. „Jeździec i Hodowca”.

Pierwszym znaczącym potomkiem Highlandera był Vanadis 
(od Even po Stockwell), ur. w 1873 roku; a następnie Lambton 
(od Lady Lambkin po Irish Birdcatcher), ur. w 1875 roku; Hilda 
(od Lady Lambkin po Irish Birdcatcher), ur. w 1877 roku; oraz Girl 
(od Fair Neel po Walmer), ur. w 1876 roku, która została sprzedana 
w 1890 roku A.N. Wojejkowowi do Rosji.

Wśród potomstwa Highlandera na szczególną uwagę zasłużyły 
trzy ogiery: Perkun, Highland i Baronet. Pierwszy z nich, Perkun 
(od Fair Neel po Walmer), ur. w 1880 roku, w wieku dwóch lat bie
gał 2 razy w Moskwie, wygrywając Nagrodę Osnownuju, w której 
pokonał 12 koni, a następnie Nagrodę Chiłkowej, gdzie wyprzedził 
8 rywali. Jako trzylatek biegał 8 razy, z czego wygrał 6 wyścigów, 
w tym m.in. Nagrodę Specjalną w Warszawie (odpowiednik Derby) 
oraz gonitwy Produce, Jakowlewską, Specjalną i Hodowców, ro
zegrane w Moskwie. Zajął pierwsze miejsce na liście wygranych, 
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ustanawiając jednocześnie nowy rosyjski rekord wygranych przy
padających na jeden rok. Sukces Perkuna i namowy Antoniego 
Mokronowskiego, który zdążył się już osiedlić w Anglii, zachęciły 
Ludwika hr. Krasińskiego do wypróbowania tego ogiera na torach 
angielskich, gdzie biegał w 1884 i 1885 roku, wygrywając jeden 
tylko niezbyt znaczący wyścig „The Flying Handicap” w New- 
market. Po powrocie do kraju nie był już nigdy wystawiany do go
nitw, a że stał się bardzo złośliwy, podjęto decyzję o jego kastracji, 
co oczywiście na zawsze skreśliło go z hodowli. Już jako wałach 
zajął miejsce w stajni myśliwskiej barona Wulfa.

PERKUN (Highlander - Fair Neli po Walmer), ur. w 1880 roku, hod. Ludwika 
hr. Krasińskiego. Fot. „Jeździec i Hodowca”.

Drugim doskonałym synem Highlandera był Highland (od Ilias 
po Incognito), ur. w 1882 roku, który biegał z powodzeniem, wygry
wając m.in. Produce w Moskwie i Nagrodę Głównego Zarządu Stad 
Rządowych w Warszawie, o cechach klasycznej gonitwy hodowla
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nej, przeznaczonej dla trzyletnich ogierów i klaczy, odpowiadającej 
w swych założeniach gonitwie Derby. Po zakończonej karierze wy
ścigowej zajął boks ogiera czołowego w Krasnem.

HIGHLAND (Highlander - Ilias po Incognito), ur. w 1882 roku, hod. Ludwika 
hr. Krasińskiego. Fot. ze zbiorów Biblioteki prof. Witolda Pruskiego, SGGW.

Kolejnym znaczącym synem był Baronet (od Miss Dare po 
Breadalbane), ur. w 1883 roku. Jako dwulatek biegał 4 razy w Moskwie, 
gdzie wygrał dwie gonitwy. W wieku trzech lat startował w 9 wyści
gach, z czego 6 razy odniósł zwycięstwo. Zdobył m.in. Nagrodę Potoc
kich w Warszawie, ale przede wszystkim był triumfatorem pierwsze
go Wszechrosyjskiego Derby rozegranego w Moskwie w 1886 roku. 
Zwycięstwo to podzielił z innym wychowankiem Stadniny w Kra
snem, wnukiem Highlandera, ogierem Good Boy (Good Hope - Miss 
Make po Highlander), ur. w 1883 roku, będącym wówczas własnością 
Towarzystwa Turf. Oba ogiery przybyły bowiem na metę łeb w łeb. 
Ponadto Baronet wygrał jeszcze Nagrodę Specjalną, Hodowców i St. 
Leger w Carskim Siole. Jako czterolatek biegał 9 razy, jednak tylko raz 
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zwyciężył, a w wieku 5 lat startował jedynie 3 razy, wygrywając jedną 
z mało znaczących gonitw w Carskim Siole. Baronet nie zdążył być 
nigdy użyty w hodowli, gdyż padł przedwcześnie.

Inny syn Highlandera, ogier Prim (od Lady Valentine po Loiterer), 
ur. w 1882 roku, wygrał Nagrodę Cesarską w Warszawie.

Poza Krasnem Highlander dał ponadto ogiera Mohort (od Martha 
po Flibustier), hodowli Leopolda bar. Kronenberga i Władysława 
Mysyrowicza, który w 1888 roku wygrał Nagrodę Głównego Zarzą
du Stad Rządowych.

Z córek Highlandera wiele okazało się cennymi dla hodow
li. Wśród nich znalazły się m.in. takie klacze, jak: Lady Alexandra 
(od Miss Melbourne po Y. Melbourne), ur. w 1883 roku; Fanny 
(od Little Peggotty po The Flying Dutchman), ur. w 1873 roku, mat
ka klasowego Aschabada i kontynuatorka cennej linii; Miss Make 
(od Ilias po Incognito), ur. w 1876 roku, matka wspomnianego 
wyżej derbisty wszechrosyjskiego og. Good Boy (po Good Hope); 
Hertha (od Houri po Monarque), ur. w 1878 roku, która dała w sta
dzie 10 źrebiąt, w tym m.in. niezłego Ararata (po Ruler), a także 
ogiera Woodden (po Ruler), dobrego konia wyścigowego i reproduk
tora użytego w macierzystej stadninie i Osmolicach.

Zanim pierwsze potomstwo Highlandera pojawiło się na torach 
i pokazało swe możliwości, minęło trochę czasu. Ludwik hr. Krasiński 
nie wierząc zbytnio w jego potencjał hodowlany, co być może wy
nikało z porażek, jakie ogier ten odniósł w końcowym okresie ka
riery wyścigowej, postanowił nabyć jeszcze jednego reproduktora. 
W 1873 roku sprowadził więc z Francji dwuletniego ogiera Kremlin, 
syna najgłośniejszego wówczas na świecie „trójkoronowanego” 
og. Gladiateur i klaczy Moscowa (po Muscovite). Z kupna tego nie był 
jednak zadowolony, gdyż koń nie rozwinął się prawidłowo i miał 
marne zdrowie, co wpłynęło na decyzję niesprawdzania go na to- 
rze. W związku z tym nie został też należycie wykorzystany jako 
reproduktor, a rozpisano pod niego zaledwie kilka klaczy. W grupce 
tej znalazła się niepozorna, wspomniana już klacz Augusta (Walmer 
-Even po Stockwell), urodzona w 1870 roku w Krasnem. W 1876 roku 
Ludwik hr. Krasiński wystawił ją na licytację (zaźrebioną ogierem 
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Kremlin) i sprzedał Wojciechowi hr. Poletyłło. Zupełnie nie wierzył 
ani w wartość hodowlaną samej klaczy, ani ogiera, którym została 
pokryta. O tym, jak w tym przypadku zawiodła intuicja, przekonano 
się dopiero potem, gdy wynik tego skojarzenia - Kordjan - dał się 
poznać jako wybitny koń wyścigowy i reproduktor.

Zanim jednak to się stało, także Kremlin zmienił właściciela. Tra
fił do stadniny półkrwi Czarnowskiego koło Kutna. Krew Kremlina 
była jeszcze obecna przed II wojną światową w rodowodach klaczy 
półkrwi ze stadniny w Wierzbiu, należącej do Zygmunta Krzymu- 
skiego.

W 1874 roku Ludwik hr. Krasiński sprowadził kolejny mate
riał hodowlany w postaci trzech klaczy. Były to: Houri (Monarque
- Cast Off po Newminster), ur. w 1871 roku we Farncji; Mercedes 
(Chattanooga - Polly Finch po Stampedo), ur. w 1868 roku w Anglii, 
hod. R. Morris’a; oraz Lilia Weneda (Rama - Przekazana po 
The Reiver), ur. w 1873 roku w Galicji, hodowli Stanisława hr. 
Bielskiego. Spośród tej trójki najwartościowsza okazała się Houri, 
która stworzyła cenną rodzinę, dając w stadzie 4 córki, a wśród 
nich bardzo dobrą późniejszą matkę kl. Hertha (po Highlander), 
ur. w 1878 roku; oraz znakomitą klacz wyścigową Francesca 
(po Rustic), ur. w 1880 roku, zwyciężczynię Produce w Warszawie, 
Triochgornej (rosyjskie Oaks) i Cesarskiej w Moskwie. Po włącze
niu do hodowli przedłużyła ona linię matki.

Kolejne 4 klacze, jakie zasiliły stado matek w Krasnem. przybyły 
w 1879 roku z Anglii. Były to Lady Valentine (Loiterer - Valentina 
po Velocipede), ur. w 1868 roku; Lydia (Lacydes - z klaczy po Young 
Melbourne), ur. w 1871 roku; Lady Cavendish (Brown Bread
- Duchess of Devonshire po Stockwell), ur. w 1876 roku; oraz 
Alabama II (Glenlyon - Alabama po Buccaneer), ur. w 1875 roku. 
Alabama II założyła cenną rodzinę, z której wywodziła się m.in. oak- 
sistka warszawska z 1896 roku kl. Milena (Incendiary - Miss Louise 
po Dalham), ur. w 1893 roku; Lome (Ruler- Miss Louise po Dalham), 
ur. w 1899 roku, zwyciężczyni Cesarskiej w Moskwie, a taże znako
mity Lancelot (Ruler - Marpessa po Highlander), ur. w 1894 roku, 
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pierwszy w takich gonitwach, jak m.in. Cesarska w Warszawie i Mo
skwie i Wielka Warszawska.

Z czasem Stadnina coraz bardziej się rozrastała. W 1883 roku 
Ludwik hr. Krasiński, kierując się radą Antoniego Mokronowskiego, 
zakupił w Anglii, Francji i Niemczech pięć klaczy i ogiera Ziitzen. 
Rok później do Krasnego przybyły kolejne 3 klacze i odtąd już nie
mal co roku stado zasilał nowy materiał hodowlany.

O ile w 1880 roku stan stada podstawowego wynosił 15 kla
czy pełnej krwi, to w 1890 roku osiągnął on już 35 matek. Ludwik 
hr. Krasiński dokonywał zakupu przeważnie w Anglii, nie zważając 
na koszty. Zawsze hołdował zasadzie, żeby sprowadzać jak najlep
szy materiał hodowlany. Pośrednikiem w transakcjach był zaprzy
jaźniony Antoni Mokronowski, znawca koni pełnej krwi, który przez 
pewien czas sam prowadził w Jordanowicach pod Grodziskiem nie
daleko Warszawy niewielką stadninę koni tej rasy, jednak nękany 
problemami finansowymi, był zmuszony ją zlikwidować. Mają
tek sprzedał w 1875 roku H. hr. Skarbkowi i wyjechał do Anglii, 
gdzie się osiedlił już na stałe, założywszy w wydzierżawionej far
mie w Corby stadninę pełnej krwi. Od tego też momentu stał się on 
łącznikiem między hodowlą angielską i rodakami, z którymi utrzy
mywał stały kontakt. Pomagał w zakupie koni nie tylko Ludwikowi 
hr. Krasińskiemu, ale także innym hodowcom, w tym np. braciom 
Reszke, którzy poprzez zakup ogiera Earl of Dartrey (The Earl 
- Rigolboche po Rataplan), ur. w 1872 roku w stadninie Mr Saville 
w Anglii, i kilku klaczy hodowlanych, wyciągnęli Mokronowskie
go z kolejnych opresji fianansowych. Konie te stały się podwaliną 
wspaniałej stadniny Borowno-Skrzydlów.

W latach 1890-1900 w Krasnem utrzymywano około 35 matek 
pełnej krwi. W 1890 liczyło np. 34 klacze, z czego 19 było importowa
nych, 13 chowu własnego, 1 z Rosji i jedna zakupiona od Wojciecha 
hr. Poletyłły. W 1900 roku natomiast stan liczebny był taki sam, 
przy czym 17 klaczy pochodziło z importu (13 z Anglii, a 4 z Fran
cji), 16 własnej hodowli i jedna ze stadniny w Sernikach Ludwika 
Grabowskiego.

84



Sprowadzony w 1883 roku z Niemiec wspomniany wyżej nowy 
reproduktor ZÜTZEN (Blue Gown - St. Agnes po West Australian), 
ur. w 1874 roku u Kleista w Zützen w Brandenburgii, legitymował 
się bardzo ciekawym rodowodem. Zarówno jego ojciec, Blue Gown, 
jak i dziadkowie, od stony ojca - Beadsman, a od strony matki - West 
Australian, byli zwycięzcami angielskiego Derby. Matka St. Agnes 
(od Ellermire po Chanticleer), ur. w 1859 roku, to rodzona siostra 
młodszej klaczy Stella, protoplastki słynnej Gaff.

Sam Zützen zaliczał się do czołowych trzylatków niemieckich. 
Wygrał m.in. berliński Union, a także Henckel Rennen. Jednym 
z argumentów przemawiającym za jego zakupem była rosła bu-

ZÜTZEN (Blue Gown - St. Agnes po West Australian), ur. w 1874 w Niemczech. 
Fot. „Jeździec i Hodowca”.

dowa ogiera, który miał za zadanie dodanie kalibru w wydelika
conym przez Highlandera stadzie. Z potomstwa, jakie pozostawił 
w Krasnem, wyróżnił się przede wszystkim Tormentor (od Image 
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po Mortemer), ur. w 1887 roku, który wygrał Nagrodę Głównego 
Zarządu Stad Rządowych w Warszawie i był drugi w Derby Wszech- 
rosyjskim w Moskwie, a także zwyciężył St. Leger w Carskim Siole. 
Z córek najlepsza na torze okazała się Gladia (od Miss Melbourne 
po Young Melbourne), ur. w 1886 roku, pierwsza w gonitwie Oaks. 
Zutzen dał też sporo cennych matek, które świetnie łączyły się 
z Rulerem. Wśród nich znalazła się m.in. Brawura (od Fanny 
po Highlander), ur. w 1890 roku, matka dwóch rodzonych sióstr, 
które wygrały Oaks w barwach Michała Łazarewa - klaczy Judith 
i Miss Churchill. Innym tego przykładem może być także klacz Alice 
Grey (od Alicia po Nuneham), ur. w 1887 roku, również w Krasnem 
- matka derbisty, ogiera Pickwick (po Ruler), ur. w 1896 roku, bie
gającego w barwach stajni Jana Reszke. Zutzen dał także ogiera 
Incognito (od Miss Nelson po Highlander), ur. w 1887 roku, który 
był reproduktorem w stadninie w Tiersku, gdzie padł w 1899 roku.

ALICE GREY (Zutzen - Alicia po Nuneham), ur. w 1887 roku, hod. Ludwika 
hr. Krasińskiego, z ogierkiem Pickwick (po Ruler). Fot. ze zbiorów Biblioteki 
prof. Witolda Pruskiego, SGGW.
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Kolejnym nabytkiem był INCENDIARY (King Lud - Red Light 
po Rataplan), ur. w 1877 roku, który został sprowadzony z Anglii 
w 1886 roku w charakterze reproduktora. Biegał w Anglii 82 razy, 
wygrywając 18 gonitw, a w 34 zajmując drugie miejsce. Nie odniósł 
jednak zwycięstwa w żadnej znaczącej gonitwie i nie zyskał mia
na klasowego. Nie odegrał też szczególnej roli w hodowli. Został 
użyty w Krasnem ze względu na bardzo dobre pochodzenie i obec
ność w rodowodzie klaczy Blink Bonny (Melbourne - Queen Mary 
po Gladiator), ur. w 1854 roku - derbistki i oaksistki angielskiej. 
W Krasnem dał 32 potomków, wśród których wyróżniły się: Liliput 
(od Bias po Incognito), ur. w 1891 roku, który wygrał Cesarską w Mo
skwie w barwach Maurycego hr. Zamoyskiego; oraz klacz Penelopa 
(od Ilias po Incognito), ur. w 1888 roku, zwyciężczyni Nagrody Pro
duce w Warszawie. W 1892 roku Incendiary został sprzedany Głów
nemu Zarządowi Hodowli Koni w Rosji, jednak w dwa dni po przy
byciu do rządowego stada nowoaleksandrowskiego padł.

Prócz ogierów importowanych w Krasnem używano również tych 
własnej hodowli. Byli to dwaj synowie Highlandera- HIGHLAND (od 
Ilias po Incognito), ur. w 1882 roku i LAMBTON (od Lady Lambkin 
po Irish Birdcatcher), ur. w 1875 roku; a później także PERKUNOS 
(Sterling - Gipsycraft po Kingcraft), ur. w 1890 roku. Najlepszym 
z nich okazał się Highland, jednak i on nie dał wybitnego potomstwa.

Wśród klaczy, jakie Antoni Mokronowski sprowadził do Krasne
go w 1883 roku wraz z ogierem Ziitzen, znalazła się również wskazana 
wcześniej Ludwikowi hr. Krasińskiemu kl. Reate (Vespasian - Sweet 
Galingale po Blair Athol), ur. w 1878 roku u Mr W. Blenkiron w An
glii. Niepozorna, gniada bez odmian, nigdy nie biegała, a do hodowli 
została włączona w wieku 4 lat. Jej pierwsze źrebię przyszło na świat 
martwe. Następnie pokryta ogierem Isonomy (Sterling - Isola Bella 
po Stockwell), ur. w 1875 roku w stadzie Yardley w Anglii, została sprze
dana właśnie Ludwikowi hr. Krasińskiemu, stając się najszczęśliwszym 
jego zakupem. Z tego połączenia w 1884 roku urodził się, jak się póź
niej okazało znakomity, epokowy dla hodowli pełnej krwi gniady ogier 
RULER. Pisał o nim w swej monografii stanowiącej dodatek do czaso
pisma , Jeździec i Hodowca” z 1934 roku prof. Witold Pruski.
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RULER (Isonomy - Reate po Vespasian), ur. w 1884 roku, hod. Ludwika 
hr. Krasińskiego. Fot. ze zbiorów Biblioteki prof. Witolda Pruskiego, SGGW.

RULER w kondycji wys'cigowej, według rys. Stanisława Wolskiego. Fot. z monografii 
„Ruler” Witold Pruski, 1934.
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Ojciec Rulera - Isonomy - w swej karierze wyścigowej, która 
przebiegała między drugim a piątym rokiem życia (włącznie), biegał 
14 razy, z czego wygrał 10 gonitw, w tym Manchester Cup, dwukrot
nie Ascot Gold Cup, Goodwood Cup, Doncaster Cup i Cambridge 
Stakes. U schyłku kariery za og. Isonomy proponowano ogromną 
wówczas kwotę 20 tys. gwinei, ale ofertę odrzucono. Po wycofaniu 
z treningu ogier ten został włączony do hodowli. Zabłysnął już po po
jawieniu się na torach pierwszego potomstwa, pośród którego znala
zły się dwa „trójkoronowane” ogiery hodowli angielskiej. Jednym 
z nich był Isinglass (od Dead Lock po Wenlock), ur. w 1890 roku, 
który na 12 startów tylko raz nie był pierwszy. Poza tym ustanowił 
światowy rekord pod względem sum wygranych w karierze, który 
nie został pobity w Anglii przez 57 lat. Drugi z nich to Common 
(od Thistle po Scottish Chief), ur. w 1888 roku.

Sam Ruler karierę wyścigową rozpoczął w wieku dwóch lat pod 
okiem Fryderyka Bray’a. Według prof. Witolda Pruskiego był jednak 
oszczędnie eksploatowany ze względu na masywną budowę i trudny 
charakter.

Jako dwulatek biegał tylko raz w wyścigu o Nagrodę Osnownuju 
na chodyńskim torze w Moskwie, gdzie po niezbyt udanym starcie 
był drugi za doskonałą klaczą Mira, Ludwika bar. Kronenberga, 
zostawiając za sobą pięciu pozostałych rywali. W następnym roku, 
już jako trzylatek, stanął do Nagrody Specjalnej Głównego Zarządu 
Stad Państwowych, ale i tu nie miał szczęścia i był drugi. Wygrał nato
miast swój następny wyścig Produce na torze w Moskwie, pokazując 
klasę i rozpoczynając jednocześnie pasmo zwycięstw. Do końca swej 
krótkiej kariery wyścigowej nie zaznał już żadnej porażki. Kolejna 
gonitwa uświęcona sukcesem, do jakiej przystąpił, to najważniejsza 
próba w imperium rosyjskim - Wszechrosyjskie Derby. Następne 
były Nagrody Specjalne w Moskwie i Carskim Siole, Woroncowska 
w Carskim Siole, Hodowców i Stołypinowska w Moskwie. Ostatnie 
zwycięstwo odniósł w gonitwie o Nagrodę Woroncowa-Daszkowa 
(ówczesny St. Leger) w Carskim Siole. Był to jednocześnie ostatni 
jego wyścig. We wszystkich startach Rulera dosiadał dżokej James 
Gough, który jeździł w stajni „J. Dobrogost” w latach 1885-1888.
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Ruler był koniem klasowym, lubiącym ostre wyścigi i mocne 
tempo z miejsca do miejsca i, jak pisał profesor Witold Pruski, zwy
kle wychodził na przód w połowie dystansu i wygrywał swobodnie 
bez pobudzania. Podobne upodobania wykazywało też w później
szym czasie jego potomstwo (głównie męskie).

Jako czterolatek pozostawał nadal w treningu, ale nie był wysta
wiany już do wyścigów. Powodem zaniechania występów na torze był, 
po pierwsze, stan nóg, które od początku stwarzały problemy, po dru
gie, bardzo trudny charakter. Podczas porannych galopów chwytał 
dżokeja zębami za kolana i ściągał go z siebie, co stanowiło nie lada 
kłopot i zagrożenie. Aby temu zapobiec, zakładano mu kaganiec, jed
nak nie dało to zamierzonego efektu, gdyż ogier w odpowiedzi wyła
mywał albo się zupełnie blokował. Pomimo wszelkich starań i umie
jętnego podejścia na jego wyczyny nie znaleziono żadnego sposobu. 
Co gorsza swój zły charakter przekazał w znacznym stopniu potom
stwu, m.in. synom, takim jak: Scotch Boy, Pickwick i Lancelot.

W związku z tymi problemami podjęto decyzję o zakończeniu 
kariery wyścigowej, której wynikiem było 10 rozegranych gonitw, 
w tym 8 zwycięstw i dwa drugie miejsca. Po zejściu z toru Ruler 
wrócił do macierzystej Stadniny, zajmując boks ogiera czołowe
go. Ludwik hr. Krasiński miał wiele wątpliwości co do jego użycia 
w hodowli ze względu na wspomniane wcześniej wady. Wszystko 
wskazuje na to, iż początkowo nie krył, ponieważ jego pierwsze po
tomstwo przyszło na świat dopiero w 1891 roku, a na warszawskim 
torze pojawiło się w 1893 roku. Pierwsze lata działalności w stadzie 
nie zapowiadały się dobrze. Synowie - Raptus (od Lady Valentine 
po Loiterer) i Redan (od Gorgon po Parmesan) - nie wytrzymywali 
treningu i nie pokazali się na torze wcale. Drugi z nich, podobnie 
jak ojciec, wyłamywał i uciekał z toru, co wpłynęło na ostateczną 
decyzję o wycofaniu go z treningu. Słabe początki miał też Rabsztyn 
(od Lady Alexandra po Highlander), który jako dwulatek biegał kiep
sko. Z czasem jednak wyrobił się i jako czterolatek pokazał z lepszej 
strony, a mając 5 lat doszedł do formy. Niedługo potem zakończył 
karierę wyścigową. W sumie biegał 39 razy, wygrywając 17 gonitw. 
Po zejściu z toru zajął boks reproduktora w Janowie.
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RABSZTYN (Ruler - Lady Alexandra po Highlander), ur. w 1891 roku, hod. Ludwika 
hr. Krasińskiego. Fot. ze zbiorów Biblioteki prof. Witolda Pruskiego, SGGW.

W następnym roku pokazły się dwulatki z rocznika 1892, które 
poprzez swe sukcesy na torach zwróciły uwagę na Rulera. Z roku 
na rok stawał się coraz sławniejszy, co też wpłynęło na jego szerokie 
zapotrzebowanie w hodowli. Podczas całej swej kariery reprodukto
ra pozostawił ponad 200 źrebiąt.

Z pierwszego udanego rocznika po Rulerze, a drugiego w ogóle, 
wyróżniły się w Krasnem: Ararat, Aschabad, Hungarian i Mortimer.

Ararat (od Hertha po Highlander) wyglądem przypominał ojca. 
Biegał w wieku od 2 do 4 lat, wygrywając 8 spośród 17 gonitw. 
Na początku swej kariery wyścigowej w gonitwie o Nagrodę Przy
chówku w Warszawie był drugi za świetnym ogierem Ludwika 
Grabowskiego z Sernik - Chambery (Sąsiad - Madam de Parabere 
po Kordjan), uważanym powszechnie za najbardziej klasowego 
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konia hodowli krajowej XIX wieku. Po śmierci Ludwika hr. Krasiń
skiego Ararat, jako trzylatek, został wystawiony na majowej licytacji 
koni wyścigowych ze stajni w Moczydle i zakupiony przez Maurycego 
hr. Zamoyskiego, w którego barwach jeszcze w wieku trzech lat kil
ka razy wygrał. Na jego karierę miały jednak wpływ problemy zdro
wotne, jak też funkcja lidera dla lepszego ogiera Hungarian, także 
urodzonego w Krasnem.

Aschabad (od Fanny po Highlander) biegał 43 razy, w wieku 
od 2 do 5 lat, odnosząc zwycięstwo w 20 gonitwach. W wieku 2 lat 
nie wykazał się specjalnie na torze, ale doszedł do formy jako trzy
latek, reprezentując barwy Augusta hr. Potockiego, który Aschabada 
nabył również na licytacji w Moczydle zorganizowanej po śmierci 
Ludwika hr. Krasińskiego. Do największych sukcesów tego konia 
należy zaliczyć wygraną gonitwy Janowskiej i Wielkiej Warszaw
skiej, w których pokonał niepobitego dotychczas owianego sławą 
wspomnianego ogiera Chambery hodowli Ludwika Grabowskiego. 
Z kolei w wyścigu St. Leger Aschabad pobił, także urodzonego 
w Krasnem syna Rulera, ogiera Mortimer, triumfatora Wszech- 
rosyjskiego Derby, w którym zresztą Aschabad był trzeci za 
Mortimerem i Hungarianem. Jako 4 i 5 latek nie biegał już tak do
brze. Po zakończeniu kariery wyścigowej w 1897 roku został zaku
piony przez Zarząd Stad Państwowych za 5 tys. rubli i ulokowany 
w stadzie ogierów w Tbilisi na Kaukazie. Niedługo potem znany tam
tejszy hodowca Łazarew, który zapragnął wprowadzić w swej stad
ninie cenną krew Rulera, wpłynął na przedstawicieli Zarządu, aby 
Aschabad mógł zająć boks reproduktora w jego stadzie. Tak też się 
stało. Kariera hodowlana tego konia zgasła w lutym 1901 roku pod
czas porannej przejażdżki na torze wyścigowym w Tbilisi, w której 
towarzyszył mu inny, nielubiany przez Aschabada, ogier Tryumf 
(Kordjan - Thesie po Flibustier), hodowli Łazarewa. Oba ogiery 
zrzuciły swych jeźdźców i rozpoczęły walkę między sobą, której 
Aschabad, główny prowokator całego zdarzenia, nie przeżył.

Aschabad, pomimo że wygrał w swej karierze mniej od innych 
synów Rulera, uważany był za konia najbardziej klasowego.
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Inny z synów Rulera rocznika 1892, Hungarian (od Polly 
po Kisber), miał bardzo długą karierę wyścigową, która przebiegała 
w wieku od 2 do 8 lat włącznie. Tak jak Ararat, zakupiony jako trzy
latek do stajni Maurycego hr. Zamoyskiego na publicznej licytacji 
wszystkich koni będących w treningu, zorganizowanej po śmierci 
Ludwika hr. Krasińskiego. Okazał się z czasem najlepszym koniem 
wyścigowym biegającym w barwach Maurycego hr. Zamoyskiego, 
którego stajnia plasowała się na trzecim miejscu pod względem 
udziału i znaczenia na torach rosyjskich i znalazła w ścisłej czo
łówce pod względem sum wygranych w całym imperium. Łącznie 
Hungarian biegał aż 54 razy, z czego wygrał 26 gonitw, zajmując 
tym samym pierwsze miejsce wśród potomstwa Rulera pod wzglę
dem ilości odniesionych zwycięstw. Zaczynał jako dwulatek z mier
nym efektem, ale jako trzylatek (reprezentując już stajnię Maurycego 
hr. Zamoyskiego) zwyciężył 4 wyścigi (na 5 startów), w tym również 
Nagrodę Jubileuszową. Dzięki temu stał się głównym faworytem 
na Wszechrosyjskie Derby. Został jednak pokonany przez Mortimera, 
a on sam zajął drugie miejsce, biegnąc w stawce 12 koni. W wieku 
trzech lat biegał na torach w Warszawie, Moskwie, Petersburgu. Jego 
najlepszy sezon wyścigowy przypadł na 1896 rok. W Warszawie wy
startował na wiosnę w trzech gonitwach i wszystkie wygrał, zdo
bywając Nagrodę Józefa hr. Zamoyskiego, Cesarską i drugi już raz 
Jubileuszową. Następnie na torze moskiewskim wygrał Dołgorukow- 
ską, Cesarską i Stołypinowską, a w Petersburgu Nagrodę Zarządu 
Stadnin, bijąc ogiera Chambery. W sezonie jesiennym w Warszawie 
wygrał z kolei Omnium i Nagrodę Ludwika hr. Krasińskiego. Łącz
nie jako czterolatek na 14 gonitw 9 razy był pierwszy. Na początku 
następnego sezonu wyścigowego Hungarian odniósł kontuzję, która 
przeszkodziła mu w dalszych sukcesach na torze. Ominęły go waż
niejsze gonitwy, ale biegał 6 razy, wygrywając po raz drugi Józefa 
hr. Zamoyskiego i Wielką Warszawską. Jako pięciolatek, po zakoń
czeniu sezonu wyścigowego został sprzedany do stada Łazarewa, 
gdzie miał pełnić rolę reproduktora, szybko jednak okazał się nie
zdolny do krycia i powrócił na tor jako sześciolatek. Początkowo 
nie odnosił sukcesów, ale odzyskał formę i z dziewięciu gonitw, 
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w jakich biegi, wygrał 3, w tym po raz drugi Cesarską w Moskwie. 
W wieku 7 lat stanął do wys'cigów tylko 2 razy, jednak bez wygranej. 
Ostatni sezon, mając 8 lat, rozpoczął po długiej przerwie w treningu 
w Petersburgu, startując w gonitwach gentelmeńskich pod swym no
wym właścicielem baronem Roenne. Spośród trzech gonitw, w jakich 
brał udział, dwie pierwsze przegrał, a ostatnią wygrał, kończąc w ten 
sposób swą długą karierę wyścigową. Niedługo potem w wyniku incy
dentu na padoku zakończył przedwcześnie życie. Miał wtedy 8 lat.

HUNGARIAN (Ruler-Polly po Kisber), ur. w 1892 roku, hod. Ludwika hr. Krasińskiego. 
Fot. z monografii „Ruler” Witold Pruski, 1934.

Mortimer (od Image po Mortemer) biegał w wieku od 2 do 5 lat 
włącznie, startując 47 razy, z czego zwyciężył w 16 gonitwach. 
Po Rulerze odziedziczył niestety złośliwy charakter. Miał też wa
dliwą postawę przednich kończyn (choć w porównaniu z ojcem i tak 
jego nogi były wyjątkowo silne).

Jak pisał prof. Witold Pruski, Mortimer był koniem bez serca 
do walki, bardzo leniwym i wymagającym stosowania pomocy i sil
nego wysyłania na finiszu. Tak jak poprzednicy został wystawiony 
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na licytacji w Moczydle, gdzie nabył go do swej stajni I. Mamontow. 
Mimo że Mortimer osiągnął wówczas cenę znacznie mniejszą od in
nych synów Rulera wystawionych na sprzedaż, swemu nowemu wła
ścicielowi przyniósł największą sumę wygranych.

Jako dwulatek biegał bez sukcesów. W wieku trzech lat począt
kowo też nie miał szczęścia, jednak wysłany do Moskwy wygrał 
Produce, w którym współzawodniczyło 8 koni. Następny wyścig 
to Wszechrosyjskie Derby, w którym biegło 12 koni, w tym aż czterech 
wychowanków Krasnego (Ararat, Aschabad, Hungarian i Mortimer). 
Wygrana należała do Mortimera, który wytrzymał bardzo moc
ne tempo, jakie narzucił w wyścigu Aschabad. Za zwycięskim 
Mortimerem, którego w tej zaszczytnej gonitwie dosiadał dżokej 
Sharpe, uplasował się inny kraśnieński wychowanek, Hungarian. 
Był to wielki triumf kraśnieńskiej hodowli, którego niestety Ludwik 
hr. Krasiński nie doczekał. Sukces tym większy, że wszystkie 4 ko
nie uczestniczące w gonitwie były po ogierze własnej hodowli i trzy 
z nich od klaczy własnego chowu. Wyjątkiem był Mortimer, którego 
matka klacz Image (po Mortemer) pochodziła z Francji.

Po Derby Mortimer wygrał jeszcze jedną gonitwę Dołgorukow- 
ską, a potem został wysłany do Petersburga, gdzie jako główny fa
woryt brał udział w gonitwie o Wielką Petersburską Nagrodę Przy
chówku, w której jednak był czwarty. Kolejny wyścig to Nagroda 
Najjaśniejszej Pani (St. Leger), która była następnym triumfem ho
dowlanym Krasnego, gdyż z 8 startujących koni pierwsze trzy to: 
Mortimer, Ararat i Hungarian - kraśnieńscy synowie Rulera.

Jako trzylatek Mortimer biegał w sumie 14 razy, a 8 razy był 
pierwszy. W wieku 4 lat stanął tylko do 4 gonitw, z których wygrał 
Nagrodę Specjalną Zarządu Stadnin, bijąc ogiera Chambery. W na
stępnym sezonie do startu wyszedł 15 razy, z czego wygrał 3 wy
ścigi. Po zakończonej karierze na torze pełnił funkcję reprodukto
ra w stadzie Kirjejewskim w guberni moskiewskiej, należącym do 
I. Mamontowa. Później przez jakiś czas stał na słynnej stacji rozpło
dowej w Charkowie, zwanej punktem „Galtee Morę”.

Z następnych roczników źrebiąt po ogierze Ruler urodzonych 
w Krasnem wyróżniły się ogiery, takie jak: Lancelot, Scotch Boy,
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MORTIMER (Ruler - Image po Mortemer), ur. w 1892 roku, hod. Ludwika 
hr. Krasińskiego. Fot z monografii „Ruler” Witold Pruski, 1934.

Atilla, Mackbeth, Unruly, Pickwick, Woodden, Smike, No Rule, 
Culloden i Uzda. Z klaczy najcenniejsze okazały się: Miss Churchill, 
Kataryniarzówna, Judith, Cornelia i Vittoria. Jednak nie należy 
pominąć koni urodzonych poza Krasnem, takich jak Un Rouleau, 
Bartek Zwycięzca czy bardzo cennej dla hodowli krajowej klaczy 
Elly Langden.

Z rocznika 1894 wyróżnił się ogier Lancelot (od Marpessa 
po Highlander), także wystawiony na majowej licytacji w Moczydle, 
na której został zakupiony do stajni Henryka Blocha. Kariera wyści
gowa Lancelota trwała długo, bo do 7 roku życia włącznie. W tym 
okresie koń ten biegał 58 razy, z czego wygrał 22 gonitwy. Był typo
wym synem Rulera, który lubił ostre wyścigi. Jako dwulatek biegał 
miernie i nie wykazywał chęci do walki na torze. Z czasem powoli na
bierał formy, dochodząc do jej szczytu dopiero w wieku 6 lat. Po dro
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dze wygrał jako trzylatek m.in. Nagrodę Ludwika hr. Krasińskiego, 
a jako pięciolatek odniósł szereg zwycięstw na torach w Warszawie 
i Petersburgu. Mając 6 lat pozostawiał w tyle konie wysokiej klasy, 
jednak podczas gonitwy Cesarskiej zakuła! i został wycofany z tre
ningu w celu przeprowadzenia właściwej kuracji. Po jej zakończeniu 
powrócił na tor, przystępując do dwóch wyścigów, jednak wkrótce 
zakończył już na zawsze swą karierę wyścigową. Zajął boks repro
duktora w stadzie swego właściciela Henryka Blocha w Łęcznej, 
gdzie został użyty w hodowli półkrwi i okazał się ojcem szeregu do
brych koni.

Z tego samego roku co Lancelot, tj. 1894, pochodził też Scotch 
Boy (od Scotilla po Highlander), który został zakupiony do stadniny 
Kruszyna-Widzów jako źrebię i tam odchowany. Jego kariera była

LANCELOT (Ruler - Fanny po Highlander), ur. w 1894 roku, hod. Ludwika 
hr. Krasińskiego. Fot. ze zbiorów Biblioteki prof. Witolda Pruskiego, SGGW.
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bardzo krótka, gdyż biegał tylko jako dwu- i trzylatek, i co rzadkie 
dla potomstwa Rulera, najlepiej na torze pokazał się na samym po
czątku, mając 2 lata. Karierę rozpoczął w Krakowie, gdzie biegał raz 
w gonitwie o Nagrodę Dyrekcji, plasując się na trzecim miejscu. Był 
też uważany za najlepszego dwulatka swej generacji. Stanął do czte
rech wyścigów, z których wygrał trzy: Rzeki Wisły, Middle Park 
Plate w Warszawie i Borowna. Był również zimowym faworytem 
na Derby. Jego złośliwy charakter odziedziczony po ojcu potęgował 
się coraz bardziej, a treningi nie należały do łatwych. Wygrał jeszcze 
dwa niezbyt znaczące wyścigi i został wycofany z toru.

Ogółem biegał 9 razy, z czego wygrał 5 gonitw. Po zakończo
nej karierze wyścigowej zajął boks ogiera czołowego w stadninie 
ks. Lubomirskich w Widzowie, gdzie dał m.in. ogiera Dziryt 
(od Allegra po Galopin), który zwyciężył 7 gonitw z rzędu, a potem 
również został włączony do hodowli pełnej i półkrwi.

Z kolejnego rocznika źrebiąt po ogierze Ruler - 1895 - pochodził 
m.in. Atilla (od Polly po Kisber), rodzony brat ogiera Hungarian, 
nabyty do stajni Henryka Blocha na aukcji roczniaków w 1896 roku. 
Biegał w wieku od 2 do 4 lat włącznie, wychodząc 18 razy do startu, 
z czego wygrał 9 gonitw. Podobnie jak ojciec odznaczał się szybko
ścią, lecz miał słabe nogi, co przeszkodziło mu w dalszej karierze 
wyścigowej. Kontuzje ścięgien zaczęły się pojawiać już na początku, 
gdy biegał, całkiem nieźle, jako dwulatek. W wieku trzech lat wygrał 
Derby Warszawskie, jednakże w wyścigu tym zakulał i na pewien 
czas został wycofany z treningu. W następnym sezonie wyszedł zno
wu na tor, lecz kontuzja odnowiła się. Później pokazał się jeszcze, 
ale niedługo potem zszedł z toru na zawsze. Po zakończonej karierze 
wyścigowej zajął boks reproduktora w stadninie swego właściciela 
Henryka Blocha w Łęcznej.

Z tego samego rocznika 1895 pochodził też starszy o rok peł
ny brat Scotch Boy’a - Mackbeth (od Scotilla po Highlander), któ
ry po niezłej karierze wyścigowej w barwach swego nabywcy Jana 
Reszke został włączony do hodowli w stadninie braci Reszków 
w Borownie, gdzie jednak nie pozostawił znaczącego potomstwa. 
Następnie został sprzedany i wykorzystany w hodowli dońskiej.
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ATILLA (Ruler - Polly po Kisber), ur. w 1895 roku, hod. Ludwika hr. Krasińskiego. 
Fot. ze zbiorów Biblioteki prof. Witolda Pruskiego, SGGW.

W kolejnym roku, 1896, w Krasnem przyszły na świat m.in. 
ogiery, takie jak: Unruly czy Pickwick. Z hodowli Ludwika Grabow
skiego pochodził natomiast Un Rouleau, o którym będzie mowa po
niżej.

Unruly (od Nut Girl po Speculum) został sprzedany pułkowi uła
nów gwardii. W całej swej karierze biegał aż 68 razy, od 2 do 6 lat 
włącznie, z czego wygrał 21 gonitw. Miał serce do walki i lubił długie 
dystanse. Najważniejszym wyścigiem, w jakim odniósł zwycięstwo, 
była Nagroda Cesarska w Petersburgu. Po zakończeniu kariery wy
ścigowej został sprzedany jako reproduktor do stadniny prowadzonej 
przez Mazarakich w guberni kijowskiej.

Pickwick (od Alice Grey po Ziitzen) startował w wieku 
od 2 do 5 lat włącznie, biorąc udział w 25 wyścigach, z czego 14 wy
grał. Według przekazów, nietypowy, jak na syna Rulera, jasno-gnia- 
dy ogier, podczas gdy pozostałe jego potomstwo było niemal zawsze 
ciemno-gniade bez odmian. Ponadto, co rzadko zdarzało się wśród 
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potomstwa po og. Ruler, obdarzony spokojnym, wręcz nieco ospa
łym, charakterem. Nie stwarzał problemów w treningu i był łatwy 
w prowadzeniu, co też z pewnością sprzyjało szczęściu na torze i od
niesionym zwycięstwom. Biegał w barwach słynnej stajni wyścigo
wej Jana Reszke, do której został nabyty przez Adama Michalskiego 
na licytacji kraśnieńskich koni zorganizowanej w Tatersalu Konrada 
Wodzińskiego. Pickwick osiągnął wówczas najwyższą cenę spośród 
całej przedstawionej stawki. Debiutował jako dwulatek w Peters
burgu, gdzie jednak nie miał szczęścia. Do najważniejszych gonitw 
rozegranych na torze warszawskim, jakie wygrał w swej karierze 
należały: Nagroda Middle Park Platę, Kruszyny, Produce, Cesarska 
i Derby, w którym pokonał znakomitego ogiera hodowli stadniny 
ks. Lubomirskich - Sac a Papier. W Moskwie odniósł zwycięstwo 
w tak znaczących wyścigach jak Produce i Cesarska.

Pickwick karierę wyścigową zakończył ze względu na zły stan 
nóg. Po wycofaniu z treningu zajął boks ogiera czołowego w stadzie 
swego właściciela - Borowno-Skrzydlów. Jako reproduktor okazał 
się najlepszym z synów Rulera, aczkolwiek nie zasłużył na miano 
wybitnego.

Z tego samego rocznika pochodzi też Un Rouleau (od Gladia 
po Ziitzen), urodzony u Ludwika Grabowskiego, ale legitymujący 
się typowo kraśnieńskim rodowodem. Był bowiem, synem urodzo
nej w Krasnem oaksistki, klaczy Gladia (Ziitzen - Miss Melbourne 
po Young Melbourne), którą Ludwik Grabowski nabył zaźrebioną 
ogierem Ruler na październikowej licytacji kraśnieńskich matek 
i roczniaków w Warszawie w 1895 roku. Jego kariera była krótka. 
Biegał 18 razy, od 2 do 4 lat, wygrywając 6 gonitw. Jako dwulatek 
spisał się świetnie, odnosząc zwycięstwo w wyścigach Middle Park 
Platę w Moskwie i Borowna w Warszawie. Jako trzylatek wygrał 
m.in. Nagrodę Cesarzowej w Moskwie. Potem stracił formę, a poza 
tym był bardzo złośliwy, co przeszkodziło mu w normalnym prze
biegu kariery wyścigowej. Jako pięciolatek został reproduktorem 
w Sernikach - stadninie swego właściciela Ludwika Grabowskiego, 
skąd później został sprzedany do stada wojskowego w Prowalsku 
na Ziemi Dońskiej.
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PICKWICK (Ruler - Alice Grey po Ziitzen), ur. w 1896 roku, hod. Magdaleny 
hr. Krasińskiej. Fot. ze zbiorów Biblioteki prof. Witolda Pruskiego, SGGW.
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UN ROULEAU (Ruler - Gladia po Ziitzen), ur. w 1896 w stadninie Ludwika 
Grabowskiego. Fot. „Dzieje wyścigów i hodowli koni pełnej krwi w Polsce. Królestwo 
Polskie 1815-1918”. Witold Pruski, Warszawa 1970.

Jednym z kolejnych synów Rulera był Woodden (od Hertha 
po Highlander), ur. w 1897 roku, który wygrał w Warszawie Middle 
Park Platę i był drugi w Derby, a po zakończonej karierze wyścigo
wej stanowił w Krasnem i Osmolicach, jednak nie zostawił wyróż
niającego się potomstwa.

Do najlepszych synów Rulera zaliczał się Smike (od Cornaline 
po Carnelion), ur. w 1897 roku w Krasnem i sprzedany Michałowi 
Łazarewowi. Jako trzylatek zajął pierwsze miejsce na liście zwy
cięskich koni, a w całej swej karierze wygrał najwięcej ze wszyst
kich potomków Rulera. Biegał w wieku od 2 do 5 lat, uczestnicząc 
w 38 gonitwach, z których 15 wygrał, w tym St. Leger. Był koniem 
szybkim, ale mało wytrzymałym. Zdecydowanie preferował suchy 
tor. Jako dwulatek biegał nieźle, ale klasę pokazał jako trzylatek, 
wygrywając warszawskie Derby pod wytrawnym dżokejem o nazwi
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sku Baker, którego sprowadzono specjalnie na ten wyścig z Wied
nia. W gonitwie tej brało udział 11 koni. Zaraz za ogierem Smike 
uplasował się wymieniony wyżej Woodden. Smike wygrał też ro
syjski St. Leger, czyli Nagrodę Najjaśniejszej Pani w Petresburgu, 
w której brało udział 13 koni, w tym 5 po Rulerze. I znowu w pierw
szej trójce znalazły się konie z Krasnego. Pierwszy był Smike, drugi 
Duke of York (od Lady Alexandra po Highlander) i trzeci Homard 
(od Ecrevisse po Fripon). W ten sposób kraśnieńska hodowla po raz 
kolejny udowodniła swą klasę i dowiodła możliwości potomstwa 
Rulera. Poza warszawskim Derby i St. Leger w Petersburgu Smike 
wygrał jeszcze m.in. Nagrodę Cesarską i Weiter w Warszawie oraz 
St. Leger w Moskwie. Po zakończonej karierze pełnił rolę reproduk
tora w stadzie Michała Łazarewa, który w 1903 roku zakupił całą 
stadninę ordynata Maurycego Zamoyskiego, od którego również wy
dzierżawił stajnie w Starej Wsi pod Celestynowem, gdzie ulokował 
wszystkie konie. Następnie Smike trafił do stada Derkulskiego i tam 
padł w 1907 roku.

No Rule (od Lady Alexandra po Highlander), ur. w 1899 roku, 
miał krótką, lecz bardzo udaną, dwuletnią tylko karierę wyścigową. 
Debiutował w Petersburgu wygrywając Nagrodę Próbną, w której 
to gonitwie ustanowił rekord na dystansie jednej wiorsty. Kolejne 
zwycięstwo odniósł w wyścigu o Nagrodę Rzeki Newy. Następ
nie biegał w gonitwie Produce w Moskwie, gdzie był drugi, jednak 
zwycięska klacz Senegambja (Triumf - Sierra po Nuneham) zo
stała zdyskwalifikowana na podstawie niepokrywających się z do
kumentami odmian w umaszczeniu, w związku z czym wygrana 
została przyznana og. No Rule. W wyścigu Middle Park Plate w re
kordowym czasie pokonał 11 koni, w tym również klacz Senegambja. 
No Rule, po pierwszym sezonie na torze, jako dwulatek uważany 
był za najlepszego syna Rulera. W wieku trzech lat stracił natomiast 
serce do walki. Po zakończeniu swej krótkiej kariery wyścigowej, 
podobnie jak Smike, stanowił w stadzie Michała Łazarewa w Starej 
Wsi pod Celestynowem.

Culloden (od Nizette po Fontainebleau), ur. w 1901 roku, to jeden 
z lepszych synów Rulera. Jako dwulatek nie wyróżnił się na torze,
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NO RULE (Ruler - Lady Alexandra po Highlander), ur. w 1899 roku, hod. Magdaleny 
hr. Krasińskiej. Fot. „Dzieje wyścigów i hodowli koni pełnej krwi w Polsce. Królestwo 
Polskie 1815-1918”. Witold Pruski, Warszawa 1970.

CULLODEN (Ruler - Nizette po Fontainebleau), ur. w 1901 roku, hod. Magdaleny 
hr. Krasińskiej. Fot. z monografii „Ruler” Witold Pruski, 1934.
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za to w wieku 3 lat wygrał szereg znaczących gonitw, w tym: Produce 
w Petersburgu, Wszechrosyjskie Derby w Moskwie oraz Cesarską 
w Moskwie i Petersburgu. Podobnie jak jego ojciec lubił surowe wy
ścigi z miejsca do miejsca. Biegał w stajni Łazarewów.

Uzda (od Helim po Martagon), ur. w 1904 roku, miał świetną 
karierę wyścigową, której początek był rewelacyjny. Jako dwulatek 
wygrał wszystkie 7 wyścigów. Dużo mówiło się wówczas na jego 
temat, uważając, że nie było dotąd dwulatka po Rulerze tej klasy. 
Odniósł zwycięstwa w takich gonitwach, jak: Middle Park Platę

UZDA (Ruler - Helim po Martagon), ur. w 1904 roku, hod. Adama ks. Czartoryskiego. 
Fot. z monografii „Ruler” Witold Pruski, 1934.
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w Moskwie, Rzeki Newy, Nagrodzie Kruszyny i Borowna. Także 
jako trzylatek w sezonie wiosennym nie doznał porażki. Wygrał 
Produce i Derby Warszawskie. Dopiero w Moskwiewskim Produce 
został pokonany, a później również w Wszechrosyjskim Derby, przed 
którym borykał się z niewielkimi problemami zdrowotnymi. To była 
jednak tylko chwilowa utrata formy. Jeszcze w tym samym roku wy
grał Nagrodę Cesarzowej w Petersburgu i Moskwie oraz Cesarską 
w Moskwie. I choć rocznik 1904 nie należał do wybitnych, Uzda 
został uznany najlepszym trzylatkiem w Rosji. Michał Łazarew, 
który był jego właścicielem, planował nawet wysłać go na tory fran
cuskie, gdzie miał stanąć do wyścigu Prix du Conseil Municipal, 
co w efekcie nie doszło do skutku. Po zakończonej karierze wyści
gowej Uzda został zakupiony jako reproduktor do jednej ze stacji 
ogierów na Kaukazie.

Z synów Rulera warto jeszcze wspomnieć urodzonego w stadzie 
K. Korsaka ogiera Bartek Zwycięzca (od Nanine po Fontainebleau), 
ur. w 1898 roku, który jako kilkumiesięczne źrebię został zakupiony 
przez braci ks. Lubomirskich do swej stadniny w Widzowie i tam 
odchowany. Debiut tego konia jako dwulatka przysporzył stajni 
ks. Lubomirskich wiele radości, gdyż wygrał on Nagrodę Prób
ną w Petersburgu. W następnej gonitwie o Nagrodę Rzeki Wisły 
miał nieco mniej szczęścia i zajął drugie miejsce. Wygrał natomiast 
w bardzo dobrym stylu Middle Park Plate. Niestety w wieku trzech 
lat nie potwierdził swej świetnej formy. Początkowo doskwierał 
mu problem z łopatką, lecz po wyleczeniu kontuzji został wysłany 
na tory rosyjskie, gdzie wygrał kilka mało znaczących gonitw. Potem 
biegał już gorzej, prezentując coraz słabszą formę.

Synowie Rulera cieszyli się olbrzymim powodzeniem w całym 
imperium rosyjskim. Płynąca w nich krew budziła wielkie nadzie
je hodowców. Ogiery te kupowano chętnie do dońskich i północ- 
nokaukazkich stad państwowych. W 1912 roku w Tierskim Sta
dzie Ogierów stacjonowały ogiery krośnieńskiej hodowli, takie jak 
np. Homard (od Ecrevisse po Fripon), ur. 1897 roku; Ramillies 
(od Concette po Zützen), ur. w 1901 roku; czy Paris (od Oporto po Fitz 
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Simon), ur. w 1903 roku. Niezależnie od tego do stadniny w Prowal- 
sku kolo Nowoczerkaska, która była utrzymywana przez administra
cję wojska kozackiego, stale kupowano synów Rulera w Królestwie 
Polskim. Spora ich grupa trafiła również do prywatnych hodowców 
na terenie Donu, Kubania i Północnego Kaukazu.

Córki Rulera odbiegały znacznie od jego synów pod względem 
sukcesów wyścigowych, ale okazały się cennymi matkami. Naj
większą rolę w hodowli odegrały urodzone w Krasnem klacze: Miss 
Churchill, Kataryniarzówna, Judith, Cornelia, Vittoria i Zobeida.

Miss Churchill (od Brawura po Ziitzen), ur. 1901 roku, biega
ła tylko jako 2- i 3-letnia, reprezentując barwy Lazarewa. Wygra
ła m.in. dwuletni Produce, czyli Nagrodę Kruszyny w Warszawie, 
Oaks w Warszawie i Moskwie. Spośród wszystkich córek Rulera 
była najlepszą pod względem sum wygranych. Po zakończeniu ka
riery wyścigowej, jako czteroletnia, została włączona do stada ma
tek w stadzie Michała Lazarewa i okazała cenną dla hodowli. Dała 
m.in. klasowego ogiera Floreal (po Florizel II), ur. w 1908 roku, 
który wśród odniesionych zwycięstw w nagrodach klasycznych 
miał na swoim koncie Derby w Warszawie i Moskwie. Po zejściu 
z toru został użyty jako reproduktor. Miss Churchill dała Michałowi 
Łazarewowi jeszcze jednego derbistę warszawskiego z 1914 roku, 
ogiera Dolomit (po Desmont).

Kataryniarzówna (od Ecrevisse po Fripon), ur. w 1901 roku, 
biegała w stajni Lazarewa od 4 do 5 roku życia włącznie, zajmując 
drugie miejsce wśród córek Rulera pod względem sum wygranych 
na torach. Do najważniejszych wygranych gonitw należała Nagroda 
Gagarińska. Po zakończeniu kariery wyścigowej zasłużyła się jako 
matka, dając w stadzie E. i M. Łazarewów w Rosji m.in. oaksistkę 
moskiewską kl. Serenada II (po Saltpetre), a następnie matkę ogie
ra Stavropol (po Spearmint), ur. w 1918 roku, użytego w Kozieni
cach, ojca klaczy Harmonia (od Gamma po Floreal), która wygrała 
Oaks i Wielką Warszawską. Serenada 11 dała też bardzo dobrego 
reproduktora w Rosji og. Sajgon (po Polymelus), ur. w 1915 roku. 
Inna córka klaczy Kataryniarzówna - Vola (po William the Third), 
ur. w 1917 roku w stadzie rządowym im. Michała Lazarewa 
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w Anglii, znalazła się w grupie pięciu klaczy pochodzących z tej
że hodowli, które zostały sprowadzone z Anglii. Początkowo tra
fiła do stadniny w Janowie Podlaskim, gdzie dała dwie córki, 
a w 1924 roku przeszła do tworzącej się stadniny pełnej krwi w Ko
zienicach. Dała tam wybitnego konia wyścigowego - ogiera Krater 
(po Villars), ur. w 1929 roku. Kataryniarzówna stała się głównym 
ogniwem kontynuującym istniejącą do dziś cenną linię żeńską klaczy 
Ecrevisse.

Judith (od Brawura po Ziitzen), ur. w 1899 roku, rodzona siostra 
Miss Churchill, która podobnie jak i ona biegała w barwach staj
ni Michała Lazarewa, wygrywając m.in. Oaks w Warszawie i Na
grodę Jubileuszową. Następnie trafiła do stada Leopolda bar. Kro- 
nenberga, gdzie dała doskonałą klacz Ruta (po Harry of Hereford), 
ur. w 1920 roku, która na warszawskim torze podczas swej kariery 
wyścigowej w latach 1922-1924 odniosła szereg zwycięstw, m.in. 
w gonitwie o Nagrodę St. Leger, dwukrotnie Jubileuszowej i Janow
skiej, a także Sac à Papier, Borowna oraz hr. Zamoyskiego. W sta
dzie Leopolda bar. Kronenberga Judith dała też kl. Uzda (po Blue 
Danube), ur. w 1923 roku, która biegała z powodzeniem w Warszawie.

Cornelia (od Cornaline po Carnelion), ur. w 1899 roku, w przeci
wieństwie do wyżej wymienionych córek Rulera, nie mogła poszczy
cić się karierą wyścigową, ale zasłużyła się w hodowli jako konty
nuatorka rodziny, której założycielką była jej matka. Dała bowiem 
3 córki, które przedłużyły tą cenną linię - oaksistkę kl. Kordelia 
(po Mindig), a także Corine (po Dagor) i Iskra (po Dagor).

Vittoria (od Hertha po Highlander), ur. w 1893 roku, została 
sprzedana do stadniny Henryka Blocha i L. Malczewskiego, gdzie 
dała klasową klacz wyścigową Virginia (po Magus), ur. w 1900 roku, 
która wygrała Wielką Warszawską i Nagrodę Rzeki Wisły.

Zobeida (od Stella po Sofer), ur. w 1898 roku, dała w stadzie 
doskonałego ogiera Fazan, ur. w 1912 roku, który jako pierwszy syn 
ogiera Fils du Vent wykazał wielką klasę na torze. W jego karierze 
jednak przeszkodziła wojna. Zdążył wygrać Middle Park Plate i Ce
sarzowej w Moskwie, a także Wielki Produce w Petersburgu.
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Ruler dał również cenne matki poza Krasnem, a z pewnością naj
bardziej zasłużoną dla hodowli okazała się Elly Langden, urodzona 
w 1901 roku w słynnym stadzie braci ks. Lubomirskich Kruszyna- 
-Widzów. Klacz ta przede wszystkim przedłużyła znakomitą, ist
niejącą do dziś linię swej matki Mary Langden (Carlton - Countess 
Langden po Kingcraft), ur. w 1890 roku w stadninie Antoniego 
Mokronowskiego w Anglii, a także dała jedną z najwybitniejszych 
klaczy wyścigowych w historii polskiej hodowli kl. Lira (po Sac 
a Papier), ur. w 1908 roku.

Ponadto w stadzie widzowskich matek wyróżniła się też inna cór
ka Rulera, kl. Dżuma (od Cross Patty po Bend’Or), ur. w 1900 roku, 
kontynuatorka utworzonej w stadzie Kruszyna-Widzów rodziny kla
czy Cross Patty (Bend'Or- Patroness po Pelegrino), ur. w 1894 roku 
w Anglii i sprowadzonej do Polski przez ks. Lubomirskich.

Z kolei w stadzie Leopolda bar. Kronenberga Ruler pozostawił 
klacz Motruna (od Mira po Kaiser), ur. w 1901 roku, która przedłu
żyła cenną linię klaczy Marie (Cambuscan - Emily po Stockwell), 
ur. w 1872 roku w Anglii (importowanej z Francji w 1880 roku). 
Wywodziło się od niej wiele niezłych koni wyścigowych.

Reasumując, Ruler był ogierem wybitnym, jakiego wcześniej 
nie miała polska hodowla. Dał całą plejadę bardzo dobrze biegają
cych koni i przez szereg lat stał na czele zwycięskich reproduktorów 
w Królestwie i całej Rosji. Pod względem ilości potomstwa, które 
sprawdziło się na torach, nie miał sobie równych (nawet biorąc pod 
uwagę importowane ogiery hodowli zagranicznej). Zaznaczył się 
on również jako ojciec klaczy-matek. Jego córki nie tylko stały się 
kontynuatorkami cennych rodzin, ale dały bardzo dobrze biegające 
potomstwo. Dzięki temu Ruler stanął na pierwszym miejscu wśród 
reroduktorów ojców matek w całym imperium rosyjskim, utrzymu
jąc tę wysoką pozycję przez 9 lat z rzędu, tj. w latach 1907-1915. Jak 
widać i na tym polu nie znalazł sobie równych, zarówno wśród re
produktorów krajowych, a także importowanych. Nie dorównał mu 
nawet słynny wówczas „trójkoronowany” na torach angielskich ogier 
Galtee Morę (Kendal - Morganette po Springfield), ur. w 1894 roku 
w Irlandii, hodowli John Gubbins.
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Na liście reproduktorów w całym imperium rosyjskim ośmio
krotnie zajął pierwszą i pięć razy drugą lokatę. Zwycięstwa pojawia
ły się niemal rok po roku. Jak na ironię dobra passa wyścigowych 
sukcesów potomstwa Rulera zapoczątkowana została w 1895 roku, 
w którym zmarł Ludwik hr. Krasiński. Spośród tych najważniej
szych gonitw należy wymienić: Wszechrosyjskie Derby (x 2), Der- 
by w Warszawie (x 4), Nagroda Cesarska w Moskwie (x 6), w Pe
tersburgu (x 3), w Warszawie (x 4), St. Leger w Petersburgu (x 3), 
Oaks w Moskwie (x 2) i Oaks w Warszawie (x 3).

Na ogół większość koni po nim najlepszą formą wykazywało się 
w wieku 3 lat. Zdażały się jednak wyjątki. Niektóre z nich do szczytu 
swych możliwości dochodziły w wieku 5 czy 6 lat, jak np. Lancelot 
czy Unruly.

Największa suma wygranych przez potomstwo Rulera przypadła 
na rok 1900. Osiągnęła wtedy kwotę około 292 tys. rubli. Stanowi
ło to wówczas niemal 1/5 ogólnej sumy rozegranej w tymże roku 
na wszystkich torach imperium rosyjskiego (w wyścigach płaskich).

Jeśli zaś chodzi o klasę wyścigową, to najlepszy był rok 1895, 
kiedy na torze walczyły konie trzyletnie - Aschabad, Mortimer, 
Hungarian i Ararat.

Był rekordzistą pod względem biegającego potomstwa. Rekor
dowa była też suma, jakiej rządano za stanówkę nim (3 tys. rubli). 
Kwota ta była ogromna nawet jak na warunki angielskie.

W latach 1866-1869 oraz 1873 stajnia nie biegała we własnych 
barwach, oddając swe konie w inne ręce. Poza tym rokrocznie wystę
powała pod nazwiskiem hrabiego Jana Dobrogosta, a barwami stajni 
były: ciemnoniebieska czapka i tego samego koloru kurtka z białymi 
rękawami.

O ile w okresie przed powstaniem konie Ludwika hr. Krasińskiego 
święciły triumfy na torze, tak po wznowieniu wyścigów, pomimo 
stabilnej sytuacji w Stadninie i wzrostu liczebności stada, poziom 
stajni wyścigowej wyraźnie się obniżył. Kierownikiem stajni był 
Antoni Mokronowski, w którego barwach w niektórych latach starto
wały dzierżawione konie z Krasnego.
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W latach 60. krajowa hodowla pełnej krwi zaczęła robić postępy. 
Niektóre stajnie wysyłały swoje konie na tory rosyjskie, gdzie urzą
dzano prestiżowe wyścigi o szerszym niż w Warszawie zakresie. Jako 
pierwszy taką inicjatywę podjął w 1864 roku Jan Ursyn Niemcewicz, 
wysyłając do Carskiego Sioła swą klacz Złotówka (A Joke - Gipsy 
po Sir Robert), ur. w 1860 roku w Skokach.

Następnym hodowcą, który wysłał swe konie do Rosji, był Jan 
Piłsudski z Wileńszczyzny posiadający niewielką stajnię wyścigo
wą, której konie biegały w Wilnie i Warszawie. W 1866 roku posłał 
on do Moskwy klacz Eve (Rifleman - Equivoque), ur. w 1863 roku 
w państwowym stadzie chrenowskim. Wygrała ona wówczas Oaks 
i była druga w gonitwie głównego Zarządu Hodowli Koni.

W 1867 roku w Rosji na torach w Moskwie i Carskim Siole poja
wiły się konie Ludwika Grabowskiego, które również biegały z suk
cesami. Był to m.in. własnego chowu ogier Foscari (Percy - Lady 
Moorhen po Iron Marshall), ur. w 1864 roku, i klacz przeszkodowa 
półkrwi Odetta (Percy - Margarita po Iron Marshall), ur. 1862 roku. 
Od tego momentu konie Ludwika Grabowskiego systematycznie bie
gały na wszystkich większych torach rosyjskich, święcąc triumfy.

W ślad za hodowcami, którzy przetarli szlaki na tory rosyjskie, 
także Ludwik hr. Krasiński w 1871 roku wysłał swe konie do Car
skiego Sioła. W stawce tej znajdował się świeżo sprowadzony z Nie
miec og. Highlander (Champagne - Fleetfoot po Sheet Anchor), 
ur. w 1864 roku, oraz dwie klacze własnego chowu - Fair Neel 
(Walmer - Little Peggotty po The Flying Dutchman), ur. w 1868 roku, 
i kl. Fidélité (Walmer - Velocity po Ładny), ur. w 1868 roku.

Debiut nie był udany i Ludwik hr. Krasiński zaniechał dalszych 
wypraw na kilka lat. W 1877 roku wysłał jednak do Moskwy wła
snej hodowli og. Balder (Highlander - Eloquence po Chatham), 
ur. w 1873 roku, który biegał z powodzeniem. Odtąd konie z Krasnego 
pojawiały się w Rosji stale, a od 1881 roku zaczął się okres rozkwitu 
i po raz pierwszy po powstaniu, Stadnina i stajnia wyścigowa stanęły 
na czele listy wygranych w Królestwie i całej Rosji.

Okres ten poprzedzały jednak długie lata marazmu, gdyż 
od 1864 do 1880 roku żaden z koni stajni Krasińskiego nie wygrał 
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klasycznego wyścigu. Pomimo licznych porażek na torze Ludwik 
hr. Krasiński nie poddawał się i nadal konsekwentnie realizował swe 
plany z nadzieją na nadejście lepszych dni. Na uszczypliwe uwa
gi „życzliwych” odpowiadał „Gdy konie wygrywały, ten sam trener 
był doskonały; dziś podług panów, ma być innym zastąpiony, jakby 
po latach tłustych nie przychodziły chude, czyż powodzenie może 
być trwałem?”

Za przyczynę tych niepowodzeń Ludwik hr. Krasiński upatrywał 
nieodpowiedni teren do treningu w Krasnem, ponieważ dobra te leża
ły na ciężkim gliniastym podłożu, które w czasie deszczu przekształ
cało się w grząskie błoto, a w słoneczne, suche dni w twardą jak skała 
nawierzchnię. W konsekwencji prowadziło do notorycznych nadwe- 
rężeń ścięgien koni i co za tym idzie - braku sukcesów na torach. 
W związku z tym zapadła decyzja o przeniesieniu stajni treningowej 
do majątku Antoniego Mokronowskiego pod Grodziskiem niedaleko 
Warszawy. Niestety, niedługo potem właściciel był zmuszony sprze
dać ten teren i stajnia znowu powróciła do Krasnego.

W 1879 roku Ludwik hr. Krasiński postanowił przenieść wszyst
kie konie będące w treningu w dogodniejsze miejsce. Ulokował staj
nię w folwarku Moczydło, należącym do dóbr Wilanowskich pod 
Warszawą. Na dzierżawionej przez siebie ziemi stworzył wzorcowy 
obiekt treningowy. Wzniósł murowane stajnie na 20 boksów każ
da, kryty maneż i budynki mieszkalne dla obsługi. Utworzył też tor 
do galopów, o lekkiej piaszczystej nawierzchni. Bliskość stajen, toru 
i lasu, służącemu również przejażdżkom, stanowiła udogodnienie 
dla treningu. Kontrakt dzierżawny dotyczący Moczydła obowiązy
wał do 1904 roku, jednak w 1895 roku Ludwik hr. Krasiński zmarł. 
Zgodnie z zapisem testamentowym prawa dzierżawne przekazane 
zostały ordynatowi Adamowi hr. Krasińskiemu. Niedługo potem od
stąpiono je ordynatowi Maurycemu hr. Zamoyskiemu, który uloko
wał tu swoje konie.

Od 1902 roku Moczydło było użytkowane przez Towarzystwo 
Wyścigów Konnych, które po starannym odnowieniu obiektu stwo
rzyło tu stajnię publiczno-pensjonatową. Kierownictwo stajni powie
rzono Konstantemu Cetnerskiemu, który jakiś czas był menadżerem 
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znanej stajni wyścigowej Jana Reszke. Miejsce znalazły tu też konie 
A. Tretakowa maneżowane przez A.J. Bzowskiego. Później Moczy
dło zostało wydzierżawione przez Michała Róga, który prowadził 
tu stadninę i stajnię treningową aż do II wojny światowej.

Decyzja Ludwika hr. Krasińskiego o przeniesieniu stajni wyści
gowej z Krasnego do Moczydła, zatrudnienie w 1881 roku Fryderyka 
Bray’a w roli trenera oraz fakt użycia w hodowli sprowadzonego 
wcześniej ogiera Highlander, przyniosły efekty, gdyż niebawem 
konie zaczęły odnosić sukcesy, nie tylko na torze warszawskim, 
ale i w całej Rosji. Stajnia znów znalazła się wśród najlepszych, 
ale tym razem sukces był tym większy, że laury zdobywały już konie 
własnej hodowli, a nie jak przedtem - nabyte. Przyczynił się do tego 
niewątpliwie Highlander, który dał szereg dobrego potomstwa.

Po drugiej wojnie światowej folwark Moczydło, na terenie któ
rego wzrastała kraśnieńska potęga wyścigowa, został włączony 
do obiektów Warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie
go, pozostaje jednak nieużytkowany.

Od 1880 roku do wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej (1904- 
-1905) nastąpił rozkwit wyścigów i hodowli koni pełnej krwi w Kró
lestwie Polskim. Żaden inny okres nie obfitował w tak błyskawicznie 
wprowadzane przemiany, które w sposób zasadniczy przeobraziły 
życie sportowo-hodowlane. W 1880 roku, na przykład, wprowadzo
no totalizator, który początkowo nie przynosił dochodów. W tym 
czasie jeszcze sytuacja stajen wyścigowych i całej hodowli zależała 
od możliwości finansowych zamożniejszych właścicieli ziemskich, 
którzy z własnej kiesy łożyli na ich utrzymanie. Mieli też wpływ 
na hodowlę krajową. Z czasem jednak, gdy totalizator zaczął się roz
kręcać, a jego wpływy wzrastać, z roku na rok Towarzystwo Wy
ścigowe podnosiło dotacje na nagrody. Poprawiło to znacznie sy
tuację ekonomiczną w życiu hodowlanym. I o ile przedtem wyścigi 
były prowadzone z zamiłowania, nie bacząc na względy materialne, 
to teraz zaczęto je postrzegać jako interes przynoszący korzyści fi
nansowe. Wiązało się to również z usamodzielnieniem stajen wyści
gowych i hodowlanych. Wyścigi, które stały się źródłem dochodów, 
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zaczęły przyciągać coraz większe grono ludzi. Zmieniła się częstotli
wość ich rozgrywania. Z początkiem lat 90. w jednym tylko sezonie 
wiosennym odbyły się 44 wyścigi z udziałem 70 koni w ciągu zaled
wie 8 dni wyścigowych. Po 10 latach rozegrano ich już 257, w ciągu 
31 dni wyścigowych rozdzielonych na dwa sezony. W gonitwach 
tych współzawodniczyło już 307 koni, co stanowiło, jak widać, istot
ną różnicę.

Rok 1891 był przełomowym. Wprowadzono wówczas dwa sezo
ny - wiosenny i jesienny, a także zapoczątkowano systematyczne wy
ścigi dwulatków na Torze Mokotowskim. Po raz pierwszy rozegrano 
je jeszcze w 1878 roku w Moskwie, gdzie zresztą pierwszą taką go
nitwę na torze chodyńskim wygrała klacz Ludwika hr. Krasińskiego 
Girl (Highlander - Fair Neel po Walmer), ur. w 1876 roku. W Kró
lestwie Polskim wyścigi dwulatków wprowadzono początkowo 
w Pławnie w 1881, z inicjatywy Jana Reszke, dzięki któremu po
dobny wyścig rozegrano też w Warszawie w 1886 roku, w którym, 
nawiasem mówiąc, wygrał również koń z Krasnego - Imp (Midas 
- North Star po Highlander), ur. w 1884 roku. Pierwszą gonitwę, 
jaka w sezonie jesiennym 1891 roku stała się zwiastunem ciągu 
systematycznie już rozgrywanych pojedynków dwulatków, wy
grał ponownie koń krośnieński - klacz Stella (Sofer - North Star 
po Highlander), ur. w 1889 roku, która tak jak Imp, biegała pod szyl
dem niewielkiej stajni wyścigowej „Paradox” Magdaleny hr. Kra
sińskiej. Poza stajnią „J. Dobrogost” Ludwika hr. Krasińskiego były 
w niej wystawiane do gonitw konie z Krasnego.

Dla rozwoju wyścigów nie bez znaczenia było też przeniesienie 
w 1887 roku toru bliżej miasta, dzięki czemu stał się on dostępny dla 
większej rzeszy ludności. Napływająca coraz liczniej publiczność 
zasilała kasy biletowe i totalizator, a zwiększające się w wyniku tego 
zyski Towarzystwa Wyścigowego umożliwiły podniesienie dotacji 
na nagrody oraz poczynienie wszelkich inwestycji na torze.

Do nowinek wyścigowych początku XX wieku należało wprowa
dzenie amerykańskiego systemu jazdy z przeniesieniem środka cięż
kości ku przodowi i przejęcie tamtejszego sposobu trenowania koni. 
Inicjatorem pomysłu zaszczepienia nowego u nas systemu jazdy był 
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Jan Reszke, który w 1901 roku sprowadził pierwszego Amerykanina 
Cassiusa Sloana, brata samego twórcy tej szkoły jazdy Toda Sloana. 
Za przykładem Jana Reszke także inni właściciele stajen zaczęli ścią
gać do kraju amerykańskich dżokejów. Za ich sprawą zaczęły się 
poprawiać zdecydowanie rekordy czasu na torach Warszawy, Mo
skwy i Petersburga. W ślad za dżokejami zaczęto też sprowadzać 
trenerów amerykańskich, którzy również dokonali radykalnego prze
wrotu w treningu, z widoczną wyraźnie korzyścią dla koni i samych 
wyścigów. Niestety jednak z ich przybyciem wiązało się również 
pojawienie dopingu, który zataczał coraz szersze kręgi. Walkę z tym 
niepokojącym zjawiskiem podjęto natychmiast.

Wraz z rozkwitem wyścigów rozwijała się też krajowa hodowla 
pełnej krwi. Wpłynęło to na stopniowe ograniczanie udziału w go
nitwach koni obcego pochodzenia. Spośród szeregu nowych gonitw, 
w tym również klasycznych, jakie wprowadzano do kalendarza wy
ścigów, większość wykluczała możliwość uczestnictwa importowa
nych koni.

Stadnina w Krasnem należała niewątpliwie do najbardziej zna
czących w Królestwie i całym imperium rosyjskim. Stała 9 razy 
na czele listy wygranych w całej Rosji, czego nie osiągnęła żadna 
inna krajowa Stadnina. Ponadto trzykrotnie zajmowała drugie miej
sce. Jeśli chodzi o lokatę na liście wygranych w Warszawie, to 4 razy 
zajęła pierwsze i 2 razy drugie miejsce. Jako stajnia wyścigowa 
J. Dobrogost uplasowała się sześciokrotnie na czołowym miejscu.

Po sukcesach stajni wyścigowej Ludwika hr. Krasińskiego 
na przełomie lat 90. nastąpił spadek formy, której to już aż do śmier
ci jej właściciela nie udało się odzyskać. Jesienią, w ostatnim sezonie 
działalności stajni wyścigowej „J. Dobrogost”, tj. 1894 roku, biegało 
11 koni zajmując drugie miejsce według sum wygranych przez konie 
i stajnie na Torze Mokotowskim, plasując się za znakomitą stajnią 
Ludwika Grabowskiego.

Ludwik hr. Krasiński zmarł nagle na serce 21 kwietnia 1895 roku, 
nie doczekawszy pierwszych sukcesów odniesionych na torze przez 
potomstwo Rulera, biegające już w obcych barwach. W tym czasie 
stado w Krasnem posiadało 40 matek pełnej krwi, a stajnia wyści
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gowa w Moczydle liczyła 23 konie w treningu, z czego ponad po
łowa, bo 13, była po ogierze Ruler. Pozostała część to potomstwo 
reproduktorów: Incendiary, Zützen, Highland i Sofer. Trenerem był 
Fryderyk Bray, a dżokejem Chandler.

Po śmierci Ludwika hr. Krasińskiego wdowa po nim, Magdalena, 
podjęła decyzję o zachowaniu Stadniny w Krasnem, powierzając 
ją wraz ze stadem w Osmolicach opiece Konradowi Wodzińskiemu, 
a następnie zaufanemu lekarzowi weterynarii Michałowi Dowborowi.

W ramach ustaleń, jakie zapadły zaraz po śmierci Ludwika 
hr. Krasińskiego, postanowiono zlikwidować stajnię wyścigową 
w Moczydle, gdzie już w maju zorganizowano licytację, a także zre
zygnować z działu półkrwi w Krasnem oraz dokonać przeobrażeń 
stada koni zimnokrwistych i ich pochodnych w Osmolicach nad Wie
przem. Planowano ujednolicenie tamtejszej hodowli. O mających 
nastąpić zmianach informowano na bieżąco na łamach czasopisma 
„Jeździec i Myśliwy”, zamieszczając ogłoszenia o wyprzedaży 
wszystkich koni będących w treningu, roczniaków, nadetatowych 
klaczy pełnej krwi z Krasnego, półkrwi i koni zimnokrwistych 
ze stada w Osmolicach. To samo dotyczyło kolejnych hodowla
nych decyzji.

Pierwsza pośmiertna licytacja wszystkich koni ze stajni wyści
gowej odbyła się 22 maja 1895 roku. Przybyło na nią wiele osób, 
także z dalszych stron Cesarstwa, w tym m.in. zarządzający stadem 
derkulskim płk. Zdanowicz, były dowódca niżgorodzkiego pułku 
dragonów oraz rotmistrz Łazarew. Mimo wysokich cen wszystkie 
29 koni sprzedano, a najlepsze szczęśliwie trafiły do naszych ro
dzimych hodowców. W stawce tej znalazły się 23 konie w trenin
gu i 6 hodowlanych. Najwyższą cenę uzyskał Hungarian (Ruler
- Polly po Kisber), który wraz z ogierami Ararat (Ruler - Hertha 
po Highlander) i Liliput (Incendiary - Ilias po Incognito) oraz kla
czą Althea (Ruler - Alice Grey po Zützen) został nabyty do stajni 
Maurycego hr. Zamoyskiego. Ogiera Aschabad (Ruler - Fanny 
po Highlander) zakupił August hr. Potocki, a og. Mortimer (Ruler
- Image po Mortemer), który osiągnął najniższą cenę, do swej stajni 
nabył I. Mamontow z Rosji. Mimo to koń ten okazał się najlepszy 
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spośród licytowanej stawki swojego rocznika 1892 i stał się chlu
bą nowej stajni, wygrywając mi.in. Derby w Moskwie i plasując się 
na czele listy wygranych jeszcze w 1895 roku.

W ten sposób niespodziewanie z torów zniknęły niebiesko-bia- 
łe barwy stajni wyścigowej Ludwika hr. Krasińskiego, umacniając 
jednocześnie inne stajnie, które poszerzyły swe szeregi o owoce 
krośnieńskiej hodowli. Konie te od razu zabłysły na torach, stając 
się zwiastunem kolejnych sukcesów potomstwa Rulera, z których 
nie dane było się już cieszyć Ludwikowi hr. Krasińskiemu.

Premie pieniężne wypracowane na torze przez konie krośnieńskie 
sprzedane do innych stajen, spływały na spadkobierców zmarłego 
Ludwika hr. Krasińskiego. A należy tu wspomnieć, że pod wzglę
dem ilości zdobytych premii konie pochodzące z Krasnego osiągnęły 
ogromną przewagę nad innymi hodowlami.

Poza omówioną krótko licytacją stajni wyścigowej „J. Dobro- 
gost”, jaką zorganizowano w Moczydle po śmierci Ludwika hr. 
Krasińskiego, wkrótce odbyła się kolejna, mająca na celu sprzedaż 
roczniaków oraz ponadetatowych klaczy pełnej krwi. Odbyła się ona 
15 października 1895 roku w Tatersalu, przy ulicy Okólnik 9 w War
szawie, a poprowadził ją dyrektor Tatersalu oraz stad w Krosnem 
i Osmolicach - Konrad Wodziński. Zgromadzili się na niej czołowi 
hodowcy krajowi, tacy jak m.in.: Maurycy hr. Zamoyski, Ludwik 
Grabowski, Henryk Bloch, Adam Michalski, reprezentujący Jana 
Reszke, oraz marszałek Jan Ursyn Niemcewicz, a także wielu ofi
cerów i sportsmenów przybyłych z odległych stron. Całe potomstwo 
po Rulerze oprócz og. Lancelot (Ruler - Marpessa po Highlander), 
którego nabył Henryk Bloch, trafiło do Maurycego hr. Zamoyskiego.

Płynąca w żyłach potomstwa Rulera wartościowa krew ogiera 
Isonomy stała się powodem płacenia wysokich cen. Rezultat finan
sowy licytacji okazał się niebywały, osiągając lepsze ceny jednost
kowe za roczniaka niż w Anglii czy Francji.

Rok później w warszawskim Tatersalu zorganizowana zosta
ła kolejna październikowa licytacja roczniaków hodowli Stadniny 
w Krosnem. Poza wybitnymi postaciami krajowego świata wyści- 
gowo-hodowlanego, śledzącymi pilnie najmniejsze kroki Zarządu 
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Głównego Dóbr i Interesów Krasińskich w sprawie sprzedaży koni, 
na licytacje przybyli również licznie kupcy z Rosji oraz oficerowie 
z różnych pułków. Z 17 przedstawionych do licytacji koni 12 zostało 
sprzedanych. W przypadku klaczy początkowo zastrzeżono prawo 
ich wykupu w wieku 5 lat, w celu zapewnienia sobie możliwości 
uzupełnienia podstawowego stanu matek w Krasnem. Zaniechano 
tego jednak na skutek protestów potencjalnych nabywców.

W ramach reorganizacji Stadniny przeprowadzano również 
sprzedaż z wolnej ręki, która dotyczyła koni z pozostałych działów 
hodowlanych. O wszystkich planowanych krokach Zarząd Główny 
Dóbr i Interesów Krasińskich informował na łamach wspomnianego 
już czasopisma „Jeździec i Myśliwy”. Na przykład w jednym z je
siennych ogłoszeń zamieszczono informację o sprzedaży nadetato- 
wych 16 klaczy roadsterów i normandów oraz ich pochodnych z od
działu w Osmolicach. Większość klaczy była zaźrebiona, a znaczna 
ich część miała przychówek, który na życzenie kupców mógł być 
również sprzedany za dodatkową opłatą. Poinformowano także 
o mającej się odbyć niebawem dodatkowej licytacji ogierów i klaczy 
roadsterów oraz normandów (24 konie). Jesienią planowano zaś wy
przedać z wolnej ręki wszystkie konie półkrwi ze stada w Krasnem, 
pozostawiając na miejscu jedynie hodowlę pełnej krwi.

Wszystkie następne licytacje roczniaków i ponadetatowych klaczy 
pełnej krwi przeprowadzane były, począwszy od 1895 do 1898 roku, 
w warszawskim Tatersalu Konrada Wodzińskiego przy ulicy Okól
nik 9. Został on założony w 1883 roku przez Konrada Wodziń
skiego na posesji wydzielonej z gruntów Krasińskich. Służył m.in. 
konnym przejażdżkom i licytacjom koni użytkowych oraz hodow
lanych. Począwszy od 1900 roku Tatersal prowadziła żona Konrada 
Wodzińskiego - Maria, córka artysty malarza Franciszka Kostrzew- 
skiego. Znana przede wszystkim jako miłośniczka sportu konne
go, inicjatorka męskiej jazdy wśród amazonek (1890 rok) oraz au
torka pierwszego polskiego podręcznika jazdy konnej, wydanego 
w 1893 roku. Tatersal funkcjonował do 1910 roku, kiedy to został 
wykupiony przez Edwarda hr. Krasińskiego. Następnie rozebrano 
go w celu przygotowania gruntu pod budowę gmachu Biblioteki 
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Ordynacji Krasińskich, do której powstania przyczynił się Ludwik 
hr. Krasiński.

Zanim jednak Tatersal uległ likwidacji, gromadził wielu liczą
cych się hodowców i właścicieli stajen wyścigowych, zjeżdżają
cych się na organizowane tam licytacje. Wśród nich znalazł się 
wspomniany już Maurycy hr. Zamoyski, którego stajnia wyścigo
wa bazowała na koniach obcej hodowli. Czołówkę z nich stanowiły 
konie z Krasnego.

Nieco później hodowlę z Krasnego docenił również Michał 
Łazarew, znany finansista rosyjski pochodzenia ormiańskiego, prze
mysłowiec naftowy i potentat wyścigowy. Zbudował swą potęgę 
na kupionych koniach, śledząc uważnie wszystkie ruchy świata ho- 
dowlano-wyścigowego. Miał też na uwadze każdą likwidację stajni, 
najczęściej spowodowaną śmiercią jej właściciela. Tak było w przy
padku takich hodowców, jak Ludwik Grabowski, Jan Ursyn Niemce
wicz, Władysław Mysyrowicz czy właśnie Ludwik hr. Krasiński.

Po likwidacji stajni wyścigowej Ludwika hr. Krasińskiego Michał 
Łazarew we wrześniu 1898 roku zakupił dużą stawkę roczniaków 
z Krasnego, wśród których znalazło się 10 synów i córek Rulera oraz 
jeden koń po ogierze Highland. W grupie tej był m.in. Smike (Ruler 
- Cornaline po Carnelion) i Woodden (Ruler - Hertha po Highlander), 
Duke of York (Ruler - Lady Alexandra po Highlander); klacz Nix 
(Ruler - Nizette po Fontainebleau) i Titlebat Titmouse (Ruler - Stella 
po Sofer). Na zakup tych koni przeznaczył ogromne kwoty, które 
już niebawem zostały zrekompensowane przez sukcesy na torach. 
Już za rok, będąc w posiadaniu większości dwulatków, zajął dzie
wiąte miejsce w Warszawie i siódme w całej Rosji. W 1900 roku 
wzniósł się na czołowe miejsce w całym imperium rosyjskim.

Od 1899 do 1909 roku Michał Łazarew wykupywał regularnie 
na miejscu w Krasnem całe stawki urodzonych tam roczniaków. 
Przeznaczał na ten cel bajońskie sumy i nie dopuszczał konkurencji. 
Stworzył on ogromną machinę, coś w rodzaju przedsiębiorstwa dzia
łającego w oparciu o wyścigi, bazując głównie na nabytych koniach 
obcej hodowli. Jego stajnia wyścigowa pojawiła się po raz pierwszy 
w Warszawie w 1899 roku i już niebawem zabłysła na tyle mocnym 
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blaskiem w Królestwie i w Rosji, że stłumiła hodowlę polską i do
prowadziła wiele pomniejszych właścicieli do ruiny. Potęga stajni 
została zbudowana w dużej mierze przez konie z Krasnego. Posłu
żyły mu również jako materiał hodowlany w założonej przez siebie 
stadninie. Z biegiem czasu sam zaczął hodować konie, nie szczędząc 
nakładów finansowych m.in. na wysyłanie swych klaczy do najlep
szych europejskich reproduktorów. Należy tu jednak podkreślić, 
że hodowla ta wzrastała w znacznym stopniu na bazie materiału za
rodowego z krwią Rulera, a więc i na długoletniej pracy hodowlanej 
Ludwika hr. Krasińskiego i jego kontynuatorów. Swe stado utrzymy
wał w dzierżawionym majątku Maurycego hr. Zamoyskiego w Starej 
Wsi koło Celestynowa pod Warszawą, od którego w 1903 roku wy
kupił wszystkie konie ze znajdującej tam stadniny. Następnie wyku
pił również znaną stadninę Liphardta w Rathsoff pod Dorpatem.

W 1904 roku w Starej Wsi stało 29 matek oraz 3 reproduktory: 
Irish Lad (Galtee More - Lassuk po Vederemo), ur. w 1900 roku 
w stadzie Liphardta, oraz dwaj synowie Rulera urodzeni w Krasnem 
- Smike (od Cornaline po Carnelion), ur. w 1897 roku, oraz młod
szy o dwa lata No Rule (od Lady Alexandra po Highlander). Nieco 
później część stada Łazarew przeniósł do wydzierżawionego ma
jątku Abazówka, w powiecie połtawskim. Dokonywał też zakupów 
koni na licytacjach w Newmarket i Deauville, płacąc za nie najwyż
sze ceny. Na sformowanie swej stadniny i zgromadzenie elitarnego 
materiału zarodowego łożył niewyobrażalne kwoty, dzięki czemu 
Stadnina rozrosła się w przeciągu kilku lat i zyskała rozgłos. W An
glii i Francji działały też filie Łazarewa. W oddziale uformowanym 
w Anglii ulokowane były m.in. słynne córki Rulera: Judith, Miss 
Churchill i Kataryniarzówna.

Stajnia wyścigowa Michała Łazarewa stanęła na pierwszym miej
scu w całym imperium rosyjskim już w 1900 roku, a więc jak tylko 
pojawiły się na torach pierwsze nabyte przez niego konie z Krasne
go. Potem przez dwa sezony zajmowała drugą lokatę, a począwszy 
od 1903 roku nieprzerwanie przez 12 lat utrzymywała się na pierw
szym miejscu listy wygranych. Ostatni rok przed śmiercią Łazarewa, 
tj. 1914, był najpomyślniejszy pod względem osiągniętej ogółem
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Michał Łazarew (1860-1914). Fot. ze zbiorów Biblioteki prof. Witolda Pruskiego, 
SGGW.
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sumy wygranej, która okazała się rekordowa. Jak wielka była prze
waga Łazarewa nad konkurencją, może świadczyć m.in. fakt, iż 
w 1911 roku, zajmując pierwszą lokatę na liście wygranych, osiągnął 
sumę 318 084 rubli (stajnia Wedernikowa będąca drugą 43 211 ru
bli). Stajnia Michała Łazarewa utrzymywała się też na drugim miej
scu pod względem sum wygranych w Europie, zostawiając za sobą 
wiele najznakomitszych stajen światowej sławy. Swe powodzenie 
zawdzięczał w znacznej mierze potomstwu Rulera, które jeszcze za
nim przyszło na świat, było mu zapisane w ramach zawartej wcze
śniej umowy.

Niestety supremacja stajni Łazarewa pociągała za sobą pewne 
niekorzystne konsekwencje. Nie dość, że zdominowała inne staj
nie w Królestwie i Rosji, przyczyniając się do upadku części z nich 
(zgarniała niemal wszystkie najważniejsze i największe nagrody 
odbierając szanse na stabilną sytuację finansową innym stajniom), 
to zmniejszyła znacznie obroty totalizatora. Stało się tak, ponieważ 
na skutek spektakularnego pasma zwycięstw przychodzących z wiel
ką lekkością, gracze rezygnowali z obstawiania zakładów, w pełni 
przekonani o autorstwie zwycięstw. Wszystko to wpłynęło bardzo 
niekorzystnie na życie wyścigowe oraz hodowlę polską i rosyjską.

Aby zapobiec takiej sytuacji, inny potentat naftowy nazywany 
w Rosji „królem nafty” - Leon Mantaszew, właściciel stajni wyści
gowej i stadniny pełnej krwi w Rosji, podjął się próby zażegnania 
dominacji stajni Łazarewa, podpisując w 1910 roku umowę gwa
rantującą mu wyłączność na wykup przychówku kraśnieńskiego. 
Stał się tym samym stałym odbiorcą roczniaków do 1915 roku. Dla 
wzmocnienia swej pozycji na torach wyścigowych Leon Mantaszew 
na znaczną skalę zaczął też sprowadzać konie z zagranicy, doko
nując zakupów na licytacji w samym sercu hodowli pełnej krwi - 
w Newmarket. Wybudował też w Moskwie stajnie i mieszkania dla 
służby, a na pomieszczenie stadniny wydzierżawił majątek Dłutów 
niedaleko Mławy, gdzie wcześniej swą stadninę ulokował Stanisław 
Wrotnowski. Jako menadżera zatrudnił zaś S. Wadomskiego. Wiel
kie zaangażowanie Leona Mantaszewa w swój plan doprowadziło 
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jego stajnię na drugie miejsce już w 1912 roku, jednak suma wygra
nych nadal odbiegała dalece od tej, którą osiągnął Łazarew.

11 grudnia po zakończonym sezonie wyścigowym 1914 roku 
zmarł na serce Michał Łazarew. Już w następnym sezonie Leon 
Mantaszew wysunął się na czoło, pokonując konie pochodzące 
ze stajni Łazarewów. Powtórzył ten sukces również w 1916 roku. 
Podczas następnego sezonu wyścigowego sytuacja się odwróciła 
i na czele znalazła się stajnia Eugenii Łazarewej. Po wybuchu rewo
lucji istnienie obu stajen dobiegło kresu.

Bez wątpienia zarówno potęga stajni Michała Łazarewa, jak i bar
dzo mocna pozycja Leona Mantaszewa w świecie wyścigowym wy
rosły w znacznej mierze na pracy hodowlanej w Stadninie Ludwika 
hr. Krasińskiego. Największe sukcesy wywalczone dla Łazarewa 
przez krośnieńskie konie należały do ogierów Smike i Uzda, które 
wygrały warszawskie Derby; Culloden - zwycięzcy Wszechrosyj- 
skiego Derby; oraz oaksistek warszawskich Judith i Miss Churchill. 
Miss Churchill wygrała ponadto Oaks w Moskwie (Triochgornyj), 
podobnie jak i klacz Nix, a później dała w stadzie Łazarewa 
z og. Florizel II wybitnego „trójkoronowanego” ogiera Floreal. 
Do grona zwycięzców dołączyła też doskonała Kataryniarzówna, któ
ra zajęła drugie miejsce wśród córek Rulera pod względem sum wy
granych. Po włączeniu do stada Łazarewa dała doskonale biegające 
potomstwo. Dla Leona Mantaszewa natomiast jednym z najlepszych 
koni okazał się derbista z Moskwy Grey Boy i oaksistka warszaw
ska Kordelia. Wszystkie wymienione konie urodziły się już po śmierci 
Ludwika hr. Krasińskiego i były kontynuacją jego myśli hodowlanej.

Po śmierci Łazarewa stadnina (wraz z filiami) pozostała w rękach 
jego żony Eugenii. Stan matek liczył wówczas 55 klaczy w kraju 
i 24 stojące na stałe w Anglii i Francji. Eugenia Łazarewa zgodnie 
z wolą męża ofiarowała całe stado pełnej krwi rządowi rosyjskie
mu, zastrzegając sobie jednak pewne warunki dotyczące zachowanej 
odrębności stadniny, bez możliwości połączenia jej z jakimkolwiek 
innym stadem rządowym. Ściśle określono stałą liczbę etatów klaczy 
(50 matek) oraz zasady treningu całego przychówku i wystawiania 
go w wyścigach. Warunki dotyczyły też m.in. nazwy, która miała 
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być przyjęta jako Państwowe Stada Pełnej Krwi im. M. i E. Łaza- 
rewa. Dzięki temu zachował się wartościowy materiał hodowlany 
nasycony w dużym stopniu krwią Rulera, bez ryzyka rozproszenia 
go po pomniejszych hodowlach.

Za życia Ludwika hr. Krasińskiego w Krasnem poza końmi peł
nej krwi i wspomnianymi na początku arabami utrzymywano rów
nież dział kuców korsykańskich, które zaprzęgano do bryczek lub 
przeznaczano na prezenty. Ludwik hr. Krasiński starał się również 
rozwinąć i rozszerzyć zakres hodowli koni ras zimnokrwistych. Im
portował suffolki, perszerony i kłusaki orłowskie, normandy, clay- 
desdale, Oldenburgi, a także roadstery. W swoim czasie nabywał też 
konie andaluzyjskie, pony szkockie i kuce z Dartmoor.

Największą różnorodność rasową przedstawiało stado w Osmo- 
licach nad Wieprzem koło Żelechowa, gdzie Ludwik hr. Krasiński 
posiadał majątek z pięknymi pastwiskami. Tamtejszą hodowlę zapo
czątkowano znacznie później niż w Krasnem, bo w 1872 roku. Fun
damenty stworzyły 2 ogiery przeniesione z Krasnego - Huila, rasy 
Cleveland i arab czystej krwi Omer, a także 9 klaczy, z których 2 były 
rasy Cleveland, 3 angloarabskie i 4 bliżej nieznane. Dwa lata później 
wysłano do Osmolić ogiera czystej krwi arabskiej Amurath, jedne
go ogiera andaluzyjskiego oraz 4 czeskie klacze z Kladrub, 2 anglo
arabskie z rosyjskiego stada rządowego nowoaleksandrowskiego 
i 2 półkrwi nabyte w Wiedniu. W 1877 roku do osmolickiego sta
da dołączył jeszcze suffolk Dunn, a w 1879 normandzki Quatrième 
(Crocus - M-lle de Rouges Terres). W późniejszym czasie wysy
łano perszerony, roadstery, Oldenburgi i rysaki orłowskie (kłusaki). 
Kierunek tamtejszej hodowli był nastawiony na masywniejsze konie 
robocze i wyjazdowe.

Badawcza natura hrabiego skłaniała go do podejmowania prze
różnych kombinacji rasowych i prób krwi, których celem miało być 
uzyskanie konia fornalskiego nowoczesnego typu. To zadanie było 
nadrzędne, choć dla Ludwika hr. Krasińskiego istotna była także 
możliwość obserwacji dziedziczności i ogólnych wyników tych eks
perymentów.
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Wyhodowane przez siebie (w ramach poszukiwań właściwej 
drogi wytworzenia odpowiedniego typu konia roboczego) krzyżów
ki normando-perszeronów i normando-kłusaków hrabia Krasiński 
wysyłał na wystawy w Warszawie. Były one prezentowane w zróż
nicowanym pod względem typów dziale roboczym i uzyskiwały naj
wyższe oceny.

Po śmierci Ludwika hr. Krasińskiego stado w Osmolicach prze
obrażono, by nadać tamtejszej Stadninie bardziej ustabilizowany 
i mniej eksperymentalny charakter. Prowadzona tam działalność 
nadal była skoncentrowana na hodowli masywniej szych koni ro
boczych i wyjazdowych, ale jej zakres ograniczono. Po przeprowa
dzeniu ostrej selekcji stada pod tym kątem Zarząd Dóbr i Interesów 
Krasińskich wyznaczył za cel sprowadzenie odpowiedniego mate
riału hodowlanego, na bazie którego można by realizować plan ho
dowli. W tym celu w latach 1897 i 1898 Michał Dowbor, zawiadu
jący wówczas Stadniną wraz z jej oddziałami, wyjechał do Francji, 
by przeprowadzić rekonesans w tamtejszej hodowli anglonormandz- 
kiej, a następnie dokonać wyboru i zakupu odpowiedniego materia
łu zarodowego. W konsekwencji do kraju przywieziono z Francji 
20 klaczy i jednego ogiera normandzkiego Quincailler (Cherbourg 
- Serpolette), ur. w 1894 roku. W 1900 roku stado w Osmolicach 
liczyło 33 matki, z czego 27 normandzkich i 6 anglonormandzkich. 
Jako reproduktory czynne były wtedy 2 ogiery: normandzki wspo
mniany Quincailler oraz pełnej krwi og. Pan Chorąży.

Przedwczesna śmierć Ludwika hr. Krasińskiego nie pozwoliła 
mu dokończyć rozpoczętej pracy hodowlanej z końmi pociągowymi. 
Według Ludwika hr. Krasińskiego, prócz konia półkrwi do celów 
użytkowych najodpowiedniejszym w naszych warunkach był road- 
ster. Poza Osmolicami przez pewnien okres niewielki dział tych koni 
był utrzymywany w Krasnem, a spore stado zgromadzono też w Ur
synowie pod Warszawą. Roadstery sprowadzał dla Krasińskiego 
zaprzyjaźniony Antoni Mokronowski, przebywający wówczas 
już na stałe w Anglii, który zresztą za namową Krasińskiego sam wy
dał niewielką książkę na ten temat pt. „Roadstery i ich użyteczność dla 
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polepszenia rasy koni krajowych”, wydaną w 1876 roku w Warszawie. 
Wpłynęła ona korzystnie na zainteresowanie tą rasą i już niebawem 
wielu hodowców w Królestwie Polskim pokusiło się o użycie road- 
sterów dla dodania kalibru swoim koniom. W stadninie Zamoyskich 
w Michałowie jakiś czas czynny byl og. Stuart, po norfolk-roadsterze 
Pretender i od klaczy anglonormandzkiej Premiera, hodowli Ludwika 
hr. Krasińskiego. Pozostawił on znaczną grupę potomstwa, któ
re rozeszło się na terenie rejonu lubelskiego. Z klaczą wierzchową 
„hunterką” dał on mocnej budowy, o bardzo dobrym ruchu ogiera 
Hetman, którego, jako ośmioletniego, w 1894 roku od Maurycego 
hr. Zamoyskiego nabył zarząd stadniny w Torgel w Estonii. Okazał 
się on podobno doskonałym reproduktorem, dając świetne użytko
wo potomstwo o wyrównanym typie i pożądanych cechach. Założył 
cenny ród i poprzez swych synów oraz wnuków mocno oddziaływał 
na tamtejszą hodowlę, tworząc nowy estoński typ konia. Z czasem 
stał się protoplastą rasy koni „toryjskich”, a jego linia stała się domi
nującą. Potomstwo Hetmana w 1910 roku na wystawie w Moskwie 
zostało nagrodzone złotym medalem.

Ludwik hr. Krasiński jako jedyny w kraju hodowca posiadał 
reproduktory wielu ras, które udostępniał włącznie z możliwością 
ich zakupu. W ten sposób ogiery te rozchodziły się w terenie, od
działując na hodowlę krajową. Na łamach czasopisma „Jeździec 
i Myśliwy” zamieszczano ogłoszenia o sprzedaży koni ze stada 
Krasne, Osmolice i stajni wyścigowej, a także o ogierach pełnej krwi 
kryjących w Krasnem w danym sezonie. Znajdziemy tam również 
wzmiankę reproduktorach pociągowych z Ursynowa i Osmolić.

W 1894 roku na przykład w Krasnem stanowiły dwa ogiery peł
nej krwi, przedstawione już Ruler i Highland, oraz pociągowe: nor- 
mando-suffolk Bakier (Quatrième - Gipsy) i suffolk Tenflor (Tęgi 
- Flora). W stadzie w Osmolicach dostępne były reproduktory: 
pełnej krwi Sebenico (Zützen - Miss Nelson po Highlander), uszla
chetniony pełną krwią roadster Orton (Norton - Lilia Weneda xx 
po Rama) oraz kłusak Dunaj, którego pochodzenia nie udało się 
ustalić. W Ursynowie (wówczas za rogatką mokotowską w War
szawie) stały natomiast dwa ogiery pełnej krwi Perkunos (Sterling 
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- Gipsycraft po Kingcraft) i Orvell (Sofer - Fair Neel po Walmer), 
roadstery Fest (Norton - Marcie) i York II (Norton - Duchesse) oraz 
kłusak Balkan, nieustalonego pochodzenia.

Ludwik hr. Krasiński z uwagi na ogrom zadań, jakich się podej
mował, nie mógł osobiście zajmować się, co zrozumiałe, ani wycho
wem koni, ani ich treningiem. Zadania te powierzał kompetentnym 
i doświadczonym osobom. Prowadząc Stadninę i stajnię wyścigową, 
nie kierował się korzyściami finansowymi, a sprawą nadrzędną było 
utrzymanie odpowiedniego poziomu materiału zarodowego i kon
sekwentna praca hodowlana. Mimo lat posuchy i braku spektaku
larnych sukcesów wydawał duże sumy na uzupełnianie stada ma
tek importowanymi klaczami. Stosunek Ludwika hr. Krasińskiego 
do wyścigów był odosobniony. Nie traktował ich jako czynnika 
przynoszącego wyłącznie zyski i irytował go fakt wszechogarniają
cej komercji. Był przeciwnikiem nadmiernej ekploatacji koni i zbyt 
wczesnego ich trenowania. Napisał zresztą w tej sprawie broszurę 
w odpowiedzi na książkę autorstwa Władysława Rozwadowskiego 
- głównego zarządzającego stadami państwowymi w Austrii, na

pisaną w języku niemieckim na temat wychowu koni. Została ona 
opublikowana w 1876 roku w języku francuskim pod tytułem „La 
Question Hippique en Autriche”. Ludwik hr. Krasiński wyraził 
w niej śmiało swą opinię na temat ówczesnych metod hodowla
nych i nadmiernej eksploatacji koni na torze wynikającej z pogoni 
za pieniędzmi. Jeden z postulatów dotyczył nawet zaniechania go
nitw dla koni dwuletnich.

W 1897 roku (według niektórych źródeł w 1900 roku) nadzór 
nad hodowlą z rąk Konrada Wodzińskiego przejął związany ze Stad
niną Michał Dowbor (1852-1939), lekarz weterynarii pułku ułanów 
gwardii stacjonującego w Warszawie. Był to człowiek powszechnie 
znany w kręgach koniarzy ze swej niezwykłej fachowości i zamiło
wania do hodowli i sportów konnych. Wiele stajen na Torze War
szawskim korzystało z jego opieki. Ludwik hr. Krasiński poznał 
Michała Dowbora w 1892 roku, kiedy jeden z jego koni złamał 
nogę podczas wyścigu. Niedługo potem, gdy w Krasnem wybuchła 
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epidemia, Krasiński zwrócił się ponownie z prośbą o pomoc. Michał 
Dowbor z poczucia obowiązku przybył z Warszawy najszybciej jak 
tylko mógł, podejmując się zażegnania niebezpieczeństwa. Wśród 
koni wymagających opieki lekarskiej znalazł się również Ruler, któ
remu puszczono krew. Wywołało to wówczas niemałe poruszenie 
w kręgach lekarskich i hodowlanych, ale dzięki temu koń uniknął 
poważnych konsekwencji. Dzięki fachowemu podejściu, stłumie
niu epidemii i przywróceniu zdrowia Rulerowi, doktor zjednał so
bie zaufanie hrabiego, który powierzył jego opiece weterynaryjnej 
całe swoje stado. Przebywając często w obecności Ludwika hr. 
Krasińskiego, Dowbor miał możliwość wnikliwego zapoznania się 
z jego poglądami hodowlanymi i metodami, jakie stosował w swych 
stadach. Kiedy więc przejął zarząd Stadniny po śmierci Ludwika 
hr. Krasińskiego, wiedział, jaką dalej prowadzić politykę, by nie za
kłócić tego, co do tej pory osiągnięto. Harmonia została dzięki temu 
zachowana, a Stadnina zaczęła znów błyszczeć. Ogromne zaanga
żowanie takiego fachowca, jakim był Michał Dowbor, a także po
zostawienie mu całkowitej swobody w podejmowaniu decyzji ho
dowlanych przez wdowę po Ludwiku hr. Krasińskim, przyczyniły 
się do osiągnięć koni kraśnieńskich. Właśnie w okresie, gdy Stadniną 
zarządzał Michał Dowbor, a szczególnie do 1907 roku, Krasne, po
mimo że od 1895 roku nie posiadało już własnej stajni wyścigowej, 
święciło swe największe triumfy. Niemal bez przerwy zajmowało 
pierwszą lokatę na liście wygranych w całej Rosji. Pod zarządem 
Michała Dowbora Stadnina stanęła na najwyższym poziomie, świę
cąc sukcesy na torach w Warszawie, Moskwie i Petersburgu. W la
tach 1899-1907 Krasne zajmowało czołowe miejsce pod względem 
wygranych w całym imperium rosyjskim. Niezależnie od pełnienia 
powierzonych mu funkcji Michał Dowbor był weterynarzem stajni 
wyścigowej lejbgwardii pułku ułańskiego, a w 1902 założył własną 
stajnię, którą reprezentowały na torach m.in. takie konie, jak: ogier 
Drzymała (Sirdar - Distanzritt po Petrus), ur. w 1906 roku, hodowli 
Henryka Blocha-zwycięzca Derby w Warszawie i Nagrody St. Leger; 
czy Paleta (Duke of Parma - Madame de Lamballe po Sąsiad), 
ur. w 1905 roku, prawdopodobnie hodowli Ludwika Grabowskiego, 
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która również wygrała St. Leger, a także Nagrodę Rzeki Wisły. 
Michał Dowbor miał również kilka własnych klaczy hodowlanych.

Dla doskonalenia swojej wiedzy często jeździł za granicę, gdzie 
zwiedzał najlepsze stadniny, zdobywając doświadczenie. Równole
gle przez cały czas prowadził działalność zawodową, rozwijając swą 
karierę. Był kierownikiem służby weterynaryjnej w warszawskim 
okręgu wojennym, a podczas I wojny światowej otrzymał najwyższe 
możliwe dla Polaka stanowisko w swojej profesji - szefa weterynarii 
frontu północno-zachodniego w stopniu generała. Po wojnie został 
mianowany naczelnikiem weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa. 
Poza służbą był prezesem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Tak jak za życia Ludwika hr. Krasińskiego w Krasnem dba
no o utrzymanie odpowiedniego poziomu Stadniny poprzez im
port żeńskiego materiału hodowlanego. W 1899 roku Magdalena 
hr. Krasińska na licytacji w Newmarket dokonała zakupu sześciu 
klaczy stadnych. Były to: Lady Barcaldine (Barcaldine - Lady of 
the Lea po Lecturer), ur. w 1892 roku, hod. Lady Stamford, źrebna 
ogierem Worchester; Lady Maud (Riversdale - Countess Lilian 
po Isonomy), ur. w 1890 roku, hod. R. Ferrest Tod, pokryta ogie
rem Florizel, z klaczką po og. Kendal; Tasty (Pepper and Salt
- Diamont Agnes po Hampton), ur. w 1893 roku, hod. T. Blen- 
kiron, ze źrebięciem po og. Freemason, zaźrebiona ogierem Ocean 
Wawe; Nymphalis (Mask - Farfalla po Farnese), ur. w 1891 roku, 
hod. ks. Sałtykowa z Anglii; Highcaste (Highborn - Sułtana po 
Doncaster), ur. w 1884 roku, hod. E. Jones, ze źrebięciem po ogierze 
The Deemster, stanowiona og. Vibrate; oraz Hermosa (Jolly Friar
- Arena po Gladiateur), ur. w 1885 roku, hod. Antoniego Mokronow- 
skiego pokryta ogierem Campan, która w 1905 roku została odesłana 
do stada półkrwi w Osmolicach. W tym samym roku Michał Dowbor 
sprowadził do stada w Osmolicach Magdaleny hr. Krasińskiej anglo- 
normandy z Francji.

Jedyna córka ze związku Magdaleny i Ludwika - Maria Ludwika
- główna dziedziczka majątku, osiągnąwszy wiek pełnoletności 
w 1901 roku poślubiła Adama ks. Czartoryskiego, który objął tym
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Michał Dowbor (1852-1939). Fot. „Jeździec i Hodowca”.
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samym cały majątek. W 1905 roku Magdalena hr. Krasińska prze
kazała zięciowi na własność również Stadninę wraz z jej oddziała
mi. Przejmując hodowlę pod swoje skrzydła, Adam ks. Czartoryski 
stanął przed niełatwym zadaniem utrzymania jej na równie wyso
kim poziomie. Aby tego dokonać, systematycznie importował klacze 
z Anglii i Francji. W ramach ulepszania stada podstawowego prze
prowadził ostrą selekcję, w wyniku której 15 klaczy pełnej krwi prze
znaczył do hodowli półkrwi w Osmolicach, a także do swej drugiej 
stadniny półkrwi w Kucicach w guberni mińskiej. Część klaczy, któ
ra nie przeszła pozytywnie selekcji pod kątem hodowli pełnej krwi, 
została sprzedana innym hodowcom polskim i rosyjskim. Wśród 
nich znalazł się m.in. Czesław Baczyński, który zakupił 9 klaczy 
z Krasnego do swej stadniny w Smiłowie.

W latach 1904-1906 Michał Dowbor miał przerwę w zarządza
niu stadami. Funkcję zarządcy przez ten okres pełnił Wrotnowski. 
Później Dowbor powrócił do swej dawnej funkcji i dopiero nie
długo przed śmiercią Adama ks. Czartoryskiego zadanie to przejął 
Ł. Orpiszewski.

W 1908 roku Michał Dowbor zakupił klacz Dźwina (St. Angelo 
- Quandary po Sir Bevys), ur. w 1900 roku w stadninie ks. Lubo
mirskich w Widzowie, która miała za sobą udaną karierę wyścigową 
na torach w Moskwie i Petersburgu. Została ona włączona do stada 
matek w Krasnem, dając cenne potomstwo, m.in. dwie córki - Strypa 
(po Sirdar) i Desdemona (po Sas), które zostały wcielone do ho
dowli w macierzystej Stadninie. W 1909 roku z Anglii sprowadzona 
została czteroletnia klacz Epsom Saint (St. Maclou - Epsom Lass 
po Ladas), ur. w 1905 roku, hod. A. Stedall, która dała w Krasnem 
m.in. zwycięzcę Derby w Moskwie z 1915 roku, og. Grey Boy 
(po Gouvernant).

11 maja 1904 roku niespodziewanie, na skutek morzyska, padł 
Ruler. Mimo wieku 20 lat ogier był w bardzo dobrej kondycji, dlate
go nie myślano o jego następcy w stadzie.

Z uwagi na brak innego wartościowego reproduktora klacze wy
syłano jedynie do ogierów zagranicznych stacjonujących w Kisbćr, 
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Napajedla, Schlenderhan, co zresztą często praktykowano, stosując 
wnikliwy dobór indywidualny.

Wciąż jednak w Stadninie istniała potrzeba zakupu własnego 
reproduktora, który mógłby zająć boks „na stałe”, przede wszyst
kim ze względu na liczne stado podstawowe wynoszące wówczas 
44 klacze.

Zawiadujący Stadniną Michał Dowbor nie mógł uzyskać 
od swych mocodawców odpowiednich funduszy na rychły import 
dobrej klasy reproduktora, w związku z czym na początku 1906 roku 
zapadła decyzja o zakupie reproduktora krajowego, który zajął
by miejsce Rulera. Nabytkiem tym okazał się SIRDAR (Révérend 
- Sundew po Bend’Or), ur. w 1899 roku, importowany z Francji 
w łonie matki przez Leopolda bar. Kronenberga. Ogier ten zabły
snął na torach, reprezentując barwy stajni Henryka Blocha z Łęcznej.

SIRDAR (Révérend - Sundew po Bend’Or), ur. w 1899 roku w stadninie Leopolda 
bar. Kronenberga. Fot. „Dzieje wyścigów i hodowli koni pełnej krwi w Polsce. Króle
stwo Polskie 1815-1918”. Witold Pruski, Warszawa 1970.
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SADKO (Sirdar - Dźwina po St. Angelo), ur. w 1912 roku, hod. Adama ks. Czartory
skiego. Fot. „Dzieje wyścigów i hodowli koni pełnej krwi w Polsce. Królestwo Polskie 
1815-1918”. Warszawa 1970. Witold Pruski.

Wygrał m.in. Produce w Petersburgu, Wszechrosyjskie Derby 
w Moskwie, St. Leger w Petersburgu i Moskwie, Wielką Warszaw
ską i Cesarską w Warszawie, Woroncowa Daszkowa w Petersburgu 
i Cesarzowej w Moskwie. Podobno był koniem silnym, wytrzyma
łym i odznaczał się równą formą, uczestnicząc podczas całego sezo
nu, trwającego od maja do października, w największych gonitwach. 
Po zakończonej karierze wyścigowej początkowo zajął boks repro
duktora w stadninie Henryka Blocha, skąd został nabyty do Krasnego, 
gdzie pozostawił dobre potomstwo, wśród którego wyróżnił 
się: Kitchener (od Lady Daisy po Orme), ur. w 1907 roku; Sokół 
(od Dźwina po St. Angelo), ur. w 1910 roku; i Sadko (od Dźwina po 
St. Angelo), ur. w 1912 roku, który po zakończeniu kariery wyści
gowej w Odessie i Warszawie został zakupiony przez Państwowe 
Zakłady Chowu Koni i w 1920 roku włączony do hodowli. Po ogie
rze Sirdar ocalało po wojnie kilka klaczy-matek, czynnych w krajo
wej hodowli w okresie międzywojennym. Były to dwie kraśnieńskie 
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klacze: Braga (od Oporto po Fitz Simon), ur. w 1913 roku i Strypa 
(od Dźwina po St. Angelo), ur. w 1914 roku; oraz Dzielna 
(od Motruna po Ruler), ur. w 1908 roku, hodowli L. bar. Kronen- 
berga; Esperance (od Esmeralda po Highland), ur. w 1914 roku, 
hodowli C. Baczyńskiego, Nitocris (od Madame Ferrari po Cham- 
bery), ur. w 1906 roku, hodowli L. Grosse; Sirene (od Chorążanka 
po Sezam), ur. w 1906 roku, hodowli K. Grabowskiej.

W tym samym czasie co Sirdar w Krasnem stanowił też własne
go chowu harmonijnej budowy ogier Woodden (Ruler - Hertha po 
Highlander), ur. w 1897 roku. Był koniem raczej średniej klasy wyścigo
wej. Nieszczególnie zaznaczył się też w macierzystej Stadninie, w związku 
z czym przekazano go do oddziału półkrwi w Osmolicach pod Rykami.

Pod koniec 1910 roku Kazimierz Stolpe sprowadził do Krasnego 
z Anglii znakomitego pochodzenia ogiera PERDICCAS (Persimmon 
- Chelandry po Goldfinch), ur. w 1906 roku w Anglii. Miał on

PERDICCAS (Persimmon - Chelandry po Goldfinch), ur. w 1906 roku w Anglii. 
Fot. „Dzieje wyścigów i hodowli koni pełnej krwi w Polsce. Królestwo Polskie 1815- 
-1918”. Witold Pruski, Warszawa 1970.
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za sobą słabą karierę wyścigową, mimo że jako dwulatek wykazywał 
przebłyski klasy, wygrywając 4 spośród 9 gonitw, ale za to legity
mował się bardzo dobrym rodowodem. Jego ojciec - sławny na torze 
Persimmon (St. Simon - Perdita po Hampton), ur. w 1893 roku, był też 
wielokrotnym championem reproduktorów. Matka, klacz Chelandry 
(Goldfinch - Numinata po Rosicrucian), ur. w 1894 roku, zwyciężyła 
w gonitwie 1000 Gwinei, a później okazała się cenną dla hodowli.

Sam Perdiccas dał dobre potomstwo, w tym ogiera PARACHUTE 
(od Mira po Locarno), ur. w 1916 roku, hodowli A. ks. Wołkoń- 
skiego w Beheniu na Wołyniu. Ogier ten jako dwulatek biegał z po
wodzeniem w Odessie, skąd później wraz z grupą koni prowadzoną 
przez Fryderyka Jurjewicza przyszedł do Lwowa słynnym marszem 
pieszym.

W latach 1919 i 1920 biegał w Warszawie, gdzie wygrał 9 go
nitw, w tym Nagrodę im. J. hr. Zamoyskiego, Naczelnika Państwa 
i Sac a Papier, reprezentując barwy stajni Stanisława Wolanowskie
go, który włączył go w 1921 roku do hodowli we własnej stadninie 
w Grudowie pod Warszawą. Jako reproduktor Parachute nie miał 
tam jednak zbytniego pola do popisu, gdyż krył mało niezbyt war
tościowych klaczy. Podobnie było również w kolejnym miejscu 
jego stanowienia, w majątku Kaczanowa pod Lidą należącym do 
płk. Mścisława Butkiewicza, który zakupił ogiera w 1923 roku. 
Parachute dał w roczniku 1923 najlepszego z całego jego potomstwa, 
klasowego (m.in. St. Leger) ogiera Granat (od Nadzieja po Splendor), 
ur. w 1923 roku, hodowli Eugeniusza Grzybowskiego, ale swą war
tość hodowlaną mógł pokazać tak naprawdę na większej grupie lep
szych klaczy dopiero w Krasnem, gdzie początkowo był dzierżawio
ny (1925), a po roku zakupiony na własność.

Pierwsza stawka, jaka przyszła na świat w Krasnem po ogierze 
Parachute, liczyła 8 źrebiąt. Z jego potomków wyróżniły się: ogier 
Imperator (od Frosted Ice po William Rufus), ur. w 1929 roku, który 
spisał się doskonale na torze, wygrywając m.in. Nagrodę Produce, 
Kruszyny, Borowna, St. Leger i Janowską; oraz jego o rok młod
szy rodzony brat Jawor III, zwycięzca Nagrody Produce, Semic
kiej, Kawalerii i A. Wotowskiego. Niezły był również Hermes II
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PARACHUTE (Perdiccas - Mira po Locamo), ur. w 1916 roku, hod. A. ks. Wołkoński 
z Behenia na Wołyniu. Fot. Narcyz Pełczyński.

(od Blamelles po The White Knight), ur. w 1928 roku, zwycięzca 
Nagrody Krasne i Produce; Peryskop (od Hohe Sonne po Talion), 
ur. w 1934 roku - St. Leger; czy Fagas (od Sobótka po Danilo II), 
ur. w 1926 roku, który był pierwszy w gonitwie o Nagrodę Zamoyskie
go. Z córek do najlepszych należała klacz Grażyna (od Błyskawica 
po Batory), ur. w 1927 roku, która została sprzedana później 
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W. Jaśkiewiczowi, dla którego wygrała m.in. Nagrodę Próbną, oraz 
klacz Luna (od Estella II po Harlekin), ur. w 1932 roku, pierwsza 
w Oaks. Z pozostałych koni nieźle biegały też: Fordon (od Strypa 
po Sirdar), Gwiazda (od Pera po Carabas), ur. w 1927 roku, a także 
Irri Garia7 (od Iskra po Dagor), ur. w 1929 roku, która po zakoń
czonej karierze wyścigowej w obcych barwach została odkupiona 
do Krasnego na matkę stadną, podobnie jak i inna córka og. Parachute 
kl. Fiume (od Pera po Carabas), ur. w 1926 roku.

GRAŻYNA (Parachute - Błyskawica po Batory), ur. w 1927, hod. Adama ks. Czartory
skiego. Fot. „Jeździec i Hodowca”.

Parachute został wykorzystany na stosunkowo niewielkiej licz
bie klaczy, więc i jego potomstwo, które pojawiło się na torze było 
nieliczne. Mimo to zajął on dwukrotnie trzecie miejsce na liście 
zwycięskich reproduktorów (w 1932 i 1939 roku). W Krasnem krył 
do 1939 roku.

7 W sprawie pochodzenia klaczy Irri Garia nie ma pewności, czy jest ona córką 
Parachute czy ogiera Madjar (Beregvôlgy - Miranda po Mackintosh), ur. w 1917 roku, 
hodowli Adama ks. Czartoryskiego.
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Parachute dawał potomstwo wyrównane w typie, późno dojrze
wające i sprawdzające się lepiej na dłuższych dystansach. Do hodow
li włączonych zostało po nim 20 klaczy, lecz żadna z nich nie wydała 
na świat klasowego przychówku.

Poza hodowlą pełnej krwi Parachute był również użyty 
w hodowli półkrwi. Dał m.in. klacz Kikimora, która dosiadana przez 
W. Lewickiego i H. Strzeszewskiego odnosiła sukcesy w konkursach 
hipicznych.

Podczas gdy Parachute zajmował boks ogiera czołowego 
w Krasnem, znaczną grupę klaczy wysyłano też do ogiera Balthazar 
(Roi Herod - Gravitation po St. Simon), ur. w 1917 roku, hod. 
H.S. Persee. Ogier ten legitymował się imponującym rodowodem. 
Na 19 startów wygrał 4 gonitwy, a że nie cieszył się żelaznym zdro
wiem, miewał częste przerwy w treningach. Rzutowało to z pew
nością na jego wyniki. W hodowli zaś wyróżnił się głównie dzięki 
synowi Casanowa (Crescentic po Salomon), ur. w 1927 roku w stad
ninie Henryka Woźniakowskiego, który w barwach stajni „Alba” 
J. Żółkiewskiego wygrał 11 znaczących gonitw, w tym St. Leger, 
Nagrodę Borowna i Produce.

W Krasnem dał m.in. świetnego og. Kubań (od Strypa 
po Sirdar), ur. w 1931 roku, biegającego w barwach stajni „Łochów”, 
oraz nieźle biegającą klacz z rocznika 1932, Loda (od Blondyna 
po Con Amore).

Ponadto klacze z Krasnego wysyłano również do innych pierw
szorzędnych ogierów w kraju i za granicą. W Kisbér korzystano mię
dzy innymi z takich reproduktorów, jak: Bona Vista 1889 (Bend’Or
- Vista po Macaroni), Dunure 1889 (St. Simon - Sunrise po 
Springfield), Ganache 1893 (Galopin - Red Hot po Isonomy), Galaor 
1885 (Isonomy - Fideline po Dollar) czy Adieu 1888 (St. Simon
- Farwell po Doncaster). Napajedla: Con Amore 1901 (Matchbox
- Grisette po Pasztor), Gouvernant 1901 (Flying Fox - Gouvernante 
po Energy), Matchbox 1891 (St. Simon - Matcg Girl po Plebian). 

Schlenderhan: Saphir 1894 (Chamant - Sappho po Wisdom). W Aszar 
u A. Blaskowitza: Beregvôlgy 1900 (Bona Vista - Furcsa po Craig 
Millar); a w Pervát - Mindig 1895 (Gaga - Mutiny po Scottish Chief).
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Pośród tej grupy reproduktorów zaznaczył się Gouvernant 
(Flying Fox - Gouvernante po Energy), ur. w 1901 roku, który 
pozostawił w Krasnem późniejszego wszechrosyjskiego derbistę 
z 1915 roku, ogiera Grey Boy (od Epsom Saint po St. Maclou).

Z kolei ogier Beregvôlgy (Bona Vista - Furcsa po Craig Millar), 
ur. w 1900 roku, wnuk derbistki niemieckiej Budegyóngye 
(po Bucanner) i córki słynnej, niepobitej na torze węgierskiej klaczy 
Kincsem (Cambuscan - Water Nymph po Cotswold), ur. w 1874 roku 
(54 gonitwy, z czego 54 wygrane) dał w Stadninie ogiera Madjar, 
ur. w 1917 roku. Biegał on z powodzeniem jako dwu- i trzyletni (dru
gi w Derby), a w 1921 roku został włączony do hodowli w Krasnem. 
Jego matka, klacz Miranda (Mackintosh - Early to Bed po Wisdom), 
ur. w 1906 roku w Anglii, to rodzona siostra kl. Hot Water Bag, 
od której wywodzi się w prostej linii zasłużony dla polskiej hodow
li reproduktor Negresco (Folle Nuit - Sica Boy po Sunny Boy), 
ur. w 1957 roku we Francji. Już w pierwszym roczniku (1922) Madjar 
pozostawił w Krasnem nieźle biegające ogiery, takie jak: Terefere

GŁUSZEC (Madjar - Frosted Ice po William Rufus), ur. w 1927 roku, hod. Adama 
ks. Czartoryskiego. Fot. „Jeździec i Hodowca”.

139



(ex Wartki Keresz) (od Strypa po Sirdar), odnoszącego sukcesy na to
rach w Warszawie, Łodzi, Piotrkowie, Lwowie i Przemyślu; oraz 
og. Mohort (ex Błysk) (od Błyskawica po Batory), współzawodni
czącego w gonitwach jako własność M. Butkiewicza. Ponadto dał 
ogiera Głuszec (od Frosted Ice po William Rufus), ur. w 1927 roku, 
który został zakupiony przez S. Mroczkowskiego. Madjar został uży
ty również w krajowej hodowli pełnej krwi poza Krosnem.

Do zwycięzców urodzonych w Krasnem dołączył syn stacjonu
jącego przez jakiś czas w Królestwie węgierskiego ogiera Magus 
(Ercildoune - Mascotte II po Forbidden Fruit), ur. w 1891 roku - 
Magnat (od Lady Daisy po Orme), który wygrał Wszechrosyjskie 
Derby w 1909 roku.

Poza wymienionymi wcześniej ogierami stacjonującymi w kraju 
i za granicą, do których wysyłano krośnieńskie klacze, należy rów
nież wspomnieć pierwszorzędnego ogiera Fils du Vent (Flying Fox 
- Airs and Graces po Ayrshire), sprowadzonego do Polski z Francji 
w 1910 roku w wieku 4 lat. Dał on w Krasnem m.in. niezłego konia 
wyścigowego Fakir (ex Bayard) (od Blameless po The White Knight), 
ur. w 1922 roku, który został zakupiony przez M. Butkiewicza 
i dzierżawiony przez W. Szczypiorskiego, a po zakończonej karierze 
w wieku 6 lat włączony do hodowli. Dobrze sprawdził się na torze 
również inny syn Fils du Vent - Giewont (od Blameless po The White 
Knight), ur. w 1927 roku.

Po utracie Rulera wysoki poziom Stadniny utrzymywał się jesz
cze do 1907 roku, a więc do momentu, gdy na torach biegał ostatni 
jego przychówek. Wówczas Stadnina zajmowała jeszcze pierwsze 
miejsce na liście wygranych. Potem jednak, aż do I wojny światowej, 
plasowała się już na nieco dalszych miejscach, aczkolwiek utrzymu
jąc się wciąż w czołówce (miejsca od 11 do IV).

W wyniku obniżenia się poziomu hodowlanego związanego 
ze stratą Rulera zarząd Stadniny podjął decyzję o zmniejszeniu stanu 
matek o połowę. Na początku 1914 roku stado liczyło 21 klaczy ho
dowlanych i 2 reproduktory - Perdiccas i Sirdar. Mimo tych zmian 
hodowla nadal stała na wysokim poziomie.
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Kiedy wybuchła I wojna światowa stado z Krasnego zostało skon
fiskowane przez rząd rosyjski, ponieważ Adam ks. Czartoryski po
siadał obywatelstwo austriackie. Było to 13 klaczy pełnej krwi i dwa 
reproduktory - Perdiccas i Sirdar. Dzięki staraniom Towarzystwa 
Wyścigów otrzymało ono pozwolenie na sprawowanie opieki nad 
stadem i dnia 18 września 1914 roku 11 klaczy kraśnieńskich (Pari 
Banu. Lady Barcaldine, Childrose, Intuition, Semiramis, Helim, Lock 
Heart, Wróżka, Indiana, Miss Grist, Violetta) wraz z innymi znajdu
jącymi się tam w pensjonacie zostało przeprowadzone na Pole Mo
kotowskie. Czasowo zostały umieszczone w stajniach Towarzystwa. 
Poza końmi pełnej krwi znalazło się tam też 10 kraśnieńskich kuców 
z Dartmoor. Po kilku dniach konie wyruszyły z Warszawy do Starej 
Wsi pod Celestynowem, a następnie do Janowa, skąd zostały wraz 
z końmi rządowymi wywiezione do Rosji. Ulokowano je w jednym 
zbiełowodzkich stadnin państwowych w Derkulu, gdzie zginęły pod
czas walk w latach 1918-1920. Jakaś nieliczna cząstka zachowała się 
w majątku książąt Czartoryskich w Gołuchowie w Poznańskiem.

Po zakończeniu działań wojennych Adam ks. Czartoryski przy
stąpił do organizacji Stadniny od nowa. Pierwszą grupę żeńskie
go materiału hodowlanego sprowadził w 1920 roku. Były to m.in. 
klacze zakupione w Newmarket: kl. Blameless (The White Knight 
- Ignorance po Pride), ur. w 1913 roku, hod. W.G. Canning; Frosted 
Ice (William Rufus - Severity po The Gull), ur. w 1916 roku w stad
ninie Melton; oraz Lexavis (Thrush - Clarilaw po Persimmon), 
ur. w 1915 roku, hod. A.E. Bowen. W 1922 została ponadto nabyta 
klacz Marichette (Sorrento - Mitrahineh po St. Serf), ur. w 1916 roku 
w Rosji, hod. K. Martin. Następnie dokupywał klacze od zagranicz
nych i polskich hodowców.

Kolejnym cennym nabytkiem była klacz Pera (ex Hippokrene) 
(Carabas - Per Bene po Dunure), ur. w 1917 roku, hodowli Państwo
wej Stadniny Wieselburg (Austro-Węgry), która w 1920 roku została 
sprowadzona do Polski z Niemiec do stadniny S. Wolanowskiego, 
a w 1923 włączona do stada matek w Krasnem. Stała się założycielką 
własnej linii.
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FROSTED ICE (William Rufus - Severity po The Gull), ur. w 1916 roku w Anglii. 
Fot. „Jeździec i Hodowca”.

W 1931 roku importowano następne klacze hodowlane: Rock 
Lily (Rock Flint - Wild Arum po Robert le Diable), ur. w 1922 roku 
w stadninie lorda Carnarvon w Anglii (a następnie wywieziona 
do Francji); Manon Lescaut (Mont Saint Eloi - Mountain Light 
po Go to Bed), ur. w 1923 roku we Francji, w stadninie du Vivier; 
a także francuska klacz Kilaura (Ukase II - Kyrielle II po Perth), 
ur. w 1925 roku, hod. Ch. Desclos. Z Irlandii zaś przybyła klacz Polly 
King (Roi Hérode - Lady Star po Polymelus), ur. w 1925 roku. 
Wszystkie te 4 klacze były sprowadzone rzekomo zaźrebione, jed
nak tylko jedna z nich - Rock Lily, okazała się źrebna. Właśnie Rock 
Lily to młodsza półsiostra klaczy Mal va (po Charles O'Malley), 
ur. w 1919 roku, która dała derbistę angielskiego og. Blenheim 
(po Blandford), ur. w 1927 roku. W hodowli światowej zaznaczył 
się on, dając przede wszystkim wyhodowanego przez Federico Tesio 
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og. Donatello II (od Delleana po Clarissimus), ur. w 1934 roku, dzię
ki któremu to odgałęzienie linii Blandforda umocniło się po wojnie; 
oraz klacz Mumtaz Begum (od Mumtaz Mahal po The Tetrarch), 
ur. w 1932 roku, matkę wybitnego ogiera Nasrullah (po Nearco), 
ur. w 1940 roku w Irlandii. Inny syn Blenheima - Chenonceaux 
(od Vitamine po Clarissimus), ur. w 1934 roku we Francji, hod. 
E. Rothschild, został w 1939 roku nabyty do Polski. W swej krót
kiej karierze hodowlanej pozostawił dwie cenne matki: Ikarja II 
(od Icy Wind po Ballyheron), ur. w 1941 roku, hod. W. Smorczew- 
ski, i Chanson (od Harmonia II po Parachute), ur. w 1943 roku, hod. 
I. Żółkiewski i G. Kiwerski.

W 1931 roku stado w Krasnem liczyło 20 matek, z czego blisko 
połowa była własnego chowu, a pozostałe pochodziły z angielskich 
i francuskich importów.

Ponadto w 1933 roku w Anglii zakupiono klacz Whittlesford 
(Stedfast - Duxford po Swynford), ur. w 1928 roku w Anglii, hod. 
H. Cunlifee-Owen.

Poza klaczami hodowli zagranicznej (tworzyły trzon stada podsta
wowego) matkami były również klacze własnej hodowli bądź nabyte 
od krajowych hodowców. Wśród nich znalazła się przedstawicielka 
niezwykle wartościowej rodziny Graisse, klaczy Estella II (Harlekin
- Graisse po St. Saulge), ur. w 1925 roku w stadninie lanusza 
hr. Czarneckiego w Golejewku, która z ogierem Parachute dała 
w Krasnem m.in. oaksistkę kl. Luna. Stado matek zasiliły również 
klacze Harda (Fils du Vent - Fantazja po Floréal), o korzeniach kra- 
śnieńskich, ur. w 1926 roku w Kozienicach; Laturka (Mości Książe
- Nadzieja po Splendor), ur. w 1928 roku w Słubicach, hod. Euge
niusza Grzybowskiego; Damsel (Fils du Vent - Resolute po Mości 
Książe), ur. w 1929 roku, hod. hr. Alberta i margr. Aleksandra 
Wielopolskiego; oraz lagódka (Villars - Hugenottin po Delaunay), 
ur. w 1930 roku, hod. A. i I. Bronikowskich.

Stadnina w Krasnem pod względem liczebności matek stadnych 
pełnej krwi, tak przed I wojną światową, jak i w okresie międzywo
jennym, należała do największych hodowli krajowych. Przodowała 
również pod kątem wartości materiału hodowlanego.
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Od 1935 roku w Krasnem utrzymywano wyłącznie własne klacze 
stadne z przychówkiem oraz te obce, przychodzące na czas stanów
ki. Pobliski folwark w Helenowie, oddalony o około 1,5 km, został 
przystosowany do odchowu roczniaków pełnej krwi i młodzieży pół
krwi mającej stanowić remont dla wojska, ewentualnie zasilić stan 
koni fornalskich.

W 1933 roku zakupiono ogiera HIGHBORN II (St. Just-Hightly 
po Ajax), ur. w 1923 roku we Francji, hod. St. E. Deutsch de la 
Meurthe, który został włączony do hodowli w 1934 roku. Koń ten 
miał na swoim koncie 15 wygranych wyścigów rozegranych na to
rach Anglii i Francji, a jako reproduktor dał kilkunastu zwycięzców 
w Anglii i innych krajach. W Stadninie kraśnieńskiej pozostawił 
grupkę nieźle biegającego potomstwa, z którego kilka koni włączo
no do reaktywowanej w 1935 roku przez Adama ks. Czartoryskiego 
stajni wyścigowej „Krasne”, dzięki której na torach ponownie poja
wiły się wskrzeszone po 40 latach przerwy niebiesko-białe barwy.

NEON (Highborn II - Whittlesford po Stedfast), ur. w 1934 roku, hod. Adama 
ks. Czartoryskiego. Fot. .Jeździec i Hodowca”.
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Przez ten czas kraśnieński przychówek reprezentował jedynie obce 
barwy. Spośród potomstwa ogiera Highborn II najlepszy był Neon 
(od Whittlesford po Stedfast), z rocznika 1934 - koń bardzo walecz
ny. Wygrał Nagrodę Kozienicką i był drugi w gonitwach Produce 
i Derby. Później ciężko chorował, co przeszkodziło mu w dalszej 
karierze.

W 1935 roku zakupiono ogiera KRATER (Villars - Vola po 
Stavropol), ur. w 1929 roku w Państwowej Stadninie w Kozienicach. 
Był to najlepszy koń wyścigowy ze stajni „Lubicz”, którą reprezen
tował na torach podobnie jak i jego równolatek, wspomniany już kro
śnieński zwycięzca St. Leger - Imperator. Po zakończonej karierze 
wyścigowej początkowo Krater zajął boks ogiera czołowego w swej 
macierzystej stadninie, skąd trafił do Krasnego.

W 1936 roku Adam ks. Czartoryski sprowadził z Francji cztero
letniego kasztanowatego ogiera PING PONG (Pharos - Pie Voleuse 
po Bridaine), hod. F. Dupré. Przed przybyciem do Polski ogier ten 
brał udział we wszystkich niemal gonitwach klasycznych dla koni 
trzyletnich we Francji, wygrywając m.in. Grand Prix de Deauville, 
Prix Gontaut-Biron i plasując się na drugim miejscu w Derby. Jako 
czterolatek podczas przygotowań do startu w Anglii w gonitwie 
Ascot Gold Cup doznał kontuzji ścięgna, kończąc na tym karierę wy
ścigową. Niestety w Krosnem nie zdążył się sprawdzić w hodowli, 
gdyż niebawem wybuchła wojna. Pozostawił jedynie pierwszy przy
chówek urodzony w 1938 roku, którego właściciel Stadniny Adam 
ks. Czartoryski nie doczekał.

Ping Pong okazał się ostatnim reproduktorem użytym w Krosnem 
przed II wojną światową. Podczas jego krótkiej działalności wysła
no do niego klacz francuskiej hodowli M. Emphrussi, a własności 
T. i K. Glińskich - Crève Coeur (Mordant - Cassandre po Arbaces), 
ur. w 1920 roku. Z tego połączenia urodziła się klacz Droga Pani, 
która włączona do stada matek w powojennej stadninie Widzów 
przedłużyła linię żeńską swej matki. Po wojnie, w 1946 roku, Ping 
Pong został przydzielony do Państwowej Stadniny Koni w Iwnie, 
gdzie stanowił do końca życia, tj. do 1955 roku, pozostawiając cenne 
klacze.
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Ogier PING PONG (Pharos - Pie Voleuse po Bridaine), ur. w 1932 roku we Francji. 
Fot. „Jeździec i Hodowca”.

Jak już wiadomo, w 1935 roku wznowiono działalność stajni 
wyścigowej, która tym razem funkcjonowała pod nazwą „Krasne”. 
Początkowo trenerem został M. Molenda, a przydzielono do niej 
5 dwulatków, do których rok później dołączył 2-letni ogier Neon. 
Pozostałe konie z jego rocznika zostały ulokowane w innej stajni 
i biegały w obcych barwach. W 1937 roku w stajni biegały tylko 
dwa ogiery - Harry (półkrwi) i już trzyletni wspomniany Neon. Tre
nerem był wówczas F. Reiff, podobnie jak zresztą i rok później, gdy 
Stadniną opiekował się A. Rostworowski. Na stanowisko dżokeja 
zatrudniono Nicolla. Stajnia wyścigowa liczyła w tym czasie 13 koni 
dwuletnich, trzyletnią klacz Ostroga (Highborn II - Fanfara po 
Parachute), ur. w 1935 roku, czteroletniego Neona i sześcioletniego 
og. Akcept.

W 1939 roku trenerem stajni był Stanisław Offman, dżokejem 
Kazimierz Jagodziński. W treningu było wtedy 7 dwulatków po ogie
rach Krater i Parachute, 8 trzylatków, 5-letni Neon i 7-letni Akcept, 
co w sumie dawało liczbę 17 koni.
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W 1937 roku, już po śmierci Adama ks. Czartoryskiego, w Hele- 
nowie przystosowano stajnię dla koni wyścigowych, gdzie do wybu
chu II wojny światowej zimowały. Utworzono także tor treningowy, 
ale jego nawierzchnia budziła wiele zastrzeżeń (była zbyt twarda).

Najlepszym koniem krośnieńskiej hodowli, który zabłysnął na to- 
rze w okresie międzywojennym, był Faust (King’s Idler - Bomba 
po Kartacz), ur. w 1926 roku. W wieku półtora roku został nabyty 
do stajni wyścigowej Bronisława Szweycera, którego barwy repre
zentował w latach 1928-1930. Ogółem biegał 19 razy, z czego wygrał 
10 gonitw, w tym Nagrodę Borowna, Jana Reszke, Produce, Kozie
nic, St. Leger, Prezydenta Rzeczypospolitej. Był też zdecydowanym 
faworytem na Derby, ale przybiegł jako drugi (w stawce 13 koni), 
za ogierem Madryt (Morganatic - Sevilla po Splendor), hodowli 
Franciszka Wężyka. Właściciel Fausta zdecydował się też wystawić 
go do międzynarodowego wyścigu Fürstenberg Rennen w Baden-Ba
den w Niemczech, ale jego przebieg nie wypadł pomyślnie z uwagi 
na pechowy start, w wyniku którego ogier odniósł kontuzję, na szczę
ście bez poważniejszych następstw. Faust był trenowany przez 
Antoniego Zasępę, a dosiadali go Kazimierz Jagodziński i Daniło 
Czemuszenko. Jako trzylatek w 1929 roku Faust stanął na czele koni, 
które wygrały najwięcej w Polsce.

Po karierze wyścigowej został nabyty przez Ministerstwo Rol
nictwa (wymiana za klacze) i przydzielony do stadniny w Janowie, 
gdzie zajął boks ogiera czołowego w dziale półkrwi. W 1932 roku 
wraz z wszystkimi klaczami beberbeckimi (25 matek) i ich potom
stwem (8 klaczek i 12 ogierków) przeniesiony do Państwowej Stad
niny Koni w Racocie, gdzie stanowił do 1936 roku. Jako reproduktor 
położył tam znaczne zasługi w kształtowaniu się konia typu „racoc- 
kiego”, bazującego głównie na klaczach beberbeckich. Pozostawił 
doskonałe, szlachetne potomstwo, spośród którego w hodowli szcze
gólnie zaznaczył się ogier Mizocz (od klaczy urodzonej w stadninie 
Beberbeck - Missgunst po Irrlehrer), ur. w 1936 roku, ojciec 17 kla
czy włączonych do stada matek w Racocie i 12 synów zakwalifiko
wanych na reproduktory.
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Z Racotu Faust trafił do stadniny Stanisława Korzbok-Łąckiego 
w Posadowię, ale w jego karierze hodowlanej przeszkodziła II wojna 
światowa. W swoim czasie należał do najlepszych koni wyścigowych 
pełnej krwi hodowli krajowej. Wyróżnił się prawidłową, harmonij
ną budową, a także bardzo dobrym ruchem. Na wystawie ogierów 
pełnej krwi urządzonej w 1930 roku na Warszawskim Torze przez 
Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce został wyróżniony 
pierwszą nagrodą.

Kolejnym znanym na torze koniem z Krasnego był wspomniany 
już Imperator (Parachute - Frosted Ice po William Rufus) - jeden 
z najlepszych dwulatków swojego rocznika (1929). Biegał on w staj
ni „Lubicz”, która została założona w 1926 roku przez działaczy 
Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce - Ludwika 
Andrycza i Adolfa Wolińskiego. Stajnia ta należała do największych, 
utrzymując rocznie około 25 koni, tak więc sukces Imperatora uwa
żanego za drugiego w stajni pod względem klasy (za doskonałym

FAUST (King’s Idler - Bomba po Kartacz), ur. w 1926 roku w Krasnem. Fot. „Jeździec 
i Hodowca”.
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IMPERATOR (Parachute - Frosted Ice po William Rufus), ur. w 1929 roku, 
hod. Adama ks. Czartoryskiego. Fot. „Jeździec i Hodowca”.

kozienickim og. Krater) wydaje się większy. Wygrywając St. Leger, 
Imperator przyczynił się do zajęcia przez stajnię w 1932 roku czoło
wego miejsca pod względem wygranych w kraju. Ponadto był pierw
szy m.in. w gonitwach: Produce, Kruszyny, Borowna, Janowskiej.

Z klaczy najlepsza okazała się Luna (Parachute - Estella II 
po Harlekin), która wygrała Oaks w 1935 roku, reprezentując stajnię 
„Nałęcz”.

Poza potomstwem ogiera Parachute w tym czasie na torze wy
różnił się również m.in. Kerry Rock (Cid Campeador - Rock Lily 
po Rock Flint), importowany w łonie matki i urodzony w Krasnem 
w 1931 roku, zwycięzca takich gonitw, jak Nagroda A. Wotowskiego 
czy Prezydenta Rzeczypospolitej.

Przed wojną w Stadninie zatrudnionych było pięciu pracowni
ków, w tym jeden ujeżdżacz. Wszystkich obowiązywały zielone uni
formy z czerwonym pasem na piersiach.
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W sierpniu 1939 roku Stadnina i stajnia wyścigowa zostały ewa
kuowane do Leszna niedaleko Warszawy, skąd w listopadzie trafi
ły do Łochowa. Stamtąd okupant wywiózł je do Niemiec. Po woj
nie do kraju powróciły tylko nieliczne klacze: Irri Garia (Parachute 
lub Madjar - Iskra po Dagor), ur. w 1929 roku; Jawa II (Parachute
- Lex po Somme Kis), ur. w 1930 roku; Opawa (Highborn II - Iskra 
po Dagor), ur. w 1935 roku; Quand meme (Parachute - Jagódka 
po Villars), ur. w 1937 roku. Sprowadzona została również córka wy
wiezionej do Niemiec kl. Querelle (Parachute - Estella II po Harlekin)
- Quarry (Pharis - Querelle po Parachute), ur. w 1944 roku w Niem
czech, hod. Marii Ludwiki ks. Czartoryskiej. Trafiła ona do Stadniny 
Koni Golejewko i po zakończonej znakomitej karierze wyścigowej 
(zwyciężyła w Oaks w 1947 roku) została włączona do golejewskie- 
go stada matek. Dała tam cenne potomstwo. Przedłużyła linię żeńską 
klaczy Graisse (St. Saulge - Greffe po Talion), belgijskiej hodow
li, zakupionej jako roczniak do stadniny Janusza hr. Czarneckiego 
w Golejewku.

Podczas okupacji na terenie majątku Krasne prowadzona była 
przez Niemców hodowla koni wschodniopruskich wywodzących się 
z Traken. Właśnie w Krasnem w 1941 roku urodził się kary ogier 
Márzhase (Polarstern - Mârzblümchen po Ararad), który po wojnie 
został szeroko użyty jako reproduktor w Stadninie Koni Plenkity 
(dzisiejsza nazwa Plękity), a następnie w Liszkach (obecnie Liski). 
Jego potomstwo startowało z powodzeniem w konkurencji skoków, 
WKKW i ujeżdżeniu. W pobliskim majątku podczas wojny prze
bywały również skonfiskowane przez Niemców konie pochodzące 
ze stadniny Radziwiłłów z Ołyki na Kresach, gdzie prowadzono ho
dowlę o profilu orientalnym.

Podsumowując działalność wyścigową, stajnia Ludwika hr. Kra
sińskiego pojawiła się na torach w 1858 roku, a więc niemal natych
miast po rozpoczęciu pracy hodowlanej w Krasnem. Początkowo 
jednak biegała wyłącznie końmi obcej hodowli (głównie zagranicz
nej), których trafny zakup w połączeniu z właściwym treningiem za
owocował błyskotliwym debiutem niebiesko-białych barw na torze. 
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Produkty własnej hodowli zaczęły się pojawiać na torach dopiero 
po Powstaniu Styczniowym.

Lata 1864-1880 to okres mało korzystny, bez jakiejkolwiek wy
granej gonitwy klasycznej. Pierwsze spektakularne sukcesy pojawiły 
się dopiero w 1881 roku i należały do urodzonego już w Krasnem 
potomstwa ogiera Highlander. W latach 1881-1887, wyłączając rok 
1884, stajnia Ludwika hr. Krasińskiego stała 6 razy na czele wy
granych w całym imperium rosyjskim, osiągając rekordowe sumy. 
Był to najlepszy okres pod względem odniesionych sukcesów za ży
cia hrabiego. Inne czołowe stajnie polskie osiągnęły pierwszą lo
katę co najwyżej 3 razy, jak w przypadku Ludwika Grabowskiego 
(w latach 1880, 1893, 1894) czy braci Reszke (w latach 1896, 1897, 
1901).

Później nastąpił regres i do momentu zejścia z torów stajni 
„J. Dobrogost”, zlikwidowanej zaraz po śmierci jej właściciela 
Ludwika hr. Krasińskiego w 1895 roku, formy już nie udało się od
zyskać. Jednak dziwnym zrządzeniem losu, jeszcze w tym samym 
roku pojawiły się na torach „perły Krasnego” biegające już w obcych 
barwach i wówczas ponownie ujawniła się potęga hodowli kraśnień- 
skiej, tym razem za pośrednictwem wybitnego Rulera.

Poczynając od pierwszych sukcesów, Krasne jako Stadnina zna
lazła się w sumie 14 razy na pierwszym miejscu pod względem sum 
wygranych w całym imperium rosyjskim. Żadna inna krajowa pla
cówka hodowlana w tym czasie nie zajęła pierwszego miejsca więcej 
niż trzykrotnie.

W porównaniu z Rosją jedynie Michał Łazarew zajął lepszą po
zycję, będąc na czele zwycięzców w latach 1908-1915, a więc przez 
8 lat z rzędu. Należy jednak pamiętać, że potęga Michała Lazarewa 
została w znacznej mierze zbudowana na koniach kraśnieńskiej ho
dowli. Także dla stajni wyścigowej Leona Mantaszewa, o czym była 
już mowa, nie bez znaczenia okazała się obecność koni nabytych 
w Krasnem.

Należy tu podkreślić, pomijając początkowy okres rozwoju 
Stadniny w Krasnem, że barwy jej firmowej stajni wyścigowej re
prezentowały wyłącznie konie własnej hodowli, a nie nabyte, jak 
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to powszechne praktykowano w innych konkurencyjnych stajniach, 
których zaplecze stanowiły stadniny należące do tych samych właści
cieli. Nawet takie sławy hodowlane, jak Stadnina Kruszyna-Widzów 
braci ks. Lubomirskich, mimo znacznej przewagi koni własnego cho
wu włączały w szeregi swej stajni wyścigowej konie obcej hodowli. 
Wśród nich znalazły się m.in. kraśnieńscy synowie Rulera: Scotch 
Boy (od Scotilla po Highlander), ur. w 1894 roku; czy Bartek Zwy
cięzca (od Nanine po Fontainebleau), ur. w 1898 roku. Prowadzona 
nieopodal Widzowa znakomita stadnina braci Reszke w Borownie, 
uświęcona sukcesami swych wychowanków, również posiłkowała 
się obcymi talentami wyścigowymi, takimi jak m.in. wybitny na to- 
rze Pickwick (Ruler - Alice Grey po Ziitzen), ur. w 1896 roku, który 
pośród swych licznych sukcesów wyścigowych pokonał w warszaw
skim Derby chlubę widzowskiej stadniny braci ks. Lubomirskich 
- ogiera Sac a Papier (Salisbury - First Flight po Melton). W tej 
samej stajni zresztą biegał inny wychowanek Krasnego, o nieco 
mniej barwnej karierze wyścigowej, młodszy o rok ogier Mackbeth 
(Ruler - Scotilla po Highlander). Tego typu przykładów jest oczy
wiście znaczniej więcej. Wplatają się one w bogatą historię hodowli 
w Krasnem. Odnosi się to zarówno do okresu poprzedzonego mo
mentem przełomowym w działalności hodowlanej Stadniny, który 
wyznaczyła niespodziewanie śmierć jej założyciela, jak i późniejsze
go, będącego kontynuacją dotychczasowych założeń hodowlanych. 
Pieczę nad tym sprawowali spadkobiercy Ludwika hr. Krasińskie
go - Magdalena hr. Krasińska, a następnie Adam ks. Czartoryski. 
Po pierwszej wojnie światowej, która zniweczyła niemal cały doro
bek hodowlany Krasnego i po podjęciu się odbudowy od podstaw, 
Stadnina nigdy już nie zajęła pierwszego miejsca. Wciąż jednak 
plasowała się w czołówce, zajmując drugie miejsce w latach 1930, 
1932 i 1939 i dwukrotnie trzecie w 1921 i 1929 roku. Reaktywacja 
stajni wyścigowej w 1935 roku sprawiła, że na torach znowu biegały 
kraśnieńskie konie w „macierzystych” niebiesko-białych barwach, 
ale szanse na jej sukcesy i rozwój hodowlany Stadniny przerwała 
najpierw śmierć Adama ks. Czartoryskiego, a następnie wojna.
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Jeśli chodzi o najwybitniejsze konie, które zdobyły w danym 
roku najwyższą sumę nagród, to Krasne jako hodowca plasowa
ło się na czele listy zwycięzców 8 razy, w latach 1877-1915. Były 
to Perkun (1883), Baronet (1886), Ruler (1887), Mortimer (1895), 
Smike (1900), Culloden (1904), Magnat (1909) i Grey Boy (1915). 
Żadna inna krajowa stadnina nie mogła poszczycić się taką liczbą 
zwycięzców.

Do dorobku Stadniny zalicza się również pierwsze miejsce na
leżące do urodzonego w Krasnem ogiera Ruler, który znalazł się aż 
8 razy na liście reproduktorów, których potomstwo wygrało najwię
cej w latach 1877-1915. Był też 5 razy drugi. Także sprowadzony 
wcześniej do Krasnego Highlander okazał się trafnym zakupem 
i znalazł się 5 razy na czołowym miejscu. Z innych ogierów sta
nowiących własność Stadnin krajowych tylko Kordjan jeden raz, 
w 1893 roku, zajął pierwszą lokatę, ale i jego sukces także w dużej 
mierze należy do Krasnego (był przecież wynikiem kraśnieńskiej 
myśli hodowlanej).

Krasne wydało ponadto na świat cenny żeński materiał hodowla
ny. Wśród klaczy, które wyróżniły się na torze, znalazły się: kl. Nix, 
oaksistka moskiewska z 1900 roku, biegająca w barwach Michała 
Łazarewa, oraz 7 oaksistek warszawskich, z których jedna tylko wy
grała w barwach swego hodowcy Ludwika hr. Krasińskiego (stajnia 
„J. Dobrogost”)-Gladia w 1889 roku. Pozostałe biegały już w obcych 
barwach i rozproszyły się w hodowli poza Krasnem. Były to: Milena, 
która wygrała w 1896 roku, jako własność S. Sonnenberga; Miss 
Sparsit, biegająca w stajni Henryka Blocha (Oaks 1900); Judith, 
nabyta przez Michała Łazarewa (Oaks 1902), podobnie jak Miss 
Churchill (Oaks 1904), która wygrała ponadto Oaks w Moskwie, a na
stępnie dała w stadninie Łazarewa wybitnego „trójkoronowanego” 
ogiera Floreal (po Florizel II). Późniejsze oaksistki warszawskie to 
Kordelia, która w 1914 roku przysporzyła radości zwycięstwa stajni 
Leona Mantaszewa, Luna - własności Stanisława Nałęcza (Oaks 1935) 
oraz Quarry, która wygrała drugie powojenne Oaks w 1947 roku.

Do zasług Stadniny należy też utworzenie znaczących dla ho
dowli rodzin żeńskich, takich jak m.in.: Alabama II (Glenlyon 
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- Alabama po Buccaneer), Comaline (Camelion - Ada Byron po 
Blair Athol), Ecrevisse (Fripon - Election po Salvator), Eloquence 
(Chatham - Syntaxina po Dr Syntax), Even (Stockwell - Equal po 
The Cure), Houri (Monarque - Cast Off po Newminster), llias (Inco
gnito - Concette po Sir Hercules), Lady Daisy (Orme - Marguerite 
po Galopin), Lexavis (Thrush - Clarilaw po Persimmon), Little 
Peggotty (The Flying Dutchman - z klaczy po Venison), Miss 
Melbourne (Young Melbourne - Vedette Filly po Vedette), Pera 
(ex Hippokrene) (Carabas - Per Bene po Dunure), Whittlesford 
(Stedfast - Duxford po Swynford) i inne. Do dziś przetrwało tylko 
część, a wśród nich najbardziej znacząca rodzina kl. Ecrevisse.

Spośród wszystkich tych sukcesów za najważniejszy uznaje się 
fenomen Rulera. W 1889 roku, jeszcze za życia tego ogiera, ustano
wiona została gonitwa jego imienia. W 1911 roku Nagroda Rulera 
nabrała charakteru gonitwy klasycznej rozgrywanej na dystansie 
1600 m i przeznaczona jest dla trzyletnich ogierów i klaczy (odpo
wiednik 2000 Gwinei). W latach 1916 i w 1919 gonitwa nie była 
rozgrywana, natomiast w 1917 i 1918 roku odbywała się w Odes
sie, gdzie biegały ewakuowane konie. Kolejne przerwy przypadały 
na lata 1940-1945 oraz 1951-1954.

Konie urodzone w Krasnem, które wygrały Wszechrosyjskie 
Derby w Moskwie

Rok Koń pochodzenie hodowca właściciel
1886 Baronet Highlander - Miss L. hr. Krasiński L. hr. Krasiński
łeb w Dare
łeb Good Boy Good Hope - Miss 

Make
L. hr. Krasiński Towarzystwo Turf

1887 Ruler Isonomy - Reate L. hr. Krasiński L. hr. Krasiński
1895 Mortimer Ruler - Image L. hr. Krasiński I. Mamontow
1904 Culloden Ruler - Nizette M. hr. Krasińska M. i E. Łazarewowie
1909 Magnat Magus - Lady Daisy A. ks. Czartoryski Wielogłowski
1915 Grey Boy Gouvernant - Epsom 

Saint
A. ks. Czartoryski L. Mantaszew
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Konie urodzone w Krasnem, które wygrały Derby w Warszawie*

* Nagrody porównywalne z warszawskim Derby wygrały również:
Perkun (Highlander - Fair Neel) - Nagroda Specjalna 1883
Highland (Highlander - Ilias) - Nagroda Głównego Zarządu Stad Rządowych 1885
Tormentor (Ziitzen - Image) - Nagroda Głównego Zarządu Stad Rządowych 1890

Rok Koń pochodzenie hodowca właściciel
1898 Atilla Ruler - Polly M. hr. Krasińska H. Bloch
1899 Pickwick Ruler - Alice Grey M. hr. Krasińska J. Reszke
1900 S mike Ruler - Comaline M. hr. Krasińska M. Lazare w
1907 Uzda Ruler - Helim M. hr. Krasińska M. i E. Lazare w

Klacze urodzone w Krasnem, które wygrały Oaks w Moskwie

Rok Koń pochodzenie hodowca właściciel
1883 Francesca Rustic - Houri L. hr. Krasiński L. hr. Krasiński
1900 Nix Ruler - Nizette M. hr. Krasińska M. Lazare w
1904 Miss Churchill Ruler - Brawura M. hr. Krasińska M. Lazarew

Klacze urodzone w Krasnem, które wygrały Oaks w Warszawie

Rok Koń pochodzenie hodowca właściciel
1889 Gladia Ziitzen - Miss

Melbourne
L. hr. Krasiński L. hr. Krasiński

1896 Milena Incendiary - Miss 
Louise

L. hr. Krasiński S. Sonnenberg

1900 Miss Sparsit Ruler - Concette M. hr. Krasińska H. Bloch
1902 Judith Ruler - Brawura M. hr. Krasińska M. i E. Łazarew
1904 Miss Churchill Ruler - Brawura M. hr. Krasińska M. Łazarew
1914 Kordelia Mindig - Comelia A. ks. Czartoryski L. Mantaszew
1935 Luna Parachute

- Estella II
A. ks. Czartoryski Stajnia Nałęcz
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Czasy współczesne

Po II wojnie światowej na terenie majątku Krasne utworzono 
Państwowe Gospodarstwo Rolne nastawione na hodowlę bydła, trzo
dy chlewnej i owiec. Na potrzeby PGR-u stajnie zostały przerobione 
na wychowalnie bydła, a przez jakiś czas swe lokum miały tu także 
świnie. Adaptacja dawnych stajen na obory pozbawiła ich dawnego 
układu wnętrza, co wiązało się z likwidacją oryginalnych boksów. 
Po 82 latach konsekwentnej pracy hodowlanej, zniweczonej częścio
wo przez pierwszą wojnę światową, lecz odbudowanej, a następ
nie brutalnie przerwanej i zaprzepaszczonej przez wybuch drugiej, 
Stadnina w Krasnem przestała istnieć. Krótko po wojnie w Krasnem 
funkcjonowała wychowalnia źrebiąt koni roboczych (dla potrzeb 
PGR), nadzorowana przez mjr Mieczysława Nestorowicza, który 
po jej likwidacji przeszedł do Kwidzyna, gdzie objął stanowisko dy
rektora utworzonego tam jesienią 1950 roku Zakładu Treningowego 
dla ogierów.

Na terenie PGR prowadzono również punkt kopulacyjny Sta
da Ogierów w Łącku, gdzie przydzielano sezonowo poszczególne 
ogiery, z których korzystali miejscowi prywatni hodowcy. Punkt ten 
został jednak zlikwidowany w latach 80. W 1961 roku PGR Krasne 
przejęło PGR Szwejki, a w 1973 roku przyłączono dodatkowo PGR 
Jaciążek i PGR Szczuki.

Od początku działalności PGR dyrektorami byli Jan Zieliński, 
Konstanty Wilczyński, Zygmunt Huba, Bogdan Tokarewicz, a na
stępnie, od 1984 roku, Andrzej Zych.

Właśnie z inicjatywy Andrzeja Zycha w Krasnem zaczęto orga
nizować obozy dla studentów w oparciu o konie z Brwinowa należą
ce do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Póź
niej (gdy już powołano do życia Stadninę) utworzona została sekcja 
jeździecka zrzeszająca studentów SGGW, którą opiekowali się ko
lejno jako instruktorzy: Jan Ratajczak, Wojciech Kardyka, Jacek 
Kowerski. Działalność ta jednak trwała krótko. Szczęśliwym splotem 

156



okoliczności rodzące się plany ówczesnego dyrektora PGR Andrzeja 
Zycha związane z myślą o reaktywacji Stadniny w Krasnem, zbiegły 
się z postanowieniami Zjednoczenia Hodowli Zwierząt Zarodowych 
o założeniu kolejnego, dziewiątego, ośrodka hodowli pełnej krwi. 
Łączyło się to z koniecznością wyszukania odpowiedniego obiektu. 
Właściwe warunki dla hodowli koni pełnej krwi oraz wieloletnie tra
dycje hodowlane były głównymi atutami, które sprawiły, że pomysł 
zyskał aprobatę komisji z ramienia Krajowego Zrzeszenia Państwo
wych Przedsiębiorstw Hodowli i Obrotu Zwierzętami. W jej skład 
wchodzili: Jerzy Budny, Władysław Byszewski, Jerzy Sas-Jaworski, 
Maciej Swidziński i Michał Wojnarowski. W ślad za pozytywną opi
nią komisji przystąpiono do organizacyjnego przejęcia obiektu w listo
padzie 1987 roku, a więc niemal dokładnie w 130. rocznicę założenia 
Stadniny. W ramach organizacji, a właściwie reorganizacji Stadniny, 
przystąpiono do adaptacji dawnych zabudowań stajennych, przywra
cając im pierwotny, boksowy charakter. Wszystkie boksy zostały wy
posażone w automatyczne poidła. Odnowiono powozownię i budynek 
dawnej obory wołów roboczych, który został zaadoptowany na stajnię. 
Obsiano 37 ha pastwisk i stworzono zimową bieżnię dla klaczy i rocz
niaków. Wiosną następnego roku dodatkowo zasiano 8 ha pastwisk, 
które później ogrodzono, wyznaczając dwie kwatery w obrębie muru, 
w miejscu, gdzie już wcześniej, za czasów Ludwika hr. Krasińskiego, 
istniały. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych roz
poczęto budowę nowych dwóch dodatkowych stajni.

Trzon reaktywowanej Stadniny składał się z 27 klaczy zakupio
nych jeszcze jesienią 1987 roku w państwowych stadninach pełnej 
krwi. Najwięcej, bo 13 klaczy przybyło z Golejewka, po 6 ze stadnin 
w Mosznej i Kozienicach, a dwie ze Strzegomia. Wyboru tych kla
czy dokonał Maciej Świdziński, wybitny hodowca ze Stadniny Koni 
Golejewko, który błyskawicznie powziął decyzję o przejściu do 
Krasnego i podjął się misji wznowienia i prowadzenia od podstaw 
Stadniny pełnej krwi. Niestety plany Macieja Swidzińskiego zostały 
dramatycznie przerwane, kiedy podczas wykonywania codziennych 
obowiązków uległ wypadkowi. Zmarł w wyniku odniesionych obra
żeń 19 lipca 1988 roku. Został pochowany na cmentarzu w Golejewku 
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- stadninie, której poświęcił wiele lat swojego życia. Dzieło odbu
dowy hodowli pełnej krwi w Krasnem kontynuowano pod nadzorem 
dyrektora Andrzeja Zycha, któremu z pomocą przybył zasłużony 
koniuszy Państwowej Stadniny w Kozienicach, Józef Garbat. Pod 
koniec sierpnia 1988 roku krośnieńska Stadnina gościła uczestni
ków XXXIX Kongresu Krajów Demokracji Ludowej ds. Wyścigów 
i Prób Dzielności Koni, a we wrześniu odbył się pierwszy jesien
ny przegląd hodowlany. Przedstawiono wówczas 25 klaczy pełnej 
krwi i 12 źrebiąt, wśród których znalazły się: Brochwicz, Kliwia 
i Tabakierka. W listopadzie 1988 roku stanowisko głównego specja
listy do spraw hodowli objął dotychczasowy zastępca kierownika SK 
Moszna, Marek Wachel. W 1993 roku obowiązki te przejął Jarosław 
Księżuk, prowadzący hodowlę do chwili obecnej.

Pod koniec 1988 roku zakupiono następną partię 11 klaczy 
(2 z Kozienic, 4 z Golejewka, 5 z Mosznej), które zostały włączone 
do stada matek na początku następnego roku. Kolejne 8 klaczy przy
było w 1989 i 1990 ze stadnin w Mosznej, Widzowie i Golejewku, 
a w 1991 roku dołączyły do hodowli klacze urodzone już w Krasnem. 
Były to Cz-wa, Deriana i Tabakierka, wszystkie z rocznika 1988.

Fot. Edyta Twaróg
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Klacze zakupione w ramach reaktywacji SK Krasne 
w pierwszych latach jej działalności (1987-1990)

Grudzień 1987
1 AFRYKA (Méhari - Aiwa po Skarb), ur. w 1970 roku, hod. SK Golejewko
2 DESNA (Saragan - Debora po Negresco), ur. w 1972 roku, hod. SK Golejewko
3 KAJA (Méhari - Kasjopea po Aquino), ur. w 1973 roku, hod. SK Golejewko
4 KNIEJA (Dakota - Kumaryna po Kadyks), ur. w 1980 roku, hod. SK Golejewko
5 TABAKIERA (Dakota - Telimena po Kadyks), ur. w 1980 roku, 

hod. SK Golejewko
6 KANTYLENA (Dargin - Kometa po Beauvallon), ur. w 1983 roku, 

hod. SK Golejewko
7 NIRWANA (Dargin - Nargila po Balustrade), ur. w 1983 roku, 

hod. SK Golejewko
8 TATARKA (Negresco - Tartaria po Turysta), ur. w 1966 roku, 

hod. SK Golejewko
9 KAMENA (Conor Pass - Kaliope po Aquino), ur. w 1984 roku, 

hod. SK Golejewko
10 KAMORRA (Skunks - Kokaina po Saragan), ur. w 1985 roku, 

hod. SK Golejewko
11 KASSEKA (Conor Pass - Kaja po Méhari), ur. w 1984 roku, 

hod. SK Golejewko
12 NIETRZYCA (Fordon - Narew po Méhari), ur. w 1984 roku, 

hod. SK Golejewko
13 NORINA (Conor Pass - Nancy po Beauvallon), ur. w 1984 roku, 

hod. SK Golejewko
14 BOGNA (Parysów - Bogdanna po Aquino), ur. w 1980 roku, hod. SK Kozienice

15 CZANDRA (Doryant - Czantoria po Aquino), ur. w 1975 roku, 
hod. SK Kozienice

16 BIEBRZA (Dipol - Breda po Surmacz), ur. w 1982 roku. hod. SK Kozienice

17 SCUDERIA (Meautry - Scuola po Erotyk), ur. w 1981 roku, 
hod. SK Kozienice

18 CARA VELA (Euro Star - Corveta po Juggernaut), ur. w 1984 roku, 
hod. SK Kozienice

19 CZAMBA (Club House - Czandra po Doryant), ur. w 1984 roku, 
hod. SK Kozienice

20 ZORILLA (Negresco - Zingareska po Sonnenorden), ur. w 1970 roku, 
hod. SK Moszna
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21 DACJA (Dorpat - Delia po Negresco), ur. w 1971 roku, hod. SK Moszna

22 DZIWNICA (Masis - Dźwina po Szczecin), ur. w 1972 roku, hod. SK Moszna

23 MAJORKA (Méhari - Martynika po Negresco), ur. w 1972 roku, 
hod. SK Moszna

24 AWARISSA (Waidwerk - Aklamacja po Negresco), ur. w 1979 roku, 
hod. SK Moszna

25 DA FLORA (Conor Pass - Dagola po Balustrade), ur. w 1983 roku, 
hod. SK Moszna

26 NEL (Torpid - Nona po Méhari), ur. w 1970 roku, hod. SK Strzegom

27 NIASA (Méhari - Nysa po Solali), ur. w 1971 roku, hod. SK Strzegom

1988
1 ANGARA (Doryant - Alpuhara po Aquino), ur. w 1975 roku. hod. SK Kozienice
2 SOLURA (Freefoot - Sokora po Surmacz), ur. w 1977 roku, hod. SK Kozienice
3 ESPADA (Skunks - Esperanza po Méhari), ur. w 1985 roku, hod. SK Golejewko
4 AGAWA (Skunks - Afryka po Méhari), ur. w 1986 roku, hod. SK Golejewko
5 JESIENNA MGŁA (Skunks - Jesień po Méhari), ur. w 1985 roku, 

hod. SK Golejewko
6 JUZYNA (Euro Star - Jeżyna po Negresco), ur. w 1985 roku, hod. SK Golejewko
7 JAGMEDA (Demon Club - Jagiełka po Negresco), ur. w 1985 roku, 

hod. SK Moszna
8 TURAWA (Beauvallon - Tundra po Club House), ur. w 1985 roku, 

hod. SK Moszna
9 DA COPA (Parysów - Da costa po Méhari), ur. w 1985 roku, hod. SK Moszna
10 OLCZATKA (Demon Club - Olczata po Czerkies), ur. w 1985 roku, 

hod. SK Moszna
11 TRACJA (Demon Club - Troska po Euro Star), ur. w 1985 roku, hod. SK Moszna

1989
1 MEGI (Dakota - Maramba po Beauvallon), ur. w 1987 roku, hod. SK Moszna
2 TULCZA (Dakota-Tuluza po Parole Board), ur. w 1986 roku, hod. SK Moszna
3 DŻANFATRA (Babant - Dżafra po Torpid), ur. w 1986 roku. hod. SK Widzów

4 SARI (Meautry - Sarissa po Antiquarian), ur. w 1983 roku, hod. SK Widzów

5 KODINA (Dipol - Kodeina po Beauvallon), ur. w 1987 roku, hod. SK Golejewko
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* kolejność wymienionych klaczy według kroniki SK Krasne.

1990
1 SOVERA (Orange Bay - Scaevola po Juggernaut), ur. w 1986 roku, 

hod. PTWK
2 JANTARIA (Amyndas - Jarmułka po Méhari), ur. w 1986 roku, hod. SK Moszna

3 ISTRADA (Dakota - Ibrala po Beauvallon), ur. w 1987 roku, hod. SK Moszna

ISTRADA (Dakota - Ibrala po Beauvallon), ur. w 1987 roku w SK Moszna. Fot. Edyta 
Twaróg.
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Zgodnie z przepisami obejmującymi wszystkie państwowe stadni
ny, pierwszy przychówek urodzony w Krasnem poddany został znako
waniu. Z lewej strony wypalano kolejny numer identyfikacyjny konia, 
a z prawej numer Stadniny, który został nadany wcześniej przez Cen
tralny Zarząd Zjednoczenia Hodowli Obrotu Zwierzętami. W przy
padku SK Krasne był to numer 17, otrzymany w „spadku” po jednej 
ze stadnin państwowych, która została powołana do życia w okresie 
powojennym i zlikwidowana po krótkim okresie działalności.

23 września 1989 roku zorganizowano drugi już jesienny przegląd 
hodowlany, który był połączony z kwalifikacją koni na tor wyścigo
wy. Wszystkie roczniaki przeznaczono do treningu na Państwowych 
Torach Wyścigów Konnych na Służewcu, gdzie zostały przekazane 
począwszy od listopada tegoż roku. Ogiery Brochwicz i Nitryt oraz 
klacz Kliwia zostały przydzielone do stajni treningowej „Żołędnica” 
trenera Andrzeja Walickiego, a Da Long wraz z klaczami Deriana 
i Tabakierka do stajni „Golejewko” trenera Mirosława Stawskiego. 
Stajnia „Kurozwęki” Ludwika Buidensa przyjęła ogiery Bartang, 
Midway i klacz Cz-wa, a stajnia „Skrzydlów” prowadzona przez 
Mariana Baniewicza - ogiery Ahaggar, Scudo i klacz Dziewucha.

Przydziału do poszczególnych stajen dokonał ówczesny dyrektor 
PTWK Leszek Gniazdowski.

13 czerwca 1990 roku odbył się pierwszy wyścig z udziałem koni 
urodzonych w reaktywowanej Stadninie w Krasnem. Była to goni
twa drugiej grupy dla dwulatków rozegrana na dystansie 1000 me
trów, a zwyciężczynią okazała się kraśnieńska klacz Cz-wa (Dakota 
- Czandra po Doryant) dosiadana przez dżokeja Tomasza Dula. Go
nitwę tą można uznać za „preludium” do tego, co przyniosły następ
ne wyścigi, w których uczestniczyły pierwsze dwulatki z Krasnego. 
W 53 rozegranych gonitwach odniosły one 15 zwycięstw. Ogier 
Brochwicz wygrał najważniejsze nagrody dla tej grupy wiekowej, tj. 
Nagrodę Ministerstwa Rolnictwa i Mokotowską, a Tabakierka Na
grodę Dakoty i Efforty. Tak rozpoczął się pierwszy sezon wyścigowy 
po 51 latach nieobecności na torze i nowy okres w życiu Stadniny.

Pod koniec 1990 roku zapadła decyzja o przydzieleniu PS K Krasne 
odrębnej stajni treningowej na PTWK Służewiec, w związku z czym
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na początku następnego roku stajnię „Żołędnica” przemianowano 
na „Krasne”. Trenerem pozostał Andrzej Walicki. Stajnia „Krasne” 
powróciła nie tylko do swej przedwojennej nazwy, ale również 
do dawnych barw, które zostały nadane jeszcze przez Ludwika 
hr. Krasińskiego i po 40-letniej przerwie przywrócone na krótko 
przed II wojną światową.

Od 1993 do końca 1994 roku przedsiębiorstwo działało jako 
Stadnina Koni Skarbu Państwa, a od stycznia 1995 roku zosta
ło przekształcone w jednoosobową Spółkę AWRSP w Warszawie, 
która uległa następnie przeobrażeniu w Agencję Nieruchomości 
Rolnych. Od tamtej pory utrzymuje się taki sam statut prawny, a firma 
prowadzi swą działalność jako Stadnina Koni „Krasne” Spółka z o.o. 
Od 2003 roku, rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Stadnina została wpisana do strategicznych spółek Skarbu Państwa.

Dyrektorami już Państwowej Stadniny Koni w Krasnem byli ko
lejno Andrzej Zych (1988-1990), Kazimierz Olechno (1990-2000), 
a od maja 2000 Prezesem Zarządu Stadniny Koni „Krasne” Sp. z o.o. 
jest Lech Kaczorowski.

Stadnina Koni „Krasne” Spółka z o.o. funkcjonuje na obszarze 
806 ha. Głównym przedmiotem jej działalności jest hodowla koni 
pełnej krwi angielskiej, ale zajmuje się również hodowlą bydła, to
warową produkcją roślinną oraz świadczy inne usługi.

Hodowla bydła prowadzona jest w oddalonej o 2 km fermie 
w Szczukach, gdzie znajduje się również suszarnia i magazyny zbo
żowe. Ferma ta liczy ok. 200 sztuk bydła, w tym prawie 100 krów 
rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. W latach 2005-2006 znajdujące się 
na terenie fermy obiekty produkcyjne (wraz z oborą) wyremontowa
no, instalując urządzenia poprawiające warunki sanitaryjno-wetery- 
naryjne. Ponadto wybudowano nowoczesny jałownik z wybiegami 
oraz płytę obornikową spełniającą wymogi unijne.

Na terenie fermy w Szczukach znajduje się także dwór zbudowa
ny w 1870 roku, w którym w latach 1886-1889 przebywała w cha
rakterze guwernantki Maria Skłodowska. Z uwagi na przypadającą 
w 2007 roku 140. rocznicę urodzin tej dwukrotnej noblistki, zarząd 
Stadniny czyni szczególne starania, aby pozyskać środki finansowe



Ferma bydła mlecznego w Szczukach. Fot. Sylweriusz Sztukert.

na remont tego obiektu i stworzenie izby pamięci poświęconej Marii 
Skłodowskiej.

Sama produkcja roślinna obejmuje około 650 ha gruntów. Oprócz 
uprawy buraków, rzepaku, pszenicy i kukurydzy na ziarno, firma zaj
muje się również wytwarzaniem pasz dla koni i bydła. Stadnina osią
ga dobre wyniki finansowe, a niemałe korzyści przynosi jej również 
dobrze rozwinięta działalność usługowa.

Hodowla koni prowadzona jest w Krasnem, gdzie mieści się sie
dziba firmy. Tutaj też jesienią 2000 roku zorganizowano niewielką 
stajnię wyścigową, tworząc jednocześnie zaplecze w postaci robo
czego toru treningowego. Główną ideą tego przedsięwzięcia było 
wykorzystanie młodych koni, które nie zostały sprzedane na au
kcji roczniaków. Istotne jest również to, że od momentu powołania 
do życia własnej stajni treningowej. Stadnina nie ponosi kosztów 
związanych ze stałym treningiem w Warszawie. Obecnie trenowane 
w Krasnem konie są następnie transportowane na Tory Wyścigów 
Konnych na Służewcu i tam poddawane próbie selekcyjnej.
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Od momentu reaktywacji Stadniny do końca sezonu 2006 konie 
z Krasnego wywalczyły zwycięstwa między innymi w takich goni
twach, jak: Derby, 2 x Nagroda Prezesa Rady Ministrów, 2 x Wielka 
Warszawska i 2 x Wiosenna, a także Ministerstwa Rolnictwa oraz 
Mokotowska, Iwna, Kozienic, Krasnego, Critérium czy Syreny.

Konie z Krasnego biegają również z dużym powodzeniem poza 
granicami naszego kraju. Odnoszą sukcesy nie tylko w wys'cigach 
płaskich, ale także w gonitwach przeszkodowych w Czechach, 
na Słowacji, na Węgrzech, a także w Austrii, Niemczech, Włoszech 
i Szwajcarii, stając się wizytówką polskiej hodowli.

Dwukrotne zwycięstwo Oaks na Słowacji zdobyte rok po roku, 
wygrana gonitwy St. Leger na Słowacji i w czeskich Pardubi
cach, Zlatÿ Pohar w Pradze, Velka Majova Cena, trzykrotnie Cena 
Paramo i tyleż samo zdobytych prestiżowych tytułów Konia Roku, 
a także dwukrotny championat wyścigowy, wygrana gonitwy płotowej 
Premio Corsa Siepi di Merano G 1, to tylko niektóre osiągnięcia za
graniczne koni krośnieńskich.

TYTUS (Zampano - Tytania po Dinard), ur. w 1993 roku w SK Krasne, i R. Maliśka. 
Fot. Vaclav Volf.
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Na pierwszym planie klacz DRAGONIA (Saphir - Dagna po Eternity’s Breath), 
ur. w 2003 roku w SK Krasne. Fot. Vaclav Volf.

Sukcesy poszczególnych koni zostaną omówione w kolejnych 
rozdziałach.

Wyniki osiągane przez Stadninę Krasne na europejskich torach 
wyścigowych są zauważane i doceniane w kraju i za granicą. Dzię
ki temu wzrasta frekwencja potencjalnych nabywców na aukcjach 
roczniaków organizowanych na terenie Stadniny. Wobec kryzysowej 
sytuacji, jaka zapanowała w ostatnim czasie na służewieckim torze 
oraz osłabionej koniunktury na sprzedaż młodzieży w kraju, Stadni
na Koni Krasne nie narzeka na problemy z tym związane. Zarówno 
w 2005, jak i 2006 roku, cała stawka wystawionych roczniaków zo
stała sprzedana lub wydzierżawiona za granicę, głównie do Czech, 
na Słowację i na Węgry. Forma dzierżawy, którą stosuje się w przy
padku klaczy, ma na celu zabezpieczenie żeńskiego materiału ho
dowlanego, który po sprawdzeniu na torach, wraca do Stadniny, aby 
zasilić stado kraśnieńskich matek.

Obecnie stan klaczy zarodowych pełnej krwi Stadniny Koni 
Krasne wynosi 31 matek. Pozostałą część stada (z początkiem 
roku 2007) stanowi 16 roczniaków i 26 koni będących w trenin
gu oraz 4 ogiery czołowe pełnej krwi wykorzystywane w hodowli. 
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Są to: Fly To The Stars (Bluebird - Rise And Fall po Mill Reef), 
ur. w 1994 roku w Anglii; Great Lakes (Lomond - Costly Wave 
po Caro), ur. w 1986 roku w Anglii; Jape (Alleged - Northern 
Blossom po Snow Knight), ur. w 1989 roku w USA; oraz Kharoud 
(Linamix - Khariyda po Shakapour), ur. w 2000 roku we Francji.

Ponadto na stanie Stadniny znajduje się jedna klacz półkrwi 
z rocznym przychówkiem oraz 16 koni użytkowych i 40 w pensjo
nacie.

W 1999 roku w ramach likwidacji stadniny koni półkrwi dzia
łającej przy Stadzie Ogierów w Boguławicach, SK Krasne przyjęła 
5 klaczy. Były to: bogusławickiej hodowli Demeter xo (Emetyt xo 
- Donna Prila xx po Unoaprile xx), ur. w 1994 roku; Horpyna xo 
(Emetyt xo - Horda xo po Campetot xxoo), ur. w 1995 roku; Vika xo 
(Emetyt xo - Vellina xo po Lukan xxoo), ur. w 1994 roku; i Róża xo 
(Emetyt xo - Rotacja xx po Valiant Heart xx), ur. w 1995 roku; oraz 
walewicka Gildia xo (Hippies xo - Gilja xo po Sekwestr xxoo), 
ur. w 1990 roku.

Róża, pokryta ogierem pełnej krwi All Hands On Deck, dała klacz 
Roksana, która biegała w wieku trzech lat w siedmiu wyścigach, wy
grywając trzy z nich, w tym jedną gonitwę płotową. Ponadto była 
druga w Derby i Oaks dla koni półkrwi.

Pozostała część klaczy ze zlikwidowanej stadniny w Bogusławi- 
cach trafiła do Walewic i Janowa Podlaskiego. Koncepcja ta miała 
na celu zachowanie cennego materiału hodowlanego, jednak tak nie
liczny dział półkrwi w Krasnem wykruszył się.



Najważniejsze rodziny klaczy utworzone w Krasnem 
mające wpływ na hodowlę krajową, które nie 

powróciły do Krasnego*

* W rozdziałach dotyczących rodzin klaczy oraz reproduktorów wszystkie konie uro
dzone w Krasnem zostały zapisane drukowanymi literami.

Rodzina klaczy ALABAMA II (Glenlyon - Alabama po 
Buccaneer), ur. w 1875 roku u Mr. W. Burton w Anglii. Zosta
ła ona sprowadzona przez Ludwika hr. Krasińskiego do Krasnego 
w 1879 roku. Założyła niewielką rodzinę, która dosyć szybko wy
gasła. Jej córka MISS LOUISE (po Dalham), ur. w 1883 dała w sta
dzie 13 źrebiąt, spośród których później wyróżniła się oaksistka war
szawska z 1896 roku - MILENA (po Incendiary), ur. w 1893 roku 
w Krasnem, ale będąca własnością S. Sonnenberga; oraz klacz LORNE 
(po Ruler), ur. w 1899 roku - zwyciężczyni Nagrody Cesarskiej 
w Moskwie. Z rodziny tej wywodził się również LANCELOT 
(Ruler - Marpessa po Highlander), ur. w 1894 roku, który wygrał 
m.in. Nagrodę Ludwika hr. Krasińskiego, Zamoyskiego, Cesarską, 
Wielką Warszawską, Weiter i Cesarską w Moskwie.

Rodzina klaczy CORNALINE (Carnelion - Ada Byron po 
Blair Athol), ur. w 1880 roku w Anglii, hodowli Leopolda 
de Rotschild, a sprowadzona do Polski przez Ludwika hr. Krasińskie
go w 1883 roku. Cornaline należała do najbardziej płodnych klaczy 
w krośnieńskim stadzie matek. Dała 14 źrebiąt, zakładając jednocze
śnie typowo krośnieńską rodzinę. Ukształtowała się tu na przestrzeni 
lat, będąc obecną w hodowli Krasińskich i Czartoryskich, a także 
rozprzestrzeniając się w hodowli krajowej. Po wojnie obięła swym 
zasięgiem stadniny państwowe w Mosznej, Strzegomiu, Kozienicach 
i Rzecznej.
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Cornaline w Krasnem dała m.in. dwie znakomite klacze stadne, 
dzięki którym rodzina ta się ugruntowała. Były to POLLY (po Kis- 
ber), ur. w 1884 roku, i CORNELIA (po Ruler), ur. w 1899 roku. 
Z synów wyróżnił się ogier SMIKE (po Ruler), ur. w 1897 roku, 
hodowli Magdaleny hr. Krasińskiej - który w barwach Michała Ła- 
zarewa wygrał Derby, Cesarską i Weiter w Warszawie i St. Leger 
w Petersburgu i Moskwie.

Z potomstwa wspomnianej klaczy Polly należy wymienić w pierw
szej kolejności ogiera HUNGARIAN (po Ruler), ur. w 1892 roku 
w Krasnem, który został zakupiony przez ordynata Maurycego 
hr. Zamoyskiego, reprezentując barwy jego stajni. Hungarian miał 
długą karierę wyścigową, z szeregiem zwycięstw na koncie. Biegał 
od 2 do 8 lat włącznie, wygrywając 26 gonitw na 54 starty, w tym 
dwukrotnie Nagrodę Zamoyskiego, Cesarską w Warszawie, dwu
krotnie Jubileuszową i Cesarską w Moskwie, a także Wielką War
szawską i Ludwika hr. Krasińskiego.

Młodszy od Hungariana jego rodzony brat ATILLA, z roczni
ka 1895, wygrał Derby w Warszawie. Polly dała też w Krasnem 
z Rulerem ogiera ŁOCHOWISZCZE, ur. w 1904 roku, który trium
fował w Produce w Petersburgu, a po zakończoneniu kariery wyści
gowej był jednym z reproduktorów pełnej krwi użytych w tabunach 
dońskich. Wspomniał o tym w swej monografii o koniu dońskim 
gen. A. F. Gruszecki, który był szefem komisji remontowej na wschod
nią część stepów zadońskich.

Córka klaczy Polly - PRETTY POLL (po Ruler), ur. w 1896 roku, 
hodowli Magdaleny hr. Krasińskiej, dała w stadninie Henryka 
Blocha ogiera Amorek (po Sirdar), ur. w 1906 roku, który wygrał 
Nagrodę Rulera i Cesarską w Petersburgu.

Z rodziny tej pochodziła też bardzo dobra matka hodowlana 
Extaza (Harlekin - Corine po Dagor), ur. w 1925 roku w stadninie 
Janusza hr. Czarneckiego w Golejewku, która przyczyniła się także 
do ugruntowania rodziny poprzez swą córkę Isolda (po Illuminator), 
ur. w 1934 roku, w stadninie hr. Alberta i marg. Aleksandra Wielo
polskich w Chrobrzu, gdzie rok później dała też bardzo dobrą klacz 
wyścigową Juturna (Mah Jong - Extaza po Harlekin), biegającą 
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w stajni Czesława Andrycza, odnosząc m.in. zwycięstwa w gonitwach 
o Nagrodę Wiosenną, Produce i Oaks w Warszawie. Isoldę zakupił 
następnie do swego stada Włodzimierz Matlakowski i również skoja
rzył z ogierem Mah Jong. Z tego połączenia w 1939 roku urodziła się 
Isolana, która została zrabowana przez Niemców, ale po wojnie po
wróciła do Polski razem ze swą córką kl. Ilianda (po Accord Parfait), 
ur. w 1945 roku, hod. PZCHK, która tafiła do SK Moszna, a poprzez 
swą córkę kl. Ilia (po Sygnet), ur. w 1960 roku, założyła odgałęzienie 
w SK Strzegom. Sama Isolana założyła odgałęzienie w Kozienicach, 
gdzie dała klacz Brianza (po Ali Pasha), ur. w 1948 roku, włączoną 
następnie do stada matek w macierzystej stadninie.

Jeszcze jedna wartościowa córka klaczy Cornaline i Rulera 
- CORNELIA, ur. w 1899 roku w Krasnem, dała kl. KORDEL1A 
(po Mindig), ur. w 1911 roku w Krasnem, która wygrała Oaks 
i Produce w Moskwie, biegając w barwach Leona Mantaszewa. Pi- 
sząc o zasięgu tej rodziny i sukcesach jej przedstawicieli warto też 
wspomnieć o klaczy Isola Bella (Batiar - Gizela po Coriolanus), 
ur. w 1932 w stadzie M. Bersona, która przed wojną trafiła do stadni
ny Henryka Woźniakowskiego w Widzowie, gdzie wśród potomstwa 
pozostawiła og. lndygenat (po Forward), ur. w 1939 roku, należące
go do czołówki koni wyścigowych hodowli Henryka Woźniakow
skiego. Ogier ten biegał z powodzeniem podczas okupacji na torach 
we Lwowie i Lublinie, osiągając największe sukcesy w 1943 roku, 
kiedy to odniósł m.in. zwycięstwo w najwyżej dotowanej gonitwie 
o Nagrodę im. Pana Prezydenta Głównego Wydziału Wyżywienia 
i Rolnictwa, rozgrywaną na dystansie 3200 m. Jako czterolatek zajął 
drugie miejsce na liście wygranych. Do stada widzowskich matek 
w stadninie Henryka Woźniakowskiego włączona została również 
klacz Opawa (Highborn II - Iskra po Dagor), ur. w 1935 roku, która 
dała tam m.in. klacz Opieka (po Forward), ur. w 1942 roku. Opieka 
wraz z klaczą Istar (Bandit - Isola Bella po Batiar), ur. w 1943 roku, 
zostały po wojnie wcielone do Stadniny Koni Moszna (wówczas SK 
Łąka Prudnicka).

Z klaczy pochodzących z tej rodziny urodzonych przed wojną 
w Krasnem ocalała IRRI GARIA (Madjar lub Parachute - Iskra po 
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Dagor), ur. w 1929 roku, która trafiła do upaństwowionej już stadniny 
w Widzowie, gdzie zakończyła życie w 1948 roku w wieku 19 lat.

Rodzina klaczy ELOQUENCE (Chatham - Syntaxina po 
Dr Syntax), ur. w Anglii w 1853 roku, hodowli Duke of Bedford. 
Sprowadzona do Krasnego przez Ludwika hr. Krasińskiego jako 
czteroletnia. Ze skromnej grupy potomstwa, jakie pozostawiła, wy
różniła się jedynie klacz EWELINA (po Flatterer), ur. w 1862 roku, 
którą nabył Ludwik hr. Grabowski do swej znakomitej stadni
ny w Sernikach. Założyła tam liczną, cenną rodzinę, która jednak 
nie przetrwała II wojny światowej. Córka klaczy Ewelina, 0'Harra 
(po Percy), ur. w 1873 roku, wygrała gonitwę Cesarską w Moskwie, 
a jej półsiostra Salamandra (po Le Sarrazin), ur. w 1880 roku, oka
zała się cenną i płodną matką. Dała m.in. klacz Pani Chorążyna 
(po Chorąży Świnka), ur. w 1891 roku, hod. L. Grosse, która wygrała 
Middle Park Plate jako własność Ludwika Grabowskiego. Po zakoń
czonej karierze wyścigowej została włączona do hodowli i pozosta
wiła w stadzie Ludwika Grabowskiego i L. Grosse, klacz Madame 
Ferrari (po Chambery), ur. w 1898 roku, jedną z najwybitniejszych 
klaczy wyścigowych krajowej hodowli. Wygrała ona m.in. goni
twy: Gagarińską, Triochgorną, Cesarzowej w Petersburgu, Cesarską 
w Moskwie, a w Warszawie Oaks, Nagrodę J. Zamoyskiego i Wielką 
Warszawską. Wcielona do stada matek w stadninie L. Grosse dała 
oaksistkę Nitocris (po Sirdar), ur. w 1906 roku. Inna przedstawi
cielka tej linii Barbier de Seville (Braconnier - Felicita po Foscari), 
ur. w 1893 roku, hod. Ludwika Grabowskiego, wygrała Cesarską 
w Moskwie. Z rodziny tej pochodzi również derbista warszawski 
i zwycięzca Nagrody Rulera Bejrut (Albula - Mea II po Guttenberg), 
ur. w 1927 roku, ze stajni Grabowo Wacława Wysockiego.

Rodzina klaczy EVEN (Stockwell - Equal po The Cure), 
ur. w 1857 roku u Mr John Osborne w Anglii, która została spro
wadzona jako dwuletnia. W trakcie swej kariery hodowlanej 
w Krasnem dała 12 źrebiąt. Linię przedłużyła jej córka AUGUSTA 
(po Walmer), która została zaźrebiona sprowadzonym z Francji 
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ogierem Kremlin (Gladiateur - Moskowa po Muscovite) i sprzeda
na na aukcji w Krasnem w 1876 roku do stadniny w Kras'niczynie 
Wojciecha hr. Poletyłły, gdzie urodziła wspomnianego wcześniej 
ogiera Kordjan, wybitnego konia wyścigowego, który wygrał m.in. 
Derby, oraz doskonałego reproduktora, pierwszego znaczącego, ja
kiego wydała na świat hodowla krajowa, ojca bardzo dobrze bie
gającego potomstwa. W 1893 roku Kordjan zajął pierwsze miejsce 
wśród zwycięskich reproduktorów w całym imperium rosyjskim. 
Odegrał również znaczącą rolę w hodowli półkrwi, dając w Janowie 
szereg dobrych koni, w tym m.in. znaną steeplerkę Karmen (od Magita 
po His Majesty), ur. w 1886 roku, a poprzez swego syna pełnej krwi 
og. Josselin (od Julietta Capuletti po Trésor), ur. w 1891 roku, hodowli 
K. Dorożyńskiego, który krył na jednej ze stacji rozpłodowych w okrę
gu salskim, wywarł w pewnym stopniu wpływ na hodowlę dońską.

Poza Kordjanem Augusta w stadzie Wojciecha hr. Poletyłły 
dała także innego doskonałego konia wyścigowego, m.in. zwycięz
cę Wszechrosyjskiego Derby w Moskwie - ogiera Rymko-Rajgis 
(po Roehampton), ur. w 1888 roku, który biegał w barwach wła
ścicieli T. Dorożyńskiego i J. Skarżyńskiego z Ukrainy. Podobnie 
jak rodzina klaczy Eloquence, również linia Even wygasła podczas 
II wojny światowej.

Rodzina klaczy HOURI (Monarque - Cast Off po Newminster), 
ur. w 1871 roku we Francji, hodowli barona Rotschilda. Została 
sprowadzona przez Ludwika hr. Krasińskiego w 1874 roku. Dała ona 
w Krasnem klacze: MISS MONARQUE (po Paddy), ur. w 1877 roku, 
a następnie starszą o rok niezwykle cenną matkę stadną kl. HERTHA 
(po Highlander) oraz FRANCESCA (po Rustic), ur. w 1880 roku, 
które przedłużyły linię. Francesca zwyciężyła Produce w Warsza
wie, Triochgorną (rosyjskie Oaks) i Cesarską w Moskwie. Po włą
czeniu do krasnieńskiej hodowli dała z Rulerem klacz BEATRIX 
(ex Beatrice Cenci), ur. w 1897 roku, która z kolei była matką klaczy 
Aragwa (po Aboyeur), ur. w 1916 roku w Rosji, hodowli T. Basiew, 
sprowadzonej w 1919 roku z Odessy do Stadniny Państwowej w Jano
wie Podlaskim. Aragwa biegała w barwach 1 Pułku Ułanów Krecho- 
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wieckich, wygrywając w 1921 roku Narodę Rzeki Wisły, Krasińskich 
i Lubomirskich. Następnie włączona do hodowli dała klacz Fatima 
(po Illuminator), ur. w 1924 roku, która została wraz z innymi 13 kla
czami, też urodzonymi w Janowie, przeniesiona do nowo utworzonej 
stadniny koni pełnej krwi w Kozienicach. Okazała się ona jedną z naj
lepszych klaczy wyścigowych okresu międzywojennego, triumfator
ką Nagrody Rzeki Wisły i Wielkiej Warszawskiej. Po zakończonej 
karierze wyścigowej została wcielona do stada kozienickich matek, 
dając kl. Rada (po Bafur), ur. w 1935 roku, która została później na
byta na aukcji roczniaków do jednej z czołowych stadnin pełnej krwi 
okresu międzywojennego „Łochów” senatora Eryka Kurnatowskie
go. Klacz ta odniosła zwycięstwo w gonitwach o Nagrodę Krasne, 
Rzeki Wisły i Jubileuszowej, a także była druga w Derby, a po woj
nie została włączona do stada matek w SK Golejewko.

Aragwa, podobnie jak jej córka, również trafiła do Kozienic, 
gdzie dała klacz Kolczuga (po Villars), ur. w 1929 roku, zwyciężczy
nię Nagrody Łazienek i Brzezia, a następnie matkę klaczy Witamina 
(po Bafur), ur. w 1935 roku u J. Żółkiewskiego. Witamina wygrała 
Nagrodę Krasińskiego, a przetrwawszy okupację została po wojnie 
włączona do reaktywowanej już państwowej stadniny w Widzowie.

Fatima zaś pozostawiła w kozienickim stadzie klacz Orestea 
(po Bafur), ur. w 1933 roku, która wygrała gonitwę A. Wotowskiego, 
oraz jej rodzonego brata, ogiera Pędziwiatr II, ur. w 1934 roku - zdo
bywcę Nagrody Lubomirskich.

Z początkowego okresu rozwojowego rodziny pochodzą rów
nież VITTORIA (Ruler - Hertha po Highlander), ur. w 1893 roku 
w Krasnem, i jej córka Virginia (po Magus), ur. w 1900 roku, hodow
li Henryka Blocha i L. Malczewskiego, która wygrała Nagrodę Rzeki 
Wisły i Wielką Warszawską. Inna przedstawicielka rodziny, klacz 
Lukrecja (Espoir - Ligia po Galtee More), ur. w 1908 roku w Rosji, 
zwyciężyła Middle Park Plate i Fanshave, a jej półbrat, od strony 
matki (urodzonej w Krasnem klaczy Ligia), ogier Siam (po Saphir), 
ur. w 1911 roku w Rosji, gdzie wygrał Nagrodę Produce. Młodszy 
nieco WOODDEN (Ruler - Hertha po Highlander), ur. w 1897 roku 
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w Krasnem, był z kolei triumfatorem gonitwy Middle Park Plate i zo
stał użyty w hodowli.

Poza Widzowem rodzina Houri po wojnie trafiła również do stad
nin w Iwnie, Strzegomiu i Golejewku. W Golejewku linię zainicjo
wała wspomniana już kozienicka klacz Rada, a jej golejewska córka 
Rawenna (po Pilade), ur. w 1952 roku, została następnie przeka
zana do Strzegomia. W Golejewku wyróżnił się też ogier Rangun 
(De Corte - Rawenna po Pilade), ur. w 1962 roku, który wygrał Na
grodę Prezesa Rady Ministrów, natomiast w Strzegomiu w 2005 roku 
gonitwę Ministerstwa Rolnictwa wygrała klacz Realina (Double 
Alleged - Rea po Alywar).

Rodzina klaczy ILIAS (Incognito - Concette po Sir Hercules), 
ur. w 1867 roku u Gr. Wilamowitz w Niemczech. Importowana do Pol
ski ze Szwecji przez trenera Lino, od którego została w 1873 roku 
nabyta przez Ludwika hr. Krasińskiego. Rodzina ta ugruntowała się 
w Krasnem i przetrwała do około 1930 roku. Z linii tej wyróżniły się: 
HIGHLAND (Highlander - Ilias po Incognito), ur. w 1882 roku, któ
ry wygrał Nagrodę Zarządu Stad Rządowych w Warszawie (porów
nywalna z Derby) oraz Produce i Cesarzowej w Moskwie; LILIPUT 
(Incendiary - Ilias po Incognito), ur. w 1891 roku, biegający w bar
wach Maurycego hr. Zamoyskiego - pierwszy w gonitwie Cesarskiej 
w Moskwie; GOOD BOY (Good Hope - Miss Make po Highlander), 
ur. w 1883 roku, który w barwach Towarzystwa Turf wygrał Derby 
w Moskwie - łeb w łeb z kraśnieńskim og. BARONET (Highlander 
- Miss Dare po Breadalbane); oaksistka warszawska MISS SPARSIT 
(Ruler - Concette po Zützen), ur. w 1897 roku w Krasnem, a bie
gająca w barwach Henryka Blocha; DESPOT (Ruler - Ecrevisse 
po Fripon), ur. w 1902 roku - zwycięzca Wielkiej Warszawskiej; 
i inne nieźle biegające konie, jak np. HARRY (Flibustier - Ilias 
po Incognito), ur. w 1883 roku, i PENELOPA (Incendiary - Ilias 
po Incognito), ur. w 1888 roku.

Rodzina klaczy LADY DAISY (Orme - Marguerite po Galopin), 
ur. w 1897 roku w stadzie H.R.H. the Prince of Wales w Anglii.
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ILI AS (Incognito - Concette po Sir Hercules), ur. w 1867 w Niemczech. Fot. „Jeździec 
i Hodowca”.

Sprowadzona do Krasnego okazała się cenną matką. Z rodziny tej 
pochodzą m.in.: ogier MAGNAT (Magus - Lady Daisy po Orme), 
który wygrał Wszechrosyjskie Derby w Moskwie z 1909 roku, ho
dowli Adama ks. Czartoryskiego, a własności Bolesława Wielo- 
głowskiego; oraz og. FAUST (King’s Idler - Bomba po Kartacz), 
ur. w 1926 roku w Krasnem, który należał do najlepszych koni wy
ścigowych lat 20. Biegał w barwach stajni wyścigowej Bronisława 
Szweycera, wygrywając Nagrodę Borowna, Jana Reszke, Produce, 
St. Leger i Prezydenta. Był też faworytem na Derby, jednak zajął 
drugie miejsce. Po zakończonej karierze wyścigowej skierowany 
do hodowli półkrwi, w której położył znaczne zasługi. Jego kariera 
omówiona została w rozdziale o historii Stadniny.

Lady Daisy dała też w Krasnem nieźle biegającego ogiera 
KITCHENER (po Sirdar), ur. w 1907 roku, i GARDEFEU (po 
Gouvernant), ur. w 1911 roku, który wygrał Nagrodę Rzeki Newy.
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Rodzina klaczy LEXA VIS (Thrush - Clarilaw po Persimmon), 
ur. w 1915 roku w Anglii, hodowli A.E. Bowen. Sprowadzona 
do Krasnego przez Adama ks. Czartoryskiego w 1920 roku. Dała 
w Krasnem m.in. klacz LEX (po Somme Kiss), ur. w 1921 roku, 
matkę klaczy JAWA II (po Parachute), ur. w 1930 roku, która po
czątkowo była włączona do hodowli półkrwi u H. Przewłockiego, 
a po wojnie trafiła do Janowa. Następnie została wcielona do sta
da matek w stadninie w Kozienicach, gdzie dała m.in. ogiera Aden 
(po Narzes), ur. w 1947 roku, startującego później w konkurencji 
skoków; oraz klacz Chortyca (po Sonnenorden), ur. w 1949 roku, 
która została przekazana do Stadniny Koni w Iwnie. Niestety rodzina 
kl. Lexavis wygasła.

Rodzina klaczy LITTLE PEGGOTTY (The Flying Dutchman 
- Kistuke po Venison), ur. w 1856 roku w stadzie Rawcliffe w Anglii. 
Dała w stadzie 6 źrebiąt. Linia ta należała do najliczniejszej i najbar
dziej zasłużonej w kraju, wydając na świat szereg znakomitych koni 
wyścigowych. Wywodziła się z niej znakomita matka dwóch oaksi- 
stek, klaczy Miss Churchill i Judith - BRAWURA (Zützen - Fanny 
po Highlander), ur. w 1890 roku w Krasnem. MISS CHURCHILL 
(Ruler - Brawura po Zützen), ur. w 1901 roku w Krasnem, uważana 
była za jedną z najwybitniejszych klaczy wyścigowych i stadnych. 
Poza zwycięstwem w Oaks w Warszawie wygrała też Oaks w Mo
skwie i równoznaczną Triochgorną w Petersburgu, jak również Na
grodę Kruszyny. Po włączeniu do hodowli Miss Churchill dała w sta
dzie Michała Łazarewa klasowego ogiera Floreal (po Florizel II), 
ur. w 1908 roku, który podobnie jak jej drugi syn Dolomit 
(po Desmond), ur. w 1911 roku, wygrał warszawskie Derby 
(też w barwach Michała Łazarewa). Floreal wygrał ponadto m.in. 
Nagrodę Rulera, Wszechrosyjskie Derby i Produce w Moskwie. Ro
dzona siostra Miss Churchill, również kraśnieńska klacz JUDITH, 
ur. w 1899 roku, już jako własność Michała Łazarewa odniosła zwy
cięstwo w Oaks oraz Nagrodzie Jubileuszowej w Warszawie. Z po
tomstwa Judith wyróżniła się klacz Ruta (po Harry of Hereford), 
ur. w 1920 roku w stadninie Leopolda bar. Kronenberga, która zwy
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ciężyła w gonitwie o Nagrodę St. Leger, Zamoyskiego, Sac a Papier, 
Borowna, dwukrotnie Jubileuszowej i dwukrotnie Janowskiej. W tym sa
mym stadzie dała też klacz Uzda (po Blue Danube), ur. w 1923 roku, która 
biegała 9 razy, z czego 5 gonitw wygrała, w tym Nagrodę Rzeki Wisły.

Wartościowymi matkami w Krasnem okazały się dwie córki 
Little Peggotty, klacze Fair Neli i Fanny. FAIR NELL (po Walmer), 
ur. w 1868 roku, odkupiona przez Ludwika hr. Krasińskiego od Fran
ciszka Czaplickiego, dała mu świetnego og. PERKUN (po Highlan- 
der), ur. w 1880 roku. Koń ten w wieku dwóch lat wygrał Nagro
dę Osnownuju, biegnąc w stawce 12 koni, oraz Nagrodę Księżnej 
Chiłkowej, bijąc z łatwością 8 koni. Jako trzylatek startował 8 razy, 
z czego wygrał 6 gonitw, w tym Nagrodę Głównego Zarządu Stad 
Rządowych w Warszawie (w stawce 20 koni), a w Moskwie Produce 
i Jakowlewską (będącą odpowiednikiem Derby). Zajął pierwsze miej
sce na liście według sum wygranych, a także ustanowił rekord wygra
nych w jednym roku (1883) w całym imperium rosyjskim. Inna z córek 

FANNY (Highlander - Little Peggotty po The Flying Dutchman), ur. w 1873 roku, 
hod. Ludwika hr. Krasińskiego. Fot. „Jeździec i Hodowca”.
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Little Peggotty, klacz FANNY (po Highlander), ur. w 1873 roku, dala 
klasowego ogiera ASCHABAD (po Ruler), ur. w 1892 roku, zwycięz
cę Nagrody St. Leger i Wielkiej Warszawskiej.

Ponadto z rodziny tej wywodzą się: RULING STAR (Ruler- Stella 
po Sofer), ur. w 1900 roku, zwycięzca Nagrody Produce; SISOWAT 
(Dunure - Semiramis po Ruler), ur. w 1906 roku w Krasnem, pierw
szy w gonitwie J. Fanshave; FAZAN (Fils du Vent - Zobeida po 
Ruler), ur. w 1912 roku w Krasnem, który wygrał Middle Park Plate, 
Cesarzowej w Moskwie oraz Produce w Petersburgu; MINAS 
(Minoru - Royaliste po Palmiste), ur. w 1915 roku w Krasnem - zwy
cięzca Produce; a także nieźle biegająca EDITH (Espoir - Semiramis 
po Ruler), ur. w 1904 roku w Krasnem; Koncerz (Kordjan - Nelly 
O'Rourke po Grand Daniel), ur. w 1893 roku, hod. A. hr. Poletyłło; 
Carramba (Batory - Cleopatra po Ruler), ur. w 1911 roku w stadninie 
braci Reszke, a własności Stada Państwowego w Janowie. Niestety 
ta cenna dla hodowli rodzina wygasła.

Rodzina klaczy MISS MELBOURNE (Young Melbourne 
- Vedette Filly po Vedette), ur. w 1877 roku u hr. S.A. Straganowa 
w Rosji. Sprowadzona przez Ludwika hr. Krasińskiego do Krasnego. 
W 1893 roku została sprzedana do Rosji A.H. Bachczysarajcewowi. 
W Krasnem dała m.in. dwie doskonałe klacze: znaną na torach 
Cesarstwa klacz wyścigową, a potem cenną matkę stadną LADY 
ALEXANDRA (po Highlander), ur. 1883 roku; oraz klacz GLADIA 
(po Ziitzen), ur. w 1886 roku, która wygrała Oaks w rekordowym 
wtedy czasie 2m 48s, a włączona do hodowli urodziła w 1896 roku 
u Ludwika Grabowskiego ogiera Un Rouleau (po Ruler) - zwycięz
cę znaczących gonitw - Borowna, Middle Park Plate i Cesarzowej 
w Moskwie.

Lady Alexandra dała og. RABSZTYN (po Ruler), ur. w 1891 roku, 
który w wieku od 2 do 5 lat biegał 39 razy, z czego wygrał 17 gonitw. 
Po zakończonej karierze był reproduktorem w Janowie. Rodzona sio
stra Rabsztyna, klacz MISS ISONOMY dała z kolei ogiera DORSET 
(po Dunure), który wygrał Nagrodę im. J. Fanshave. Lady Alexandra 
dała również ogiera LELUM (po Kordjan), ur. w 1895 roku - zwy
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cięzcę Nagrody Produce i drugiego w Derby za og. Atilla, a następ
nie og. No Rule (po Ruler) ur. w 1899 roku, który wygrał z kolei 
Middle Park Plate w Moskwie, Rzeki Wisły, Kruszyny, Jubileuszową 
i Zamoyskiego.

Rodzina klaczy PERA (ex Hippokrene) (Carabas - Per Bene 
po Dunure), ur. w 1917 roku, hodowli Państwowej Stadniny Wie- 
selburg (Austro-Węgry). Sprowadzona do Polski w 1920 roku po
czątkowo trafiła do stadniny S. Wolanowskiego, gdzie stanowiona 
ogierem Parachute dała jedno źrebię, klacz Torpeda (ex Bogdanka), 
ur. w 1922 roku. W 1923 roku, jako roczna, została zakupiona przez 
Adama ks. Czartoryskiego do Krasnego. Spośród źrebiąt, jakie po
zostawiła w Krasnem wyróżniła się bardzo dobra klacz wyścigowa 
GWIAZDA (po Parachute), ur. w 1927 roku, oraz HARMONIA II 
(po Parachute), ur. w 1928 roku, która założyła swe odgałęzienie

GWIAZDA (Parachute - Pera po Caracas), ur. w 1927 roku, hod. Adama 
ks. Czartoryskiego. Fot. „Jeździec i Hodowca”.
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rodziny w stadninie J. Żółkiewskiego poprzez dwie córki po ogie
rze Chenonceaux - Humoreska III, ur. w 1941 roku, i Chanson, 
ur. w 1943 roku, obie hodowli J. Żółkiewski i G. Kiwerski. Po woj
nie rodzina ta trafiła do SK Kozienice, a następnie SK Strzegom 
poprzez klacz Binduga (Indian Love - Harmonia II po Parachute), 
ur. w 1948 roku, hod. G. Kiwerski. Do Stadniny w Iwnie trafiła 
Chanson (Chenonceaux - Harmonia II po Parachute), ur. w 1943 roku, 
i tam zaznaczyła się w hodowli.

Po wojnie rodzina ta pojawiła się w Kozienicach, Strzegomiu 
i Iwnie, gdzie wyróżniła się klacz Chłosta (Aquino - Chandelle 
po Turf), ur. w 1963 roku, która wygrała Oaks.

Ponadto w Krasnem ugruntowały się inne, mniejsze rodziny, wy
wodzące się od klaczy: Gipsycraft (Kingcraft - Gipsy po Buccaneer), 
ur. w 1880 roku w Anglii; Indian Star (Uncas - Mrs Skelton po 
Landmark) 1883 roku, hod. Mr R. Stirk w Anglii; Nizette (Fonta
inebleau - Nixette po Gladiateur), ur. 1889 we Francji; Epsom Saint 
(St. Maclou - Epsom Lass po Ladas), ur. w 1905 roku w Anglii; 
Miranda (Mackintosh - Early to Bed po Wisdom), ur. w 1906 roku 
w Anglii.

180



Najważniejsze rodziny klaczy, które były obecne 
w dawnej Stadninie w Krasnem i powróciły 

po jej reaktywacji. Ich geneza i rozwój w hodowli 
krajowej

Rodzina klaczy BLONDE (Ferragus - Blanche po Monarque), 
ur. w 1880 roku we Francji, hod. P. hr. de Meeüs’a. Wzięła ona swój 
początek w stadninie braci Jana i Edwarda Reszke w Borownie, któ
rzy sprowadzili ją do Polski w 1887 roku. Dala tam bardzo dobrą 
córkę Braganza (po Energy), ur. w 1888 roku, matkę klaczy Beverly 
(po Stronzian), ur. w 1895 roku, która biegała z powodzeniem, wygry
wając m.in. Produce dla koni dwuletnich w Warszawie i Middle Park 
Plate w Petersburgu, oraz Bengali (po Gunnersbury), ur. w 1897 roku, 
zwyciężczynię Produce dla dwulatków w Warszawie. W 1892 roku 
Blonde została sprzedana Stefanowi Andrzejowi ks. Lubomirskiemu 
do stadniny Kruszyna-Widzów. Sławę linii przyniosła Bursa (San 
Thiago - Brasque po Pickwick), hodowli braci Reszke, a własności 
braci Białobockich, która zdobyła Oaks w Petersburgu oraz Nagrodę 
Cesarską i Wielką Odeską w Odessie. Rodzina ta rozprzestrzeniła się 
w kraju. Trafiła również m.in. do stada Adama ks. Czartoryskiego 
poprzez klacz Brise Guigne (Saltpetre - Brise Bise po Brzask), 
ur. w 1916 roku, hodowli K. Zdziechowskiego, która nie wniosła 
jednak nic do hodowli. Dała w Krasnem jedynie ogiera FETYSZ 
(ex Dandy) (po Madjar), ur. w 1924 roku, i z następnego rocznika 
EBRO (po Manton). Lepsze rezultaty osiągnęła natomiast stadnina 
Kazimierza Wodzińskiego prowadzona w Kterach, gdzie w 1923 roku 
urodził się derbista warszawski ogier Brutus (Morganatic - Bursa 
po San Thiago). Na ugruntowanie się tej rodziny w powojen
nej hodowli Polski wpłynęła natomiast klacz Braganza (Harlekin 
- Brytanja po Illuminator), ur. w 1938 roku i jej córka Brzytwa 
(po Skarb), ur. w 1944 roku, obie hodowli Kazimierza Wodzińskiego. 
Po wojnie Braganza została wcielona do stada matek w SK Gole-
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jewko, gdzie dała w 1956 roku m.in. ogiera Bisior (po Arras), który 
wygrał Nagrodę Ministerstwa Rolnictwa. Brzytwa trafiła zaś do SK 
Kozienice, gdzie założyła duże odgałęzienie rodziny. Dała między 
innymi klacz Brzydota (po Good Bye), ur. w 1956 roku, która została 
następnie przekazana do SK Strzegom. Inna klacz kozienicka z tej 
linii Brygantyna (Sygnet - Brygada po Harlekin), ur. w 1952 roku, 
przeszła do SK Rzeczna.

Z hodowli SK Strzegom pochodzi m.in. klacz Biba (Dixieland 
- Balanga po Saragan), ur. w 1987 roku, która wyrała Nagrodę Mi
nisterstwa Rolnictwa, a włączona do stada strzegomskich matek dała 
ogiera Bongiorno (po Canadian Winter), ur. w 1995 roku. Koń ten 
biegał z licznymi sukcesami, m.in. odnosząc zwycięstwo w wyścigu 
o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Z rodziny tej pochodzi również 
Biagierka (Enjoy Plan - Blaga po Chief Singer), ur. w 2003 roku, 
zwyciężczyni Nagrody Wiosennej.

Do reaktywowanej w 1987 roku stadniny w Krasnem przyby
ły dwie klacze hodowli kozienickiej: Biebrza (Dipol - Breda po 
Surmacz), ur. w 1982 roku, zaźrebiona ogierem Dakota, oraz Bogna

BOGNA (Parysów - Bogdanna po Aquino), ur. w 1980 roku w SK Kozienice. 
Fot. Edyta Twaróg.
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(Parysów - Bogdanna po Aquino), ur. w 1980 roku, źrebna 
og. Jaguar. Z tego połączenia w pierwszym roczniku kraśnieńskiego 
przychówku (1988) na świat przyszedł BROCHWICZ, który w wie
ku 2-5 lat biegał 28 razy, wygrywając 11 gonitw, w tym Nagrodę 
Mokotowską, Ministerstwa Rolnictwa, Pink Pearla, Syreny i dwu
krotnie Deer Leapa i został uznany Koniem Roku 1990. Jako sze
ściolatek zaczął biegać w Czechach i na Słowacji, odnosząc w ciągu 
3 sezonów wyścigowych 5 zwycięstw, m.in. będąc pierwszym w tak 
znaczącej gonitwie jak Velka Cena Prahy G 1. W 1994 roku został 
uznany Koniem Roku na Słowacji.

Obecnie zwraca na siebie uwagę inny przedstawiciel rodziny 
Blonde - BAGDAD (Neman - Bogdanka po Jaguar), ur. w 1999 roku, 
który w wieku od 3 do 7 lat biegał 16 razy w Czechach, z czego wy
grał 7 gonitw przeszkodowych, ale to jeszcze nie koniec kariery tego 
dzielnego konia, ponieważ nadal pozostaje w treningu.

BAGDAD (Neman - Bogdanka po Jaguar), ur. w 1999 roku w SK Krasne. Fot. Jarosław 
Zalewski.



Rodzina klaczy ECREVISSE (Fripon - Election po Salvator), 
ur. w 1890 roku we Francji, hod. M. Le Secq des Toumelles. Klacz 
ta została sprowadzona do Krasnego w 1893 roku przez Ludwika 
hr. Krasińskiego. Spośród nielicznego potomstwa, jakie pozostawiła 
(4 źrebaki), wyróżnił się HOMARD (po Ruler), ur. w 1897 roku, 
zwycięzca gonitwy St. Leger w Warszawie, który został zakupiony 
do Terskiego Stada Ogierów. Miał on swój udział w hodowli koni doń
skich. Z klaczy najcenniejszą okazała się KATARYNIARZÓWNA 
urodzona w 1901 roku w Krasnem córka Rulera, kontynuator
ka tej wspaniałej linii żeńskiej. Dała ona klacz Vola (po William 
the Third), ur. w 1917 roku w stadzie rządowym im. Michała Łaza- 
rewa w Anglii, która biegała też w jego barwach. Została sprowa
dzona do Polski w 1920 roku i włączona początkowo do stada ma
tek w Janowie, a następnie do Kozienic, gdzie dała ogiera Krater 
(po Villars), ur. w 1929 roku, który wygrał Nagrodę S. Wotowskiego, 
Zamoyskiego, Sac à Papier i dwukrotnie Prezesa Rady Ministrów.

Ponadto Kataryniarzówna dała w stadzie rządowym E. i M. 
Łazarewów w Rosji klacz Serenada II (po Saltpetre), ur. w 1910 roku, 
która wygrała Oaks w Moskwie, a włączona do hodowli dała znane
go w Rosji reproduktora og. Sajgon (po Polymelus), ur. w 1915 roku, 
oraz ogiera Stavropol (po Spearmint), ur. w 1918 roku, który został 
użyty w stadninie w Kozienicach, gdzie pozostawił cenne potomstwo. 
Sama Serenada II także została sprowadzona do Polski w 1921 roku 
i wcielona do stadniny janowskiej na matkę. Niestety w Janowie 
i u swego kolejnego właściciela W. Wysockiego jałowiła, nie po
zostawiając żadnego przychówku. W 1925 roku została podobnie 
jak wspomniana Vola przekazana do Kozienic. Rodzina Ecrevisse 
trafia również do znanego stada Łochów Eryka Kurnatowskiego po
przez kozienicką klacz Nalewka (Mah Jong - Hulanka po Manton), 
ur. w 1932 roku, nabytą jako roczniak. Została ona zrabowana przez 
Niemców i pokryta klasowym, francuskiej hodowli ogierem Antonym 
(Vatout - Antonine po Belfonds), ur. w 1935 roku. Z tego połączenia 
w 1942 roku urodziła się kl. Netra, która po wojnie wraz z innymi 
klaczami pochodzącymi ze stadniny Lochów powróciła do Polski. 
Netra trafiła do Stadniny Koni Golejewko, gdzie założyła swoje od



gałęzienie rodziny. Pochodzą z niej m.in.: oaksistka Nursja (Freefoot
- Napajedla po Méhari), ur. w 1980 roku, która miała na swoim 
koncie również znaczące zwycięstwo na mitingu o Nagrodę Pragi 
(Inter Oaks); Neman (Dakota - Narew po Méhari), ur. w 1981 roku, 
derbista warszawski i wiedeński (w rekordowym czasie); oaksistka 
Nancy (Beauvallon - Nicea po Turysta), ur. w 1978 roku; Novara 
(Dniepr - Nadrenia po Carolus), ur. w 1987 roku, pierwsza w goni
twach Oaks, Wielkiej Warszawskiej i Prezesa Rady Ministrów; oraz 
Nimrod (Demon Club - Nadrenia po Carolus), ur. w 1990 roku, który 
wygrał St. Leger.

Z Golejewka również pochodzi ogier Nowogródek (Who Knows
- Nowa Zelandia po Dakota), ur. w 1997 roku, będący własnością 
J. i R. Tylickich - bardzo dobry koń wyścigowy i kontynuator linii 
og. Who Knows w polskiej hodowli pełnej krwi.

W 2003 roku Oaks wygrała kolejna golejewska klacz wy
wodząca się od kl. Ecrevisse - Nechemia (Enjoy Plan - Netanya 
po Canadian Winter). Zwyciężczynią tej nagrody z 2005 roku jest rów
nież golejewska Nebbia (Royal Court - Nemezia po Dakota).

Poza Golejewkiem przedstawicielki tej rodziny są również obec
ne w Jaroszówce i hodowli prywatnej.

Po długim okresie nieobecności rodzina ta powróciła do Krasnego 
w 1987 roku dzięki trzem klaczom hodowli Stadniny Koni Golejew- 
ko: irwana (Dargin - Nargila po Balustrade), ur. w 1983 roku; Norina 
(Conor Pass - Nancy po Beauvallon), ur. w 1984 roku, oraz 
Nietrzyca (Fordon - Narew po Méhari), ur. w 1984 roku, której matka 
dała w Golejewku doskonałego konia wyścigowego, wspomnianego 
wyżej ogiera Neman (po Dakota). Pierwsza z wymienionych klaczy, 
Nirwana, dała w Krasnem w 1990 roku kl. NEVADA (po Demon 
Club), która wygrała m.in. Nagrodę Wiosenną, a następnie starto
wała w gonitwach płotowych i przeszkodowych w Niemczech; oraz 
ogiera NOBLEMAN (po Babant), ur. w 1992 roku, biegał z powo
dzeniem w gonitwach płotowych i przeszkodowych we Wrocławiu, 
wygrywając m.in. trzykrotnie Wielką Wrocławską. Jako dziewięcio- 
latek trafił do Czech, gdzie również biegał w gonitwach przeszkodo
wych.
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NIRWANA (Dargin - Nargila po Balustradę), ur. w 1983 roku w SK Golejewko. 
Fot. Edyta Twaróg.
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NEVADA (Demon Club - Nirwana po Dargin), ur. w 1990 roku w SK Krasne. 
Fot. Edyta Twaróg.

Inny syn klaczy Nirwana, NAGAR (po Five Star Camp), 
ur. w 1998 roku, biegał 13 razy w wieku od 2 do 4 lat na Słowa
cji, w Czechach i Polsce, wygrywając 4 gonitwy, w tym m.in. 
Velka Majova Cena i St. Leger na Słowacji, gdzie został w 2001 roku 
uznany Koniem Roku. Był również drugi w Derby w Bratysławie. 
Od 2002 roku jest w treningu w Szwajcarii, gdzie biega z sukce
sami w gonitwach płotowych. Płotowy Koń Roku w Szwajcarii 
w 2005 roku.

Druga z wyżej wymienionych klaczy przybyłych do Krasnego, 
Nietrzyca, dała ogiera NAZIR (po Eternity’s Breath), ur. w 1994 roku, 
który wygrał w Pradze Zlaty Pohar, a także Pardubickie St. Leger 
w Czechach. Ciekawostką jest, że brał on także udział w jednych 
z najbardziej widowiskowych wyścigów zwanych White Turf, roz
grywanych na zamarzniętym jeziorze w St. Moritz w Szwajcarii, któ
ra to impreza należy do wyjątkowych ze względu na swój szczególny 
charakter. Przy tej okazji można wspomnieć fakt, że na przełomie 
1926 i 1927 roku znany sportsmen i hodowca Wacław Daszewski 
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z Siedzowa pod Garwolinen wysłał na zimowe wyścigowi w St. Mo
ritz 5 swoich koni, w tym 4 pełnej krwi i jednego półkrwi. Nie od
niosły one jednak żadnego sukcesu. Początki wspomnianej imprezy 
sięgają 1907 roku.

Rodzina klaczy GRAISSE (St. Saulge - Greffe po Talion), 
ur. w 1916 roku w stadninie Vte de Buisseret w Belgii, a do Polski 
sprowadzona jako roczna przez Janusza hr. Czarneckiego do jego 
Stadniny w Golejewku. Graisse nie biegała na torach, ale okazała 
się doskonałym nabytkiem, dając w Golejewku 14 źrebiąt, a w tym 
trzy cenne córki po ogierze Harlekin: Falada, Ingoda i Estella II. 
Dwie pierwsze, jako że triumfowały w gonitwach klasycznych, włą
czono do własnego stada matek, a nieźle biegająca Estella II, która 
była druga za Dziwo II w Oaks, przed znakomitą kl. Fergana, została 
sprzedana do Stadniny w Krasnem, gdzie udowodniła swoją war
tość hodowlaną dając klacz LUNA (po Parachute), ur. w 1932 roku, 
zwyciężczynię Oaks i Nagrody Gaff, która biegnąc w barwach 
St. Nałęcz, w pięknym stylu pokonała całą stawkę, prowadząc od star
tu do mety równym tempem w rekordowym czasie 2 m 32 s. Rodzo
na siostra Luny klacz QUERELLE, ur. w 1937 roku, została nieste
ty wywieziona do Niemiec. Wiadomo, że w czasie wojny biegała 
na tamtejszych torach, a po zakończonej karierze wyścigowej została 
pokryta znakomitym reproduktorem - og. Pharis (Pharos - Carissima 
po Clarissimus), ur. w 1936 roku, francuskiej hodowli, z którym 
w 1944 roku w Niemczech dała klacz QUARRY, hodowli Marii 
Ludwiki ks. Czartoryskiej. Po wojnie sprowadzona do Polski wy
grała w 1947 roku Oaks i Nagrodę Kozienic. Dwa lata później, tj. 
w 1949 roku, została wcielona do stada klaczy elitarnych w Gole
jewku, gdzie dała tylko trzy źrebaki, gdyż padła przedwcześnie 
w 1952 roku. Linię przedłużyła jej córka Kwadryga (po Pilade), 
ur. w 1951 roku, która nie odznaczyła się na torze, ale pozostawi
ła w SK Golejewko 11 źrebiąt, spośród których część okazało się 
zwycięzcami gonitw klasycznych. Jej syn Kadyks (po Taurów), 
ur. w 1966 roku, wygrał Derby oraz St. Leger w Warszawie i Wied
niu, a córka Kasjopea (po Aquino), ur. w 1963 roku, ugruntowa-
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LUNA (Parachute - Estella II po Harlekin), ur. w 1932 roku w Krasnem. Fot. Narcyz 
Pełczyński.

QUERELLE (Parachute - Estella II po Harlekin), ur. w 1937 roku w Krasnem. 
Fot. „Jeździec i Hodowca”.
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ła linię i potwierdziła jej niezwykłą wartość. Wydała ona na świat 
szereg wybitnych koni wyścigowych, w tym jedną z najlepszych 
klaczy w powojennej historii hodowli polskiej - ki. Konstelacja 
(po Méhari), ur. w 1974 roku, która zwyciężyła m.in. Oaks i Derby, 
bijąc późniejszego międzynarodowego zwycięzcę og. Pawiment 
(Méhari - Pytia po De Corte), ur. w 1974 roku w SK Iwno. Zajęła 
także wysokie piąte miejsce w Yorkshire Oaks w Anglii, będąc bli
sko klaczy Dunfermline - zwyciężczyni Oaks i St. Leger w Anglii. 
Po zakończonej karierze wyścigowej została włączona do stada gole- 
jewskich matek, dając m.in. og. Korab (po Kayoon), ur. w 1982 roku, 
który wygrał m.in. Derby w Warszawie i Austrii oraz Nagrodę Berlina 
na mitingu w Karlovych Varach, a następnie został sprzedany do Anglii 
i użyty tam w hodowli półkrwi; Księżyc (po Saragan), ur. w 1983 roku
- zwycięzcę Wielkiej Warszawskiej i St. Leger; oraz oaksistkę 
kl. Karina (po Pyjama Hunt), ur. w 1986 roku. Rodzona siostra Kon
stelacji - Kosmogonia, również wygrała Derby, a półbrat Konstelacji
- Kasjan (Saragan - Kasjopea po Aquino), ur. w 1971 roku, został 
zwycięzcą St. Leger w Wiedniu i Wielkiej Warszawskiej. Po zakoń
czonej karierze użyty w hodowli. Z tej niezwykle cennej rodziny 
pochodzi również jeden z najwybitniejszych koni wyścigowych wy
hodowanych w Polsce po wojnie, „trójkoronowany” Krezus (Pyjama 
Hunt - Kresyda po Dersław), ur. w 1986 roku; oraz Kabaret (Tytoń
- Komedia po Pyjama Hunt), ur. w 1995 roku - zwycięzca St. Leger.

Do przedstawicielek omawianej linii należy również 
Królowa Gwiazd (Fourth of June - Królowa Nocy po Pyjama Hunt), 
ur. w 1998 roku, która wygrała m.in. St. Leger. O rok młodsza 
Kalifornia (Lord Hippo - Kosmitka po Scottish Rifle) zwyciężyła 
w Oaks i była druga w Derby. W ostatnim czasie triumfy na torze 
święciła kolejna golejewska klacz Królowa Śniegu (Don Corleone
- Królowa Balu po Demon Club), w 2004 roku odnosząc zwycięstwo 
w Oaks, a rok później w St. Leger.

Do jednej z najbardziej utytułowanych klaczy z rodziny Graisse 
należy niewątpliwie Kombinacja (Jape - Komańcza po Dakota), uro
dzona w 1998 roku w SK Jaroszówka, triumfatorka takich wyści
gów, jak Derby, Oaks, Wielka Warszawska czy St. Leger.
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Oprócz Golejewka i Jaroszówki rodzina ta ma swoje przedstawi
cielki w Strzegomiu i hodowli prywatnej.

Do Krasnego linia ta powróciła poprzez golejewskie klacze: Kaja 
(Méhari - Kasjopea po Aquino), ur. w 1973 roku, która przyszła źreb- 
na ogierem Club House; Kantylena (Dargin - Kometa po Beauvallon), 
ur. w 1983 roku, zaźrebiona ogierem Revlon Boy; Kasseka 
(Conor Pass - Kaja po Méhari), ur. w 1984 roku - pierwiastka; oraz 
Kamena (Conor Pass - Kaliope po Aquino), ur. w 1984 roku, także 
pierwiastka.

Rodzina klaczy WHITTLESFORD (Stedfast - Duxford 
po Swynford), ur. w 1928 roku w Anglii, hod. H. Cunlifee-Owen. 
Klacz ta została sprowadzona do Krasnego w 1933 roku przez 
Adama ks. Czartoryskiego. Pierwszym źrebięciem, jakie dała 
w Krasnem, był ogier NEON (po Highborn II), ur. w 1934 roku, 
który wygrał Nagrodę Kozienic oraz był drugi w Produce i Derby. 
Następne potomstwo nie wyróżniło się niczym, aż do 1942 roku, kie
dy Whittlesford urodziła cenną klacz ZEGARYNKA (po Büvesz), 
formalnie hod. Marii Ludwiki ks. Czartoryskiej. Zegarynka biegała 
bardzo dobrze podczas okupacji w barwach stajni „Leśniczówka” 
na torze w Lublinie. W 1945 roku zajęła drugie miejsce na liście 
trzylatków. Po wojnie została wcielona do SK Moszna, gdzie dała 
m.in. klacz Zingareska (po Sonnenorden), ur. w 1953 roku, dzięki 
której ta cenna linia ugruntowała się.

Z omawianej rodziny pochodzi szereg świetnie biegają
cych koni, takich jak np. zwycięzca St. Leger - Zarbat (Sygnet 
- Zegarynka), ur. w 1956 roku; Zagon (Kastet - Zitta po Club 
House), ur. w 1998 roku - czołowy koń wyścigów płaskich na Słowa
cji, dwukrotny triumfator Central European Breeders’ Cup, G 1 oraz 
trzykrotny St. Leger (Pardubice) w Czechach i Velka Cena Słoweń
ska w Bratysławie; oraz półsiostra Zagona - Zgoda (Alywar - Zitta 
po Club House), ur. w 2000 roku, która bardzo dobrze sprawdziła się 
w gonitwach przeszkodowych na torach czeskich. Na przełomie lat 
80. i 90. wyróżnił się również Zend (Dakota - Zolika Club House), 
ur. w 1987 roku, który wygrał służewieckie Critérium, a następnie 
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biegał z powodzeniem w Niemczech i Austrii. Reproduktor w Niem
czech.

Do Krasnego rodzina ta powróciła po latach do reaktywowanej 
Stadniny poprzez moszniańską kl. Zorilla (Negresco - Zingareska 
po Sonnenorden), ur. w 1970 roku, która odniosła zwycięstwo w go
nitwie o Nagrodę Ministerstwa Rolnictwa. Mimo wszelkich starań 
hodowców rodzina ta jednak nie zaklimatyzowała się i bardzo szyb
ko wygasła. Podjęto jeszcze jedną próbę, niestety również nieudaną. 
Obecnie nie ma w Krasnem żadnej reprezentantki tej linii. W przy
szłości jednak planuje się jeszcze raz sprowadzić jej przedstawiciel
kę z nadzieją na utrzymanie tej rodziny.
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Najważniejsze rodziny klaczy, które nie miały 
swych przedstawicielek w Stadninie w Krasnem 
do momentu jej reaktywacji. Ich geneza i wpływ 

na hodowlę w Polsce

Rodzina klaczy CARDEA (Teddy - La Capucine po Tetratema), 
ur. w 1931 roku we Włoszech, hod. Razza del Soldo, sprowadzo
na do Polski w 1946 roku. Rodzina ta trafila w pierwszej kolejno
ści do Kozienic poprzez klacz Cedra (Bozetto - Cardea po Teddy), 
ur. w 1944 roku w Niemczech, która okazała się cenną matką. Dała 
aż 14 źrebiąt, z których Cedric (po Aquino), ur. w 1955 roku, wygrał 
Derby, a Cedro (po Good Bye), ur. w 1953 roku, m.in. odniósł zwy
cięstwo w gonitwie o Nagrodę Rulera. Z linii tej wywodzi się też ko- 
zienicki Calvados (Saragan - Cavattina po Aquino), ur. w 1974 roku, 
który był pierwszy w St. Leger.

Inne odgałęzienie rodziny założyła Carolea (Trau - Cardea 
po Teddy), ur. w 1945 roku w Niemczech, która trafiła po woj
nie do Golejewka. W swej karierze wyścigowej zwyciężyła m.in. 
w Oaks. Jeśli zaś chodzi o karierę hodowlaną, to jej przebieg był 
niezwykły, ponieważ aż 6 razy dała bliźnięta. Linię przedłużyły 
dwie córki - kl. Dorotea (po Pilade), ur. w 1950 roku, i Carbonata 
(po Aquino), ur. w 1957 roku, która dała m.in. ogiera Cross 
(po Dorpat), ur. w 1963 roku - pierwszego w St. Leger i Wielkiej 
Warszawskiej. Z rodziny tej pochodzą też urodzeni w Golejewku 
zwycięzcy Derby i Wielkiej Warszawskiej - Daglezja (Negresco 
- Dracena po Hirohito), ur. w 1968 roku, i Dargin (Méhari - Dorada 
po De Corte), ur. w 1970 roku, który wygrał m.in. międzynarodo
we gonitwy państw KDL, takie jak: Nagroda Moskwy (Inter Derby) 
i Puchar Kongresu rozegrane w Warszawie w 1973 roku; a także 
Doryant (Negresco - Dracena po Hirohito), ur. w 1967 roku, któ
ry wygrał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów; oaksistka Dejanira 
(Taurów - Doryda po Aquino), ur. w 1966 roku; oraz Kesar (Babant
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- Kumaryna po Kadyks), ur. w 1985 roku, zwycięzca Wielkiej War
szawskiej.

Omawiana rodzina jest także obecna w SK Jaroszówka, gdzie 
wydała na świat znakomitego ogiera Dietmar (Dakota - Dorylea 
po Negresco), ur. w 1984 roku, który wygrał m.in. St. Leger, Wiel
ką Warszawską i Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodę Moskwy 
w Warszawie (wówczas Nagroda Pucharu Kongresu).

W Stadninie Koni Strzegom wyróżniły się: Cisów (Babant
- Cinia po Taurów), ur. w 1980 roku, który odniósł zwycięstwo 
w tak znaczących gonitwach, jak Wielka Warszawska i St. Leger 
czy międzynarodowa gonitwa państw KDL o Nagrodę Moskwy, 
a ponadto byl drugi w austriackim St. Leger; Cardiff (Kasjan
- Carmen po Torpid), ur. w 1980 roku, pierwszy w gonitwie Wiel
ka Warszawska i Velka Cena Turfu w Pradze; Calderon (Parysów
- Carmen po Torpid), ur. w 1983 roku, który wygrał Nagrodę Mi
nisterstwa Rolnictwa; oraz Czerwona Róża (Alywar - Carvetrosa 
po Orange Bay), ur. w 1996 roku, zwyciężczyni Nagrody Wiosennej 
i Oaks. W ostatnim czasie zwrócił na siebie uwagę również Domysł 
(Alhijaz - Dominet po Dixieland), ur. w 2001 roku, który już jako 
własność Tadeusza Bąbola w 2006 roku wygrał Austrian Grand Prix
- gonitwę Listed.

W 1987 roku do Krasnego przybyły takie klacze, jak: Caravela 
(Euro Star - Corveta po Juggernaut), ur. w 1984 roku, która przy
szła z Kozienic jako pierwiastka oraz golejewskie klacze: Kamorra 
(Skunks - Kokaina po Saragan), ur. w 1985 roku, również pierwiast
ka; a także źrebna og. Pyjama Hunt - Knieja (Dakota - Kumaryna 
po Kadyks), ur. w 1980 roku, która z tego połączenia już w Krasnem 
w 1988 roku urodziła najlepszą klacz wyścigową w powojennej ho
dowli Stadniny, jaką jest KLIWIA. W ciągu 3 sezonów wyścigo
wych odniosła ona 11 zwycięstw w 16 startach, wygrywając m.in.: 
Derby, dwukrotnie Wielką Warszawską, a także Prezesa Rady Mini
strów i Kozienic. Uczestniczyła również w gonitwie General Casimir 
Pulaski Invitational na torze Arlington w USA, gdzie zajęła płatne 
piąte miejsce. Uznana Koniem Roku 1992. Po zakończonej karierze 
wyścigowej została włączona do stada matek. W 1997 roku Kliwię
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wysłano do stada Coolmore w Irlandii, gdzie stacjonował wówczas 
młody obiecujący ogier Nicolotte (Night Shift - Nicoletta po Busted), 
ur. w 1991 roku, zwycięzca Queen Anne Stakes w Ascot i Premio 
Vittorio di Capua w Mediolanie. Klacz pozostała tam do ponownego 
stanowienia tymże ogierem. Niestety, nie zaźrebiła się. Z pierwszego 
skojarzenia urodził się ogierek Klif, który jednak nie spełnił pokła
danych w nim nadziei.

Do przedstawicieli rodziny kl. Cardea hodowli SK Krasne na
leżą także konie odnoszące sukcesy na torach zagranicznych. Są 
to: KREATOR (Babant - Kodina po Dipol), ur. w 1992 roku, któ
ry w wieku od 4 do 8 lat biegał w sumie 25 razy na torach cze
skich i słowackich, wygrywając 15 gonitw, w tym 10 przeszkodo
wych, m.in. Cena Paramo LR w Pardubicach i 3 płotowe. Koń Roku 
1996 w Czechach. Po zakończonej karierze wyścigowej został on 
dopuszczony do krycia w Związku Holsztyńskim w Niemczech;

KLIWIA (Pyjama Hunt - Knieja po Dakota), ur. w 1998 roku w SK Krasne. Fot. Edyta 
Twaróg.
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KODINA (Dipol - Kodeina po Beauvallon), ur. w 1987 roku w SK Golejewko. 
Fot. Edyta Twaróg.

KIRKE (Demon Club - Knieja po Dakota), ur. w 1990 roku w SK Krasne. Fot. Edyta 
Twaróg.
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KSIĘŻNA KNIEI (Eternity’s Breath - Knieja po Dakota), ur. w 1994 roku 
w SK Krasne. Fot. Edyta Twaróg.

KSIĘŻNA WALII (All Hands On Deck - Księżna Kniei po Eternity’s Breath), 
ur. w 2000 roku SK Krasne. Fot. Edyta Twaróg.
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KSIĘŻNA WALII (All Hands On Deck - Księżna Kniei po Eternity’ s 
Breath), ur. w 2000 roku, zwyciężczyni dwóch gonitw - Próbnej 
i Dorpata; oraz KIRASJER (All Hands On Deck - Kirke po Demon 
Club), ur. w 2001 roku, który jako dwulatek biegał 5 razy w War
szawie, wygrywając gonitwy Letnią i Skarba. Jako trzyletni biegał 
w Czechach, na Słowacji i w Austrii, biorąc udział w siedmiu goni
twach, z czego był raz pierwszy na torze austriackim, drugi w Derby 
Trial na Słowacji, Moravska Jarni Cena LR w Slusovicach i Cena 
Trojrocnych Zrebcov w Pradze, a także trzeci w czeskim St. Leger.

Rodzina klaczy CROIX D’AUGAS (Rodosto - Cremorne 
po Teddy), ur. w 1937 roku we Francji, hod. P. Champion. Spro
wadzona do Polski z Niemiec w 1946 roku. Klacz ta trafiła do Go- 
lejewka, gdzie dała ogiera Cypr (po Łeb w łeb), ur. w 1949 roku, 
i klacz Dogaressa (po Rapace), ur. w 1950 roku, po czym została 
sprzedana do Czechosłowacji. Szczęśliwie jednak Dogaressa oka
zała się wartościową klaczą hodowlaną, kontynuatorką tej cennej 
linii, dając w Golejewku takie konie, jak: Dorwid (po Aquino), 
ur. w 1958 roku, który wygrał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, a na
stępnie został reproduktorem w Bułgarii oraz cenną klacz Dobrawa 
(po Aquino), ur. w 1956 roku, matkę klaczy Dolores (po Negre- 
sco), ur. w 1964 roku, zwyciężczyni Oaks i Wielkiej Warszawskiej, 
i kl. Driada (po Negresco), ur. w 1967 roku, która również wygra
ła Wielką Warszawską i Nagrodę Pragi (Inter Oaks państw KDL) 
na mitingu w Budapeszcie. W Wielkiej Warszawskiej pierwszy był 
także Derslaw (Méhari - Debora po Negresco), ur. w 1974 roku, 
a Nagrodę Prezesa Rady Ministrów zdobył także golejewski Dniepr 
(Beauvallon - Desna po Saragan), ur. w 1979 roku. Niestety w Gole
jewku linia ta wygasła.

Jedynym derbistą pochodzącym z tej rodziny okazał się ogier 
Durand (Juror - Dunkierka po Pyjama Hunt), ur. w 1990 roku 
w Stadninie Koni Stubno. Poza Stubnem i Krasnem przedstawicielki 
tej rodziny obecne są też w Strzegomiu i hodowli prywatnej.

Do Krasnego w 1987 roku przyszła z Mosznej zaźrebiona 
og. Long Meadows klacz Dacja, ur. w 1971 roku w SK Strzegom-cór-

198



DOBRODZIEJKA (Dinard - Dacja po Dorpat), ur. w 1992 roku w SK Krasne. 
Fot. Edyta Twaróg.

ka golejewskich rodziców, ogiera Dorpat (Ettore Tito - Acquasparta 
po Sans Crainte) i klaczy Delia (Negresco - Dobrawa po Aquino), 
która została włączona do stada matek w SK Strzegom. Dacja 
z wspomnianym wyżej ogierem dała już w Krasnem, w 1988 roku, 
og. DA LONG, który po nieciekawej karierze wyścigowej był użytko
wany w WKKW. Ponadto Dacja była matką klaczy DOBRODZIEJKA 
(po Dinard), ur. w 1992 roku w Krasnem, która pozostawiła ogiera 
DOBROŃ (po Saphir), ur. w 2000 roku. Koń ten biegał w Polsce 
10 razy w wieku 2 i 3 lat, z czego odniósł zwycięstwo w gonitwie 
o Nagrodę Aschabada, a następnie trafił do Czech, gdzie uczestni
czył w St. Leger w Pardubicach.

Inną wywodzącą się z tej linii klaczą o rodowodzie golejewskim, 
która zasiliła nowo tworzone stado matek w Krasnem była Desna 
(Saragan - Debora po Negresco), ur. w 1972 roku w SK Golejewko. 
Przybyła źrebna og. Revlon Boy.
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Rodzina klaczy DA DUBLA (ex Olympic Way) (Harroway 
- During Duchess po Blandford), ur. w 1947 roku w Anglii, hod. E.H. 
Covell. Sprowadzona do Polski jako roczniak początkowo została 
przekazana na Tory Wyścigowe na Służewcu, a następnie włączona 
do hodowli w Stadninie Koni Moszna, gdzie pozostawiła bardzo do
brze biegające potomstwo. Z linii tej pochodzą m.in. dwaj zwycięzcy 
St. Leger, ogiery: Da score (Negresco - Da seta po Sygnet), oraz 
Da gano (Sygnet - Da mata po Maciek), oba moszniańskiej hodowli. 
Matka Da score - Da seta, też nieźle biegała, a na swoim koncie mia
ła zwycięstwo w gonitwie o Nagrodę Sofii.

Reprezentantem linii klaczy Da dubla był również derbista 
Diablik (Dakota - Da grazia po Negresco), ur. w 1985 roku w Jaro- 
szówce (ówczesne POHZ Chojnów); oraz urodzone w Stubnie dwie 
córki klaczy Da passa (Parysów - Da costa po Méhari) - oaksist- 
ki, Daxi (po Dixieland) i Daghara (po Revlon Boy), z roczników 
1991 i 1993. Daxi po zakończeniu kariery wyścigowej została włą
czona do stada stubnieńskich matek i dała bardzo dobrze biegającego 
ogiera Da Xian (po Who Knows), ur. w 1996 roku, który wygrał dwa 
razy z rzędu Nagrodę Critérium. Jeden z dwóch użytych synów ogie
ra Who Knows w krajowej hodowli pełnej krwi.

Do Krasnego linia ta przybyła poprzez moszniańską potomki
nię Da dubli - kl. Da flora (Conor Pass - Da gola po Balustarde), 
ur. w 1983 roku, która była wówczas pierwiastką.

Rodzina klaczy DISCO GIRL (Green Dancer - Baracala 
po Swaps), ur. w 1978 roku we Francji i zakupiona przez firmę 
C. Olsen. Jeszcze we Francji dała ona klacz Flaming Girl 
(po Alywar), ur. w 1994 roku. Obie klacze zostały sprowadzo
ne przez właściciela do jego stadniny w Ostrobrzegu koło Kadyn. 
Flaming Girl została nabyta drogą wymiany jesienią 2000 roku przez 
Stadninę Koni Krasne. Pierwsze źrebię, jakie dała, to Flying Girl 
(po All Hands On Deck), ur. w 2000 roku.

Warto dodać, że założycielka rodziny, kl. Disco Girl, była pełną 
siostrą znakomitej klaczy Maximova. Dala ona m.in. cenionego re
produktora - og. Septième Ciel (po Seattle Slew). Disco Girl jest też 
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półsiostrą klaczy Navratilovna i Vilikaia (obie po Nureyev), posiada
jących znaczące sukcesy wyścigowe.

FLAMING GIRL (Alywar - Disco Girl po Green Dancer), ur. w 1994 we Francji, 
z klaczką Florencja (po Winds of Light). Fot. Edyta Twaróg.

Rodzina klaczy ENIGMA (Minoru - Epigramma po Grideń), 
ur. w 1916 roku w Rosji, hod. J. hr. Ribeauppiere. Klacz ta wywo
dziła się od najstarszej wschodnioeuropejskiej linii żeńskiej, któ
rej protoplastką była klacz Alpha (Dragon - Gnat po Florizel), 
ur. w 1795 roku, która urodziła się w Anglii, ale została na przełomie 
XVIII i XIX wieku sprowadzona do Rosji i włączona do stada ma
tek w stadninie P.N. Mosołowa. Tam właśnie założyła wielką cenną 
rodzinę, z której wywodziło się szereg koni wyścigowych. W Pol
sce swe odgałęzienie założyła Enigma, która została sprowadzona 
w 1919 roku z Odessy. Początkowo należała do Michała Róga, a na
stępnie do znanej spółki Ktery-Szepietów. W obu stadninach pozo
stawiła cenne potomstwo. W stadzie Michała Róga córka Enigmy 
- Jeanette II (po Morganatic) dała ogiera Hel (po Fils du Vent), 
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ur. w 1929 roku - derbistę w stadninie Ktery-Szepietów. Inna córka 
Enigmy - kl. Ententa (po King’s Idler), ur. w 1924 roku, dała jedną 
z najcenniejszych klaczy w polskiej hodowli pełnej krwi - kl. Efforta 
(po Harlekin), ur. w 1938 roku w stadninie Kazimierza Wodzińskie
go. Ocalała ona z zawieruchy wojennej i została po wojnie włączona 
do stadniny w Golejewku, gdzie pozostawiła doskonałe potomstwo, 
takie jak: Czorfan (po Ettore Tito), ur. w 1949 roku, który wygrał St. 
Leger; oaksistka kl. Epifora (po Pilade), ur. w 1952 roku; oraz Eufrat 
(po Turysta), ur. w 1953 roku, zwycięzca Nagrody Prezesa Rady Mi
nistrów. W Golejewku wyróżnił się również Epikur (Turysta - Epifora 
po Pilade), ur. w 1962 roku, niepobity dwulatek, a później m.in. 
derbista warszawski, zwycięzca wiedeńskiego St. Leger i Nagrody 
Moskwy (Inter Derby) na międzynarodowym mitingu w Warszawie; 
oraz jego rodzony młodszy o rok brat Esculap - zwycięzca Nagrody 
Prezesa Rady Ministrów i reproduktor. W tej samej stadninie wy
różnił się też Erotyk (Turysta - Eroika po Aquino), ur. w 1965 roku, 
który wygrał m.in. Derby, St. Leger i dwukrotnie Wielką Warszaw
ską, a następnie został użyty w hodowli. Siostra Erotyka od strony 
matki, klacz Esperanza (po Méhari), ur. w 1970 roku, wygrała Oaks. 
Doskonale na torze spisała się też golejewska klacz Bostella (Taurów
- Boresza po Turysta), ur. w 1968 roku, która odniosła zwycięstwo 
w warszawskim i wiedeńskim St. Leger, atakże Pferdemenges Rennen 
w Kolonii. Z kolei inny golejewski przedstawiciel rodziny, ogier 
Erydan (Dakota - Eris po Negresco), ur. w 1981 roku, wygrał m.in. 
Nagrodę Rulera, podobnie jak młodszy o 2 lata Bachus (Dixieland
- Boema po Torpid), który ponadto odniósł zwycięstwo w Derby. 
Niestety w Golejewku rodzina ta wygasła w 1995 roku, ale prze
trwała w Iwnie i Jaroszówce, gdzie wydała na świat ogiera Epsom 
(Saragan - Elegia po Cosmos), ur. w 1980 roku, triumfatora wyścigu 
Velka Cena CS Turfu.

Ponadto z rodziny tej wyróżnił się na torze niezły Eufemos 
(Vinius - Eufemia po Conor Pass), ur. w 1992 roku, hodowli Stad
niny Koni Rzeczna, a także urodzone w SK Moszna ogiery - Afar 
(Dorpat - Afra po Pilade), ur. w 1957 roku, zwycięzca gonitw 
o Nagrodę Ministerstwa Rolnictwa i Rulera, oraz jego rodzony brat 
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og. Artaban, ur. w 1959 roku - pierwszy w gonitwie o Nagrodę Mi
nisterstwa Rolnictwa.

Z tej rodziny do stada matek w Krasnem została włączona klacz 
Espada (Skunks - Esperanza po Méhari), ur. w 1986 roku w SK 
Golejewko, która dała w Krasnem ogiera EKLERER (po Wolver 
Heights), ur. w 1993 roku, który jako dwu-trzylatek biegał z niewiel
kimi sukcesami w Polsce, a następnie w wieku od 4 do 11 lat w Cze
chach i we Włoszech, gdzie uczestniczył w 36 gonitwach przeszko
dowych i płotowych, z czego wygrał 10, w tym m.in. dwukrotnie 
Cena Paramo LR.

Rodzina klaczy GAFF (Javelin - Clovelly po Chancer), 
ur. w 1916 roku w Anglii, hod. W. Allison. Najznakomitsza rodzi
na okresu międzywojennego i jedna z najcenniejszych w całej hi
storii polskiej hodowli pełnej krwi. Klacz Gaff została sprowadzona 
do Polski wiosną 1920 roku przez przedstawicieli Towarzystwa Za
chęty do Hodowli Koni w Polsce. Kolejny właściciel, mjr M. Sawicki, 
ulokował Gaff w PSK Janów Podlaski, gdzie została zaźrebiona 
ogierem Fils du Vent (Flying Fox - Airs and Graces po Ayrshire), 
ur. w 1906 roku we Francji, z którym dała najwybitniejszego konia 
wyścigowego okresu międzywojennego i znakomitego reproduktora 
og. Forward, ur. w 1922 roku. Następnie trafiła w ręce K. Dzierzbic- 
kiego do stadniny w Bartoszówce, gdzie dała zwyciężczynię Oaks
- kl. Dziwo II (po Morganatic) i ponownie zmieniła właściciela. Tym 
razem Kresowa Spółka Hodowlana wysłała ją do krycia we Francji 
wybitnym koniem wyścigowym (Prix du Jockey Club, Prix de 1’Arc 
de Triomphe) i reproduktorem Mon Talisman. Niestety, po kilku la
tach Spółka zakończyła działalność. Ze względu na rosnące zadłuże
nie Francuzi wystawili Gaff wraz z potomstwem na licytację. Na ra
tunek przybyli hodowcy z Polski. Gaff zakupił Eryk Kurnatowski. 
Klacz Gafsa (po Mon Talisman) nabyta została do stada Pinińskiego, 
a ogierek Gaffino (po Mon Talisman) trafił do Hiszpanii. Oprócz 
tego Eryk Kurnatowski na tej samej licytacji zakupił córkę Dziwo II
- kl. Garonne (po Collaborator), późniejszą triumfatorkę Wielkiej 
Warszawskiej.
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Trzy jej córki założyły własne odgałęzienia. Były to: wspomnia
na Dziwo II, ur. w 1925 roku, hodowli K. Dzierzbickiego; Genova 
(po Villars), ur. w 1929 roku, hodowli Kresowej Spółki Hodowlanej; 
oraz Gaffette (po Highborn II), ur. w 1937 roku w stadzie Łochów.

Po wojnie rodzina klaczy Gaff trafiła do SK Kozienice po
przez klacz Via Doria (ex Dolores) (Viaduct - Dolly II po Villars), 
ur. w 1942 roku, hod. Eryka Kurnatowskiego, która w 1949 roku dała 
m.in. znakomitego ogiera Wizjer (po Sonnenorden), hodowli Eryka 
Kurnatowskiego, ale urodzonego i wychowanego w Kozienicach. 
Wygrał on m.in. Derby oraz Wielką Warszawską, a po zakończonej 
karierze wyścigowej został sprzedany do Rumunii i użyty jako re
produktor w państwowej stadninie Cislau. Inny syn klaczy Via Doria 
- Viareggio (po Good Bye), ur. w 1954 roku, był pierwszy w St. 
Leger, a córka Via Aquia (po Aquino), ur. w 1955 roku, okazała się 
cenną matką w macierzystej stadninie. Z kozienickiej odnogi rodziny 
Gaff pochodzi również klacz Vanessa (Saragan - Viola po Surmacz), 
ur. w 1975 roku, która wygrała m.in. St. Leger, Nagrodę Pragi (Inter 
Oaks) na mitingu państw KDL w Warszawie, a następnie wcielo
na do stada kozienickich matek dała ogiera Vilnius (po Parysów), 
ur. w 1981 roku, który po krótkiej, ale owocnej karierze wyścigowej, 
został użyty w hodowli.

Linia ta szeroko rozwinęła się w SK Moszna, wydając na świat 
całą plejadę znakomitych koni wyścigowych. Do Mosznej trafila 
m.in. poprzez klacze: Genua (San II - Genova), ur. w 1952 roku 
w SK Golejewko; Duma II (Jeremi - Dziwo II), ur. w 1941 roku, 
hodowli C. Dzierzbickiej; a także derbistkę z 1946 roku kl. Bystra II 
(Mah Jong - Dziwo II), hod. R. Kępskiego. Z rodziny tej pochodzą 
doskonałe córki ogiera Masis z rocznika 1961 - Gerona (od Genua) 
i Demona (od Dziwożona II po San II). Gerona była zwyciężczynią 
takich gonitw, jak m.in. Oaks, St. Leger, a także była druga w Der
by. Demona natomiast triumfowała m.in. w Nagrodzie Ministerstwa 
Rolnictwa, Rulera, Derby, Prezesa Rady Ministrów i dwukrotnie 
Wielkiej Warszawskiej, a także St. Leger w Wiedniu i Nagrodzie Ber
lina w Berlinie. Po zakończeniu znakomitej kariery wyścigowej zo
stała wcielona do macierzystej stadniny. Dała m.in. og. Demon Club 
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(po Club House), zwycięzcę Nagrody Rulera i Derby w 1981 roku; 
oraz córkę ki. Diamanta, matkę kl. Diamina (po Parysów), któ
ra w 1988 roku wygrała Oaks. Gerona zas' dala m.in. bardzo dobrą 
kl. Gerunda i oaksistkę kl. Ginerva.

Z rodziny Gaff wywodzą się również inne moszniańskie konie, takie 
jak: Diulio (Dakota - Dziarska po Damon), który w 1990 roku zwy
ciężył w austriackim Derby, oraz Galileo (Jape - Goldika po Dakota), 
ur. w 1996 roku - odnoszący sukcesy w gonitwach przeszkodowych 
i płotowych na torach angielskich. Zwyciężył m.in. prestiżową płoto
wą gonitwę międzynarodową Royal Sun & Alliance Novices’ Hurdle 
G 1 w Cheltenham, rywalizując w stawce 28 koni (2002 rok). Wczes'niej 
na Służewcu wygrał St. Leger i został uznany Koniem Roku 1999.

Konie z tej linii znakomicie sprawdziły się w konkuren
cji WKKW, startując nie tylko na poziomie Mistrzostw Polski. 
Dźwinogród (Masis - Dziwogóra po Negresco), ur. w 1976 roku, 
który pod Krzysztofem Rafalakiem był uczestnikiem Igrzysk Olim
pijskich w Seulu w 1988 roku. Zajął czwarte miejsce zespołowo.

Rodzina Gaff trafiła ponadto do Jaroszówki (dawne POHZ Choj
nów) oraz Strzegomia, gdzie wyróżnił się m.in.: ogier Dermot (Solali 
- Deruta po Sygnet), ur. w 1966 roku, pierwszy w Nagrodzie Minister
stwa Rolnictwa; Diet (Juggemaut - Druchna po Dorpat), ur. w 1982 roku, 
który wygrał Wielką Warszawską, a także Drachma (Solali - Deruta 
po Sygnet), ur. w 1964 roku, zwyciężczyni Nagrody Wiosennej.

Do Krasnego w 1987 roku włączono klacz moszniańskiej ho
dowli Dziwnica (Masis - Dźwina po Szczecin), ur. w 1972 roku, któ
ra przyszła zaźrebiona ogierem Long Meadows (Sham - Cheveley 
Princess po Busted), ur. w 1979 roku, hod USA.

Rodzina klaczy GAY SONGSTRESS (Gay Crusader - Soliloquy 
po Sunstar), ur. w 1929 roku w Anglii, hod. G. Wills. Klacz ta źreb- 
na ogierem Wychwood Abbot (The Black Abbot - Sweet Hainault 
po Hainault), ur. w 1931 roku w Anglii, została zakupiona w 1937 roku 
w Newmarket przez Stanisława Schucha dla Stefana Czarneckiego, 
który powrócił z zagranicy do Polski w połowie lat trzydziestych. Do
robił się wielkiego majątku na handlu bronią. Po powrocie zakupił ob- 
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szemą posiadłość ziemską w Strzelcach, gdzie założył stadninę pełnej 
krwi. Oprócz Gay Songstress w Newmarket nabyto jeszcze 5 innych 
klaczy wybitnego pochodzenia pokrytych czołowymi ogierami. Wśród 
nich były też: Lucky Rose (Buchan - Rosa Bonheur II po Boyardo), 
Sabella (Gainsborough - Black Panther po Sundridge), High Force 
(Gainsborough - Phalange po Phalaris), Comtesse la Motte (Teddy
- Splendori), Cerise (Invershin - Cherry Brook po Sir Eager). Klacze 
Sabella i High Force wraz z Gay Songstress po wojnie wraz z córka
mi powróciły z Niemiec do Polski i utworzyły rodziny w stadninach 
państwowych. Lucky Rose nie powróciła, gdyż padła w Niemczech, 
ale jej linię po wojnie ugruntowała córka - Miramare (po Mirza II).

Pierwszym źrebięciem klaczy Gay Songstress, będącym wyni
kiem kojarzenia z ogierem Wychwood Abbot, była klacz Zugspitze, 
ur. w 1938 roku w Strzelcach, która po wojnie trafiła do PSK Leszno, 
a następnie do PSK Kozienice, gdzie założyła bardzo cenną rodzinę 
dzięki swojej córce - kl. Czapla (po Skarb), ur. w 1949 roku.

Z rodziny tej w 1987 roku do Krasnego przyszły dwie kozienickie 
klacze: Czandra (Doryant - Czantoria po Aquino), ur. w 1975 roku, 
zaźrebiona ogierem Dakota, i jej córka Czamba (po Club House), 
ur. w 1984 roku, która dała w Krasnem swoje pierwsze źrebię, klacz 
CZABABA (po Orange Bay), ur. w 1989 roku, która wygrała m.in. 
znaczącą gonitwę o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Inna jej córka 
CZARDA (po Eternity’s Breath), ur. w 1995 roku, jako czteroletnia 
biegała na torach Słowacji i Czech, a w wieku 5 lat była uczestniczką 
widowiskowych wyścigów skiringowych rozgrywanych w ramach 
White Turf na zamarzniętym jeziorze w St. Moritz w Szwajcarii. 
Startowała 3 razy, zajmując płatne miejsca, w tym raz drugie.

Z rodziny tej pochodzi również klacz CZENEKA (Winds of Light
- Cz-wa po Dakota), ur. w 2000 roku, która biegała z sukcesami 
na Słowacji w wieku od 2 do 4 lat, biorąc udział w 16 gonitwach, 
z których 6 wygrała, mając m.in. na swym koncie zwycięstwa 
w dwóch klasycznych gonitwach, takich jak Oaks i Jarna Cena 
Kobył na Słowacji w 2003 roku. Była również druga w gonitwie 
Derby Trial. W tym samym roku zdobyła tytuł championki klaczy 
trzyletnich (również na Słowacji).
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CZAMBA (Club House - Czandra po Doryant), ur. w 1984 w SK Kozienice. Fot. Edyta 
Twaróg.

CZARDA (Eternity’s Breath - Czamba po Club House), ur. w 1995 roku w SK Krasne. 
Fot. Kathy Keller.
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CZ-WA (Dakota - Czandra po Doryant), ur. w 1988 roku w SK Krasne. Fot. Edyta 
Twaróg.

CZENEKA (Winds of Light - Cz-wa po Dakota), ur. w 2000 roku w SK Krasne. 
Fot. Vaclav Volf.
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Rodzina klaczy HYBLA (Cavaliere d’Arpino - Huanguelen 
po Blenheim), ur. w 1938 roku we Włoszech, hodowli Razza del 
Soldo. Klacz o doskonałym rodowodzie. Ojciec Cavaliere d' Arpino 
(Havresac - Chuette po Cicero), ur. w 1926 roku, to bardzo dobry 
koń wyścigowy (Gran Premio di Milano, Premio Ambrosiano), 
hod. Federico Tesio, a matka to córka derbisty - Blenheima i bab
ka wybitnego węgierskiego og. Imperial (Imi - Hurry po Canot), 
ur. 1960 roku. W polskich stadninach stanowił jeden z jego synów, 
ur. w 1968 roku og. Isztopirin (od Tabletta po Chrustał).

Sama Hybla została sprowadzona do Polski w 1946 roku w ra
mach rewindykacji. Początkowo przydzielona do Stadniny w Iwnie, 
gdzie dała klacz Hulanka (po Magnat), ur. w 1947 roku. Obie kla
cze włączono jeszcze w 1947 do SK Golejewko. Córka Hulanki, 
klacz Hulda (po Rapace), dała w Golejewku dwóch derbistów 
po ogierze De Corte (San II - Dossa Dossi po Spike Island), 
ur. w 1951 roku. Były to ogiery Humbug, ur. w 1959 roku i młod
szy o rok Hubert (także Nagroda Prezesa Rady Ministrów . Druga 
z kolei córka Hybli - Hekla (po Aquino), ur. w 1955 roku w Gole
jewku, została w 1957 roku zakupiona do stadniny w Strzegomiu, 
okazując się cennym nabytkiem. Rodzina ta jest obecnie najmoc
niej reprezentowana właśnie w Strzegomiu. Pochodzi z niej szereg 
koni wyścigowych, ale również sportowych, startujących głównie 
w konkurencji WKKW. W grupie koni wyścigowych strzegomskiej 
hodowli należy wymienić og. Haracz (Caruso - Hekla po Aquino), 
ur. w 1962 roku, rekordzistę toru slużewieckiego na dystansie 1600 m 
na początku lat 60. i m.in. zwycięzcę Nagrody Rulera; og. Heady Bid 
(Baby Bid - Herrera po Dakota), ur. w 1991 roku, który wygrał 
Nagrodę Rady Ministrów; oraz og. Hipokrates (Alywar - Hipoteza 
po Conor Pass), ur. w 1996 roku, zwycięzcę Nagrody Ministerstwa 
Rolnictwa i Mokotowskiej, a także championa dwulatków. Inny 
przedstawiciel tej rodziny og. Hrabia (Who Knows - Hetmanka 
po Dixieland), ur. w 1999 roku wygrał Nagrodę Ministerstwa Rol
nictwa. W ostatnim czasie zabłysnął na torze Hipoliner (Belenus 
- Hipozetta po Who Knows), ur. w 2003 roku, który odniósł zwycię-
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I. 
stwo m.in. w gonitwie o Nagrodę Rulera, „Starohajskim Critérium” 
na torze w Bratysławie, a także był drugi w Derby.

Do Krasnego w 1996 roku z rąk prywatnych nabyto klacz Holly 
(San Vicente - Heca po Lincoln), ur. w 1991 roku w SK Strzegom.

HOLLY (San Vicente - Heca po Lincoln), ur. w 1991 roku w SK Strzegom. Fot. Edyta 
Twaróg.
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Rodzina klaczy JACOPA DEL SELLAIO (Coronach - Vice 
Versa po Cylgad), ur. 1929 roku we Włoszech, hodowli Federico 
Tesio. Jej ojciec, Coronach, to jeden z najlepszych synów og. Hurry 
On. Oprócz Jacopy, Coronach dał również klacz Corrida (od Zariba 
po Sardanapale), dwukrotną zwyciężczynię Prix de l’Arc de Triom
phe (1936 i 1937), potem zasłużoną w hodowli; oraz og. Niccolo 
dell’Arca (Derby Włoskie, St. Leger, Gran Premio di Milano). Sama 
Jacopa del Sellaio miała we Włoszech doskonałą karierę wyścigo
wą. Wygrała m.in. Derby, Oaks, Premio Elena i Gran Critérium. 
Po wojnie miała przybyć do Polski wraz z innymi klaczami 
skompletowanymi przez Zarząd Stadnin Państwowych w Niem
czech, w tym również z dwoma córkami, dwuletnią klaczą Jagna 
(po Ettore Tito), ur. w 1944 roku i odsadkiem kl. Jałta (po Ping 
Pong), ur. w 1946 roku, jednak tuż przed podróżą padła. Jagnę i Jałtę 
po niezbyt błyskotliwej karierze wyścigowej włączono do SK Gole- 
jewko i tam pierwsza z nich założyła własne odgałęzienie linii.

Z Golejewka rodzina ta trafiła do SK Moszna poprzez córkę Jałty 
-kl. Jasiołda (po San II). Do najwybitniejszych moszniańskich przed
stawicieli tej rodziny należą: Jarabub (Méhari - Jasiołka po Caruso), 
ur. w 1977 roku - pierwszy w Nagrodzie Prezesa Rady Ministrów 
i Wielkiej Warszawskiej, Koń Roku 1981, użyty w hodowli pół
krwi; Jaguar (Parole Board - Jasna po Negresco), ur. w 1979 roku, 
doskonały sprinter, czołowy w pełnej i półkrwi, którego kariera 
będzie omówiona w dziale reproduktorów; oaksistka z 1985 roku
- Jacaranda (Conor Pass - Jantra po Méhari), a także Jessi Jane 
(Juror-Jassica po Dakota), która w 1994 roku wygrała Oaks w Wied
niu i Bratysławie. Półbrat Jessi Jane, ogier Juniusz (po Who Knows), 
w 2002 roku okazał się najlepszym „płotowcem” na Słowacji.

Rodzina ta przybyła do Stadniny w Krasnem poprzez dwuletnią 
klacz Jacynta (Dakota - Jagiełka po Negresco), ur. w 1987 roku w SK 
Moszna; czteroletnią kl. Jantaria (Amyndas - Jarmułka po Méhari), 
ur. w 1990 roku, także w SK Moszna; oraz klacz Jaksza (Miami Prince
- Januła po Saragan), ur. w 1990 roku w SK Rzeczna, która została 
nabyta w 2003 roku. Pierwsza z wymienionych klaczy, Jacynta, dała 
w Krasnem ogiera JAZŁOWIEC (po Demon Club), ur. w 1991 roku,
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JACYNTA (Dakota - Jagiełka po Negresco), ur. w 1987 roku w SK Moszna z klaczką 
Jodełka (po Winds of Light). Fot. Edyta Twaróg.

który okazał się bardzo dobrym koniem płotowym i przeszkodowym. 
Biegał jako 4-7-letni na Słowacji, wygrywając 6 spośród 14 gonitw. 
Został też uznany Płotowym Koniem Roku 1995.

Rodzina klaczy LUCKY ROSĘ (Buchan - Rosa Bonheur II 
po Bayardo), ur. w 1929 roku w Anglii, hodowli St. Lady L. Murray. 
Podobnie jak wspomniana wcześniej klacz Gay Songstress została 
zakupiona w 1937 roku przez Stanisława Schucha w grupie 6 warto
ściowych klaczy dla nowo powstałej Stadniny w Strzelcach, należą
cej do Stefana Czarneckiego, który na ten cel wyłożył kwotę, o której 
żaden inny hodowca w tym czasie nie chciał słyszeć. Niestety Lucky 
Rosę została w czasie wojny wywieziona do Niemiec, gdzie padła. 
W 1946 roku powróciły natomiast jej dwie córki: Libelta i Miramare 
hodowli Stefana Czarneckiego, ale urodzone w Niemczech. Druga 
z nich, kl. Miramare (po Mirza II), ur. w 1942 roku, założyła wybitną 
golejewską rodzinę. Jej syn Meran (po Rapace), ur. w 1951 roku, 
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wygrał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, a jej dwie córki kontynu
owały linię, były to: Do-re-mi (po Rapace), ur. w 1950 roku, i Marsylia 
(po Aquino), ur. w 1955 roku. Do-re-mi dała oaksistkę kl. Dora 
(po Turysta), ur. w 1958 roku, której córka Dalila (po Negresco), 
urodzona w 1968 roku (Golejewko), była także pierwsza w Oaks. 
Inna córka Dory - wybitna Doris Day (po Méhari), ur. w 1969 roku 
w Golejewku, sprawdziła się na torze (Austria Preis w Wiedniu i Na
groda Wiosenna) i w hodowli.

Z kolei Marsylia, dzięki której rodzina ta najbardziej się rozro
sła, dała w Golejewku 11 źrebiąt, wśród których znalazły się po
tem zwycięskie konie gonitw klasycznych: Marsala (po Negresco), 
ur. w 1969 roku - pierwsza w Oaks, oraz Monaco (po Méhari), 
ur. w 1970 roku, który m.in. wygrał Nagrodę Prezesa Rady Mini
strów i St. Leger. Jest to typowa rodzina golejewska, ale pochodzą 
z niej również dwie oaksistki wyhodowane w Mosznej, mianowicie 
Maracana (Conor Pass - Maramba po Beauvallon), ur. w 1983 roku, 
i jej córka Magenta (po Jape), ur. w 1995 roku. Wśród potomstwa, 
jakie obie klacze pozostawiły w Mosznej, znalazły się bardzo dobre 
konie wyścigowe, jak: Magnus (Jape - Maracana), ur. w 1997 roku, 
mający na swoim koncie sukcesy w kraju, a później w gonitwach pło
towych w Czechach, Niemczech, gdzie odniósł zwycięstwo w goni
twie Badener Roulette Preis LR w Baden-Baden, kryje w Czechach; 
oraz Montbard (Llandaff - Magenta) - derbista z 2004 roku, który 
jako własność Janusza Szweycera, w ramach dzierżawy, od 2006 roku 
zajmuje boks ogiera czołowego w SK Moszna. Chlubą Stadniny 
Koni Rzeczna okazał się zaś „trójkoronowany” (Nagroda Rulera, 
Derby, St. Leger) Mokosz (Unoaprille - Mabell po Balustrade), 
ur. w 1989 roku.

Cenne geny rodziny Lucky Rose zostały przekazane do Krasnego 
przez klacz Majorka (Méhari - Martynika po Negresco), 
ur. w 1972 roku w SK Golejewko, przybyłą w 1988 roku źreb- 
ną ogierem Dixieland, a także moszniańską klacz Megi (Dakota 
- Maramba po Beauvallon), ur. w 1987 roku, która dała w Krasnem 
ogiera MEGA HIT (po Jape), ur. w 2000 roku. Koń ten jako 2-, 3- 
i 4-letni biegał w Polsce, wygrywając Nagrodę Widzowa. Po starcie
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Klacz MEGI (Dakota - Maramba po Beauvallon), ur. w 1987 roku w SK Moszna, 
z ogierkiem MEGA HIT (po Japę), ur. w 2000 roku w Krasnem. Fot. Edyta Twaróg.

w gonitwie Prezesa Rady Ministrów, w której był trzeci, został sprze
dany do Czech. W wieku od 4 do 6 lat biegał łącznie 10 razy na to
rach czeskich i włoskich. Wygrał 2 gonitwy przeszkodowe i 2 pło
towe, w tym jeden z najbardziej znaczących wyścigów płotowych 
- Premio Corsa Siepi di Merano G 1, na dystansie 4000 m.

Rodzina klaczy MALAITA (Aberglaube - Maladetta po 
Montmaur), ur. w 1928 roku w Niemczech, hodowli L. Lewin. Zosta
ła zakupiona jako roczniak dla Stadniny Koni Kozienice z funduszy 
restytucyjnych przez Stanisława Schucha na przetargu w Rómerhof 
w Nadrenii. Legitymowała się ona bardzo dobrym rodowodem, ob
fitującym w szereg wybitnych klaczy wyścigowych oraz cennych 
matek, które zasłużyły się w hodowli światowej. Między innymi 
w rodowodzie tym figuruje klacz Morganette (Springfield - Lady 
Morgan po Thormanby), ur. w 1884 roku - matka dwóch derbistów 
angielskich: słynnego Galtee Morę (po Kendal), mającego również 
wpływ na hodowlę polską, oraz ogiera Ard Patrick (po St. Florian). 
Znalazła się tam też matka epokowego ogiera St. Simon (po Galopin), 
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ur. w 1881 roku, hodowli Prince Batthyany of Hungary - klacz 
St. Angela (King Tom - Adeline po Ion), ur. w 1865 roku w Anglii. 
Sama Malaita nie odznaczyła się na torze. W 1935 roku została po
kryta ogierem Villars. Z tego połączenia urodziła się klacz Sumatra II, 
zakupiona przez J. Cichowskiego, która podczas okupacji znalazła 
się w Niemczech. Po wojnie powróciła do Polski z przychówkiem, 
ogierkami Signor (1943) i Senator (po Abendfrieden) (1945) oraz 
klaczką Solina (po Aventin) z rocznika 1942, hod. J. Cichowskie
go. Po wojnie Solina przebywała w państwowej stadninie w Kozie
nicach jako własność prywatna swego hodowcy. Dała tam kolejno: 
kl. Skarbonka (po Skarb), ur. w 1947 roku; og. Skarbnik (po Skarb), 
ur. w 1948 roku; a dwa lata później ogierka Sudan II (po Oduagis), 
który następnie razem z rówieśnikami urodzonymi w Kozienicach 
został włączony do treningu. Wszystkie trzy wymienione konie były 
formalnie hodowli J. Cichowskiego, jednak urodzone i wychowa
ne w Kozienicach. Sama Solina została przejęta przez państwową 
hodowlę i w 1950 roku wcielona do stada matek w PSK Kozienice, 
stając się tam założycielką największej i najcenniejszej rodziny żeń
skiej. Dała 12 źrebiąt (podczas całej kariery stadnej była tylko raz 
jałowa). Spośród całego jej potomstwa (w sumie 15 źrebiąt) wyróż
nili się zwycięzcy gonitw klasycznych: Skarbnik (po Skarb) - pierw
szy w Wielkiej Warszawskiej i dwukrotnie Prezesa Rady Ministrów; 
„trójkoronowany” Solali (po Skarb), ur. w 1958 roku, użyty również 
w hodowli pełnej krwi; Solnica (po Skarb), ur. w 1954 roku, która 
wygrała m.in. Nagrodę Przychówku, Wiosenną i najważniejszą mię
dzypaństwową próbę dla klaczy, tj. Nagrodę Pragi w Berlinie; oraz 
zwyciężczyni Nagrody Wiosennej i Oaks kl. Solanka (po Skarb). 
Z rodziny tej pochodzi również kontynuator linii og. Negresco w pol
skiej hodowli pełnej krwi - Skunks (Doryant - Sekunda po Surmacz), 
ur. w 1976 roku, także w Kozienicach. Dzielny koń wyścigowy, zdo
bywca m.in. Rulera, Derby i St. Leger w Wiedniu. Rodzina ta trafiła 
również do Strzegomia i Jaroszówki.

Do reaktywowanej po latach Stadniny w Krasnem przybyła 
po raz pierwszy przez klacz Scuderia (Meautry - Scuola po Erotyk), 
ur. w 1981 roku w Kozienicach, źrebną og. Jaguar.
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Rodzina klaczy MARY LANGDEN (Carlton - Countess 
Langden po Kingcraft), ur. w 1890 roku w Anglii, hod. A. Mokro- 
nowskiego. Sprowadzona do Polski w 1896 roku przez Władysława 
ks. Lubomirskiego. Dała ona w stadninie Kruszyna-Widzów braci 
ks. Lubomirskich kl. Elly Langden (po Ruler), ur. w 1901 roku - matkę 
tylko trzech źrebiąt, w tym bardzo dobrej klaczy wyścigowej Jerzyna 
(po Brzask), ur. w 1906 roku, oraz klasowej kl. Lira (po Sac à Papier), 
ur. w 1908 roku, która była najlepszą klaczą wyhodowaną przez 
ks. Lubomirskich. W wieku 2 lat zdobyła petersburską Nagrodę Prób
ną, Produce i Rzeki Wisły a w Moskwie - Produce i Middle Park Plate. 
Później wygrała również Mai Rennen i Oaks. Była także pierwsza 
w rosyjskim Oaks, czyli tzw. gonitwie Triochgomej, gdzie zdeklaso
wała rywalki. Potem zwyciężyła w Oktober Stuten Rennen i Buccaneer 
Rennen. Jako 4-latka wygrała również Cambuscan Rennen.

Po zakończonej karierze wcielona do hodowli w macierzystej 
Stadninie, gdzie dała Ruń (po Fils du Vent), ur. w 1914 roku, która 
biegała nieźle podczas wojny w Austro-Węgrzech.

Rodzina ta powróciła po latach do Widzowa w 1984 roku przez 
klacz Insel (Club House -Imperia po Méhari), ur. w 1981 roku 
w SK Moszna. Trafiła również do Mosznej poprzez klacz Ikarja II 
(Chenonceaux - Icy Wind po Ballyheron), ur. w 1941 roku u Wła
dysława Smorczewskiego, która dała kl. Ironia (po San II) - matkę 
kl. Iriona (po Dorpat), zwyciężczyni Nagrody Ministerstwa Rol
nictwa i Wiosennej, oraz klaczy Intrada (po Dorpat) - pierwszej 
w gonitwie o Nagrodę Ministra Rolnictwa, której córka Iranda (po 
Deer Leap) wygrała Nagrodę Ministerstwa Rolnictwa w 1975 roku, 
a rok później Nagrodę Rulera, Derby oraz Wielką Warszawską. Po
nadto przedstawicielką omawianej rodziny jest moszniańska Imma 
(Baconsfield - Imada po Dakota), ur. 1993 roku, pierwsza w goni
twie o Nagrodę Rulera.

Druga córka Ikarji II - Awaria II (po San II), ur. w 1947 roku, 
hod. SK Leszno, założyła odgałęzienie rodziny w Kozienicach, gdzie 
dała m.in. og. Awantaż (po Skarb), ur. w 1957 roku, który wygrał 
Nagrodę Rulera. Nieco później sukces ten powtórzył również kozie- 
nicki Alpinus (Jaguar - Alpina po Dipol), ur. w 1987 roku.
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Rodzina ta jest też obecna w Golejewku, skąd pochodzą m.in.: 
Adrar (Dakota - Afryka po Méhari), ur. w 1981 roku, pierwszy w Na
grodzie Warszawy (ówczesne Inter Derby) na mitingu w Berlinie; 
Aksum (Pyjama Hunt - Addis Abbeba po Dakota), ur. w 1987 roku, 
derbista, zwycięzca St. Leger i champion koni steeplowych w Szwe
cji, oraz Amman (Winds of Light - Abisynia po Zigeunersohn), 
ur. w 1991 roku, triumfator St. Leger.

Przedstawicielki rodziny Mary Langden są także obecne w stad
ninach Rzeczna, Strzegom i Łąck.

Do Krasnego przybyła z Kozienic klacz Angara (Doryant
- Alpuhara po Aquino), ur. w 1975 roku, oraz klacz Afryka (Méhari
- Aiwa po Skarb), ur. w 1970 roku, hodowli SK Golejewko, 
i jej córka Agawa (po Skunks), ur. w 1986 roku też w Golejewku. 
Pierwszy źrebak Agawy urodzony w Krasnem ogier ARCEL1N 
(po Demon Club), ur. w 1990 roku, był pierwszy w gonitwie o Na
grodę Doris Day i Korabia, a także drugi w Wielkiej Warszawskiej.

Rodzina klaczy NOMINACJA (ex Silent Countess) (Montrose
- Noiseless po Morland), ur. w 1947 roku w Irlandii, hodowli The 
First Flier Stud. Do Polski sprowadzona w 1948 roku. Początkowo 
trafiła do Golejewka, gdzie jednak nie zaznaczyła się w hodow
li. Założyła natomiast rodzinę w SK Strzegom poprzez klacz Nysa 
(po Solali), ur. w 1966 roku.

Do Krasnego przyszła jej córka Niasa (po Méhari), ur. w 1971 roku 
w Strzegomiu, zaźrebiona ogierem Cisów.

Rodzina klaczy NUTA (ex Eastern Shadow) (Colombo - Nymph 
Shadow po Puttenden), ur. w 1947 roku w Anglii, hodowli Mr E.H. 
Covell. Sprowadzona do Polski w 1948 roku, początkowo trafiła 
do SK Golejewko, skąd jednak została po roku wybrakowana i wraz 
z trzema córkami po og. Turysta, z kolejnych roczników, poczynając 
od 1954 roku, przekazana do SK Moszna. Były to klacze: Nefretite, 
oaksistka Nutria oraz Numidia.

Z rodziny tej pochodzą m.in. wyhodowane w SK Moszna: 
Norika (Kayoon - Nektaryna po De Corte), ur. w 1975 roku - zwy
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ciężczyni takich gonitw, jak Wiosenna czy Oaks; Naredo (Dixieland
- Narenta po River Chanter), ur. w 1988 roku - pierwszy w Na
grodzie Rulera; Numerous (Who Knows - Normandia po Méhari)
- derbista z 1995 roku i zwycięzca Nagrody Rulera; a także Nowator 
(Jape - Naradka po Dakota), ur. w 1997 roku, który wygrał Nagro
dę Prezesa Rady Ministrów w 2001 roku oraz był piąty w Wielkiej 
Pardubickiej.

Z rodziny tej do Krasnego w 1987 roku przyszła klacz Nel 
(Torpid - Nona po Méhari), ur. w 1974 roku w SK Strzegom.

Rodzina klaczy ORIENTAL PAGEANT (Singapore - Grand 
Gala po Grand Parade), ur. w 1933 w Anglii, hodowli Lorda Gla- 
nely. Sprowadzona do Polski w 1936 roku do stadniny Antoniego 
Budnego w Bychawie, gdzie dala klacz Semiramida (po Sunderland), 
ur. w 1940 roku. Następnie w 1941 roku urodziła cenną matkę 
i kontynuatorkę linii klacz Orthnerin (po Sunderland), która for
malnie była hodowli Jana Klarnera, siostrzeńca i pełnomocnika 
Antoniego Budnego, a po jego śmierci zarządcy stadniny. Po wojnie 
5 córek Oriental Pageant trafiło do Stadnin w Widzowie i Mosznej. 
Do Widzowa Semiramida, Orthnerin, Werba i Orizaba, a do Mosznej 
Ottilia. Bardzo cenna okazała się Orthnerin, która założyła w Widzo
wie odgałęzienie rodziny obfitujące w cenne matki stadne i doskona
łe konie wyścigowe. Pasmo sukcesów rozpoczęła jej córka Doriana 
(po Łeb w łeb), ur. w 1950 roku, która wygrała Oaks, a po włącze
niu do stada dała kl. Dorquina (po Aquino), ur. w 1955 roku, matkę 
11 źrebiąt w tym kl. Dostojna (po Dorpat), ur. w 1964 roku - jednej 
z najlepszych klaczy w powojennej Polsce. Dwaj synowie Dostojnej 
zapisali się chlubnie na kartach hodowli widzowskiej. Były to kla
sowe ogiery Dipol (po Antiquarian), ur. w 1969 roku, zwycięzca 
m.in. Nagrody Rulera, Derby, St. Leger i Wielkiej Warszawskiej, 
oraz jeden z najbardziej zasłużonych reproduktorów w historii kra
jowej hodowli - Dixieland (po Conor Pass), ur. w 1977 roku, który 
wygrał m.in. Wielką Warszawską i dwukrotnie Critérium. Ogier ten 
stanowił w 8 stadninach państwowych, dając trzech derbistów i dwie 
oaksistki.
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Ottilia (Teleferique - Oriental Pageant po Singapore), 
ur. w 1943 roku, hodowli J. Klamer, która trafiła do Mosznej, 
niestety przez 6 lat jałowiła. Dala jednak ogiera Dotti (po Salut), 
ur. w 1950 roku - zwycięzcę Nagrody Sac a Papier i rekordzistę dy
stansu 1800 i 2200 m; oraz bardzo dobrą na torze klacz Orlandyna 
(po Aquino), ur. w 1956 roku, która zwyciężyła Nagrodę Wiosenną 
i była druga w Derby, ale zawiodła w hodowli. Jej córka Orestilia 
(po Dorpat), ur. w 1962 roku w SK Moszna, również wygrała goni
twę Wiosenną.

Z moszniańskiej odnogi omawianej rodziny pochodzi rów
nież Ostera (Balustrade - Orsowa po Asterios), ur. w 1971 roku
- pierwsza m.in. w Oaks (1974) i Nagrodzie Ministerstwa Rolnic
twa. Inny przedstawiciel, ogier Oltis (Deer Leap - Ostia po Aquino), 
ur. w 1966 roku, wygrał Nagrodę Rulera i odegrał znaczącą rolę 
w hodowli półkrwi. Gonitwę o Nagrodę Rulera zwyciężył również 
Orton (Balustrade - Ortona po Fort de France), ur. w 1972 roku.

Z linii klaczy Oriental Pageant pochodzi też Diakowa (Isztopirin
- Daria po Deer Leap), ur. w 1976 roku w Stadninie Koni Rzeczna, 
która odniosła zwycięstwo m.in. w gonitwach: Wielka Warszawska, 
Oaks czy międzynarodowych wyścigach państw KDL o nagrody Bu
karesztu i Berlina.

W Strzegomiu z kolei zaznaczyły się Dar Serca (Who Knows
- Detonacja po Lincoln), ur. w 1998 roku, i Donatesso (Tioman 
Island - Donatella po All Hands On Deck), ur. w 2000 roku - naj
lepsze dwulatki swoich roczników, zwycięzcy Nagrody Skarba i Mi
nisterstwa Rolnictwa. Donatesso został następnie sprzedany za gra
nicę i biegał na Węgrzech, gdzie wygrał gonitwy Nemzeti Dij, G 2 
(odpowiednik 2000 Gwinei) i Alagi Dij, G 2 (Derby Trial), a także za
jął drugie miejsce w węgierskim Derby oraz Trial Stakes w Wiedniu 
(odpowiednik 2000 Gwinei).

Rodzina ta trafiła do Krasnego poprzez zakupioną w 2003 roku 
klacz Dyskietka (Graf- Dyslokacja po Pyjama Hunt), ur. w 1996 roku 
w SK Widzów.
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Rodzina klaczy SIMPLICITÉ (Rataplan - Silène po Gulistan), 
ur. w 1919 roku we Francji, hodowli barona de Palaminy. Sprowa
dzona z Niemiec w 1928 roku źrebna ogierem Villars i włączona 
do stadniny w Kozienicach, gdzie dała 10 źrebiąt. Najcenniejsza oka
zała się Jasiołda (po Villars), urodzona jeszcze w 1928 roku. Przedłu
żyła linię poprzez swoje dwie córki hodowli K. i S. Enderów - Unia 
(po Bafur), ur. w 1938 roku, i Astrid II (po Büvész), ur. w 1940 roku. 
Rodzina ta najmocniej rozbudowała się w SK Moszna, gdzie wy
dała na świat m.in. ogiery: Awans (Sonnenorden - Agresja po Łeb 
w łeb), ur. w 1956 roku - zwycięzca Nagrody Rulera; oraz Akcept 
(Waidwerk - Aklamacja po Negresco), ur. w 1976 roku, który wy
grał St. Leger i Nagrodę Sofii, a później został użyty w hodowli.

Do Krasnego z rodziny Simplicité przyszła z Mosznej rodzona 
siostra Akcepta, klacz Awarissa, ur. w 1979 roku, źrebna ogierem 
Lord Hippo. Niestety, padła jeszcze w grudniu 1987 roku.

Rodzina klaczy SYLISTRJA (Wiliam of Valence - Sylmar 
po Easton), ur. w 1947 roku w Anglii, hodowli The Overbury Stud. 
Importowana do Polski jako roczniak i wraz z innymi klaczami tra
fiła od razu do treningu. W wieku 2-3 lat biegała na torze warszaw
skim, wygrywając 3 gonitwy. Po zejściu z toru trafiła do Widzowa 
i okazała się jedną z najcenniejszych matek nie tylko w Widzowie, 
ale też w ogóle w hodowli krajowej. Dała 13 źrebiąt, z których 7 có
rek wcielono do macierzystej stadniny. Jej pierworodna córka Sycylia 
(po Hexton) wygrała Oaks.

Z rodziny tej pochodzi cała plejada dzielnych koni wyścigo
wych, wśród których znalazł się Song (Balustrade - Sarolta po 
Dorpat), ur. w 1975 roku - niezwyciężony dwulatek, zwycięzca m.in. 
Nagrody Ministerstwa Rolnictwa. Wnuczka, kl. Sylistrja - Serbia 
(Antiquarian - Sewilla po De Corte), była matką dwóch klasowych 
klaczy: Sinaja (po Saragan), która wygrała m.in. Nagrodę Mini
sterstwa Rolnictwa, Derby i Oaks; oraz kl. Sonora (po Dakota), 
ur. w 1979 roku - oaksistki i zwyciężczyni Wielkiej Warszawskiej, 
uznanej Koniem Roku 1982. Po włączeniu do stada matek dała zna
komitego ogiera Solozzo (po Dixieland), ur. w 1984 roku, który m.in. 
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wygrał Nagrodę Prezesa Ministrów, Derby, a także odnosił sukce
sy na zagranicznych torach (Velka Cena Slovenska w Bratysławie 
i Kincsem Dij w Budapeszcie). Bardzo dobrze za granicą biegał też 
Sanders (Euro Star - Sawa po Juggernaut), ur. w 1983 roku, który 
wygrał znaczące gonitwy w Czechach i Jugosławii, reprezentując 
macierzyste barwy. Z rodziny kl. Sylistrja pochodzi również uro
dzony w Widzowie, utytułowany mianem Konia Roku, og. Szarlatan 
(Five Star Camp - Szwecja po Euro Star), ur. w 1992 roku. Cieszący 
się żelaznym zdrowiem, wygrał m.in. 3 razy z rzędu Nagrodę Preze
sa Rady Ministrów. Tytuł Konia Roku (2005) uzyskał również inny 
widzowski znakomity koń wyścigowy San Luis (Dixieland - Santa 
Monika po Who Knows), ur. w 1999 roku, dwukrotny zwycięzca Wiel
kiej Warszawskiej i Nagrody St. Leger. Zakwalifikowany na ogiera 
w macierzystej stadninie. Jego półbrat og. San Moritz (po Roulette) 
wygrał m.in. Nagrodę Rulera i w imponującym stylu Derby 2007.

Rodzina ta trafiła również do Jaroszówki, gdzie reprezentowana 
była m.in. przez oaksistkę, klacz Susy (Babant - Surdyna po Parysów), 
ur. w 1988 roku.

Do Krasnego przyszła wywodząca się z tej rodziny kl. Sari 
(Meautry - Sarissa po Antiquarian), ur. w 1983 roku w SK Widzów.

Rodzina klaczy TARTANA (Pilade - Talma po Papyrus), 
ur. w 1940 roku we Włoszech, hodowli Scuderia Mantova. Spro
wadzona do Polski w 1946 roku początkowo trafiła do Iwna, 
a następnie do SK Golejewko, gdzie jedna z jej córek, Tartaria 
(po Turysta), ur. w 1955 roku, przedłużyła linię. Dała m.in. znako
mitego konia wyścigowego Trabant (po Negresco), ur. w 1964 roku, 
który na swoim koncie miał zwycięstwo w Derby, St. Leger i dwu
krotnie Prezesa Rady Ministrów. Z linii tej pochodzi też Tankred 
(Who Knows - Tabaka po Pyjama Hunt), ur. w 2000 roku w Gole- 
jewku - pierwszy „trójkoronowany” koń w historii wyścigów na Sło
wacji, a w Czechach drugi w gonitwach Derby, St. Leger i Zlaty 
Pohär. Biegał także we Włoszech, gdzie zajął czwarte, płatne miejsce 
w gonitwie Premio Bolzano w Merano. Wyróżnił się także jego pół- 
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brat, ogier Talizman (po Demon Club), ur. w 1992 roku, zwycięzca 
Nagrody Ministerstwa Rolnictwa.

Rodzina kl. Tartana trafiła również do Strzegomia, a także 
do Jaroszówki, skąd pochodzą: Troll (Saragan - Trylogia po Méhari), 
ur. w 1982 roku, zwycięzca St. Leger; Terencja (Dixieland - Tercja 
po Parysów), ur. w 1987 roku, która wygrała Wiosenną i Critérium; 
oraz Tim (Saphir - Tess po Dameto), ur. w 1999 roku, który również 
wygrał Critérium.

Do Krasnego rodzina ta przybyła poprzez klacze hodowli SK 
Golejewko: 7fl/<7rka(Negresco-TartariapoTurysta),ur.  w 1966 roku, 
i jej wnuczkę kl. Tabakiera (Dakota - Telimena po Kadyks), 
ur. w 1980 roku, która odniosła wczes'niej zwycięstwo w gonitwie 
o Nagrodę Ministerstwa Rolnictwa. Tabakiera przyszła do Krasnego 
źrebna ogierem Pyjama Hunt, z którego to połączenia w 1988 roku 
urodziła się TABAKIERKA. Klacz ta biegała w wieku 2-3 lat, wy
grywając 6 sposTód 12 gonitw, tj. Nagrodę Próbną, Dakoty, Efforty, 
Wiosenną Iwna i Critérium. Wraz z Kliwią brała udział w gonitwie 
General Casimir Pulaski Invitational w USA.

Tabakiera dała też w Krasnem kl. TANTRA (po Winds of Light), 
ur. w 1999 roku, która odniosła 9 zwycięstw na Słowacji, wy
chodząc do startu 19 razy podczas trzech sezonów wyścigowych 
(od 2 do 4 lat). Wygrała gonitwy: Cena Muscatite, Cena Zimnej 
Krâlovnej, Cena trojrocnych kobył oraz Oaks, a także została uznana 
najlepszą klaczą wyścigową w 2001 roku. Championka klaczy 2- i 3- 
-letnich na Słowacji.

Tabakierka zaś dała klacz TIARELLA (po Winds of Light), 
ur. w 2000 roku, która biegała na Służewcu, zajmując m.in. drugie 
miejsce w Derby.

Inna córka klaczy Tabakiera - TYTANIA (po Dinard), 
ur. w 1993 roku, dała ogiera TYTUS (po Zampano), ur. w 2000 roku, 
który w wieku od 2 do 6 lat biegał łącznie 20 razy na Słowacji, gdzie 
pięciokrotnie odniósł zwycięstwo.
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TABAKIERA (Dakota - Telimena po Kadyks), ur. w 1980 roku w SK Golejewko. 
Fot. Edyta Twaróg.

TABAKIERKA (Pyjama Hunt - Tabakiera po Dakota), ur. w 1988 w SK Krasne, 
z ogierkiem Tarantino po Neman. Fot. Edyta Twaróg.
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TANTRA (Winds of Light - Tabakiera po Dakota), ur. w 1999 roku w SK Krasne 
i dżokej P. Eddery. Fot. Vaclav Volf.

Warszawa-Służewiec 2003. Gonitwa Derby. Pierwszy JOUNG ISLANDER (Tioman 
Island - Joung Girl po Valiant Heart), hodowli PKI S.A., druga krośnieńska TIARELLA 
(Winds of Light - Tabakierka po Pyjama Hunt) pod dżokejem J.F. Egan. Fot. Vaclav Volf.
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Rodzina klaczy TOLEDO II (Tom Pinch - Toiler po Durbar), 
ur. w 1929 roku we Francji, hodowli E. Petit. Sprowadzona 
w 1931 roku dała w stadninie Łochów Eryka Kurnatowskiego kla
sowego ogiera Kszyk (po West Nor West), ur. w 1935 roku, który 
wygrał Nagrodę Borowna, Widzowa, Wielką Warszawską i Vils 
du Vent. Dwa lata młodsza od Kszyka jego półsiostra Tarantella II 
(po Highborn II) była matką cennej klaczy Tarnina (po Skarb), 
ur. w 1944 roku, która w 1950 roku, po niezłej karierze wyścigo
wej, została włączona do stada w Golejewku, gdzie dała tylko jedno, 
ale za to bardzo znaczące źrebię (padła w 1955 roku). Była to klacz 
Tarnawa (po Pilade), z rocznika 1952, zwyciężczyni Nagrody Rulera 
i Przychówku, a następnie matka m.in. takich koni, jak: Taurów 
(po Maranon), ur. w 1961 roku, który wygrał Nagrodę Mokotowską 
i Kozienic, a później zasłużył się jako reproduktor; czy o rok starszej 
oaksistki kl. Tarnogóra (po Aquino), która dała z kolei w Golejewku 
derbistkę i zwyciężczynię St. Leger - klacz Taormina (po Negresco), 
ur. w 1967 roku, mającą również na swym koncie zdobycie Pucharu 
Kongresu na mitingu w Budapeszcie.

TULCZA (Dakota - Tuluza po Parole Board), ur. w 1986 roku w SK Moszna. Fot. Edyta 
Twaróg.
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I
Rodzina ta trafiła też do Iwna, skąd pochodzi Trypolis (Saphir

- Teoria po Akcept), ur. w 1992 roku, m.in. pierwszy w St. Leger, 
a następnie reproduktor.

Przedstawicielki tej linii są obecne także w Jaroszówce, skąd po- i
chodzi kl. Tulipa (Jape - Truly Best po Omen), ur. w 1999 roku, 
pierwsza w gonitwach Prezesa Rady Ministrów i Wielkiej Warszaw
skiej, Koń Roku 2003. Sprzedana do Anglii wygrała tam cztery go
nitwy płotowe.

Do Krasnego rodzina kl. Toledo II trafiła poprzez kl. Tulcza 
(Dakota - Tuluza po Parole Board), ur. w 1986 roku w SK Moszna. 
Dała tam m.in. og. TENDER (po Eternity’s Breath), ur. w 1994 roku. 
Ogier ten biegał z powodzeniem w Polsce w wieku 2-6 lat, wygry
wając 9 spośród 32 gonitw, a wśród nich m.in. Mosznej, Przedświta, 
Rzecznej, Syreny. Jako siedmiolatek trafił do Czech, gdzie biegał 
także w wyścigach płotowych i przeszkodowych.

Ponadto w ostatnim czasie Stadninę zasiliły dwie przedstawiciel
ki nowych rodzin w polskiej hodowli pełnej krwi. Są to:

Rodzina klaczy GUESTIMATE (Be My Guest - Bold Fantasy 
po Bold Lad), ur. w 1984 roku we Francji, hodowli Juddmonte Farms. 
Legitymuje się ona doskonałym pochodzeniem. Jej ojciec - Be My 
Guest (po Northern Dancer), dał takie konie, jak m.in.: Assert, 
On The House, Pentire, Valentine Waltz. Dziadek - irlandzki Bold 
Lad, to syn og. Bold Ruler (po Nasrullah), który jest nośnikiem szyb
kości w rodowodach koni pełnej krwi. Klacz ta została sprowadzona 
przez firmę C. Olsen i włączona do stada matek w SK Ostrobrzeg. 
Do Stadniny w Krasnem w 2004 roku zakupiona została jej córka 
Granitowa (po Winds of Light), ur. w 1993 roku, która została wcielona 
do hodowli. Jako trzyletnia wygrała 2 spośród 4 gonitw, a jako czterolet
nia biegała 6 razy, z czego 2 razy była pierwsza (w tym raz łeb w łeb).

Rodzina klaczy GOLDEN FERN (Glint of Gold - Icefern 
po Moorestyle), ur. w 1991 roku w Anglii, hodowli Hesmonds Stud 
Ltd. Ojcem tej klaczy jest bardzo dobry koń wyścigowy Glint of Gold
- syn derbisty i ojca derbistów, wybitnego og. Mill Reef.
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Biegała ona jako 2-6-letnia w Anglii, Szwajcarii, Francji, 
Niemczech i Słowacji, biorąc udział w 35 gonitwach, z których 
3 wygrała, w tym Cena Conet Vrable s.r.o. Została sprowadzona do 
Krasnego w 2000 roku i włączona do stada matek. Dała klacz 
GOLDEN QUEEN (po All Hands On Deck), ur. w 2001 roku, która 
po krótkiej karierze wyścigowej również została wcielona do hodow
li w SK Krasne.

Fot. Edyta Twaróg

227



Najważniejsze ogiery czołowe używane w Stadninie 
Krasne w latach 1987-2007

JAGUAR (Parole Board - Jasna po Negresco), ur. w 1979 roku 
w Stadninie Koni Moszna. Ojciec Jaguara - angielskiej hodowli 
Parole Board (Sing Sing - Good Effort po His Slipper), był ko
niem niezwykle twardym i odpornym. Brał udział w 104 gonitwach, 
a po zakończeniu kariery wyścigowej nadal cieszył się doskonałym 
zdrowiem.

Jaguar biegał w wieku od 2 do 4 lat w Polsce, Czechosłowa
cji, ZSRR i Niemczech. Odniósł zwycięstwo w 10 spośród 16 go
nitw. Wygrał m.in. Velka Cena HI mesta Prahy w Pradze i Preis der 
Zentralstelle für Pferdezucht beim Ministerium für Landwirtschaft 
w Lipsku. Karierę stadną rozpoczął w 1986 roku w Kozienicach, skąd 
dwa lata później przeszedł do Krasnego, gdzie zajmował boks ogiera 
czołowego jako jeden z pierwszych reproduktorów użytych w reak
tywowanej po latach Stadninie. Krył przez jeden sezon, ale nie po
zostawił wyróżniającego się potomstwa. Następnie trafił do Strzego
mia, Rzecznej, Stubna i Widzowa. Padł w 2000 roku.

Zaźrebiona nim i przekazana do Krasnego kozienicka kl. Bogna 
(Parysów - Bogdanna po Aquino), ur. w 1980 roku, urodziła ogier- 
ka, który z czasem okazał się dumą Stadniny. Był to BROCHWICZ, 
który w wieku 2-5 lat, biegał 28 razy, z czego 11 razy zwyciężył. 
Do jego sukcesów należy wygranie gonitw: Ministerstwa Rolnictwa, 
Mokotowskiej, Przedświta, dwukrotnie Deer Leapa, Haracza, Rzecz
nej, Syreny i Pink Pearla oraz tytuł Konia Roku 1990. Jako 6-8-la- 
tek biegał w Czechach i na Słowacji, uczestnicząc w 29 gonitwach, 
z których 5 wygrał, w tym najważniejszą Velka Cena Prahy G 1. 
W 1994 roku został Koniem Roku na Słowacji.

DEMON CLUB (Club House - Demona po Masis), 
ur. w 1978 roku w Stadninie Koni Moszna. Jego ojciec, sprowadzo
ny do Polski w 1976 roku - Club House (Pall Mail - Country House 
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po Vieux Manoir), ur. w 1970 roku w Irlandii, biegał z powodzeniem 
na torach w Anglii i Francji. Matka to doskonała klacz wyścigowa, 
triumfatorka gonitw klasycznych, wyhodowana w Mosznej - Demona 
(Masis - Dziwożona II po San II). Sam Demon Club wygrał m.in. 
Derby, Nagrodę Rulera i był drugi w St. Leger, a później okazał się 
cennym reproduktorem. Stanowił w stadninach Moszna, Rzeczna, 
Iwno, Golejewko. Widzów, Jaroszówka, Łąck. W Krasnem zajmował 
boks ogiera czołowego w latach 1989 i 1990. Dał klacz NEVADA 
(od Nirwana po Dargin), ur. w 1990 roku, która biegała jako 2- i 3- 
-letnia 7 razy, z czego 4 razy wygrała, w tym Nagrodę Zamknięcia 
Sezonu i Wiosenną, a ponadto brała udział w gonitwach płotowych 
i przeszkodowych w Niemczech. Po zakończonej karierze zasiliła 
stado kraśnieńskich matek. Demon Club dał też w Krasnem bardzo 
dobrego konia przeszkodowego i płotowego, ogiera JAZŁOWIEC 
(od Jacynta po Dakota), ur. w 1991 roku, który biegał z powodze
niem na Słowacji, zdobywając tam tytuł Płotowego Konia Roku 
1995 (w wieku od 4 do 7 lat wygrał 6 spośród 14 gonitw). Dobrze

DEMON CLUB (Club House - Demona po Masis), ur. w 1978 roku w Stadninie Koni 
Moszna. Fot. Maria Świdzińska.
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biegał też ARCELIN (od Agawa po Skunks), ur. w 1990 roku, który 
był pierwszy w gonitwie o Nagrodę Doris Day i Korabia oraz drugi 
w Wielkiej Warszawskiej.

BAB ANT (Luciano - Belleary po Blasius), ur. w 1972 roku 
w Niemczech, hodowli St. Harzburg. Sprowadzony do Polski 
w 1979 roku. Syn og. Luciano (Henry the Seventh - Light Arctic 
po Arctic Prince), ur. w 1964 roku w Anglii - niemieckiego der- 
bisty, nagrodzonego tytułem Konia Roku 1967 i 1968; oraz „mat
ki zwycięzców”, klaczy Bellary (Blasius - Biologie po Alchimist), 
ur. w 1956 roku, która również odnosiła sukcesy na torach.

Babant biegał w wieku od 2 do 6 lat (jako 5-latek nie starto
wał), odnosząc 6 zwycięstw na 13 startów, w tym m.in. Grand Prix 
de Bruxelles w Groenendael, Prix du President et de Madame 
Max Dugniolle, Ostenda. Krył w Strzegomiu, Iwnie, Widzowie,

KREATOR (Babant - Kodina po Dipol), ur. w 1992 roku w SK Krasne. Fot. Edyta 
Twaróg.
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Jaroszówce, Kozienicach, Rzecznej i Łącku. W Krasnem czynny 
w latach 1990-1991. Pozostawił wybitnego konia przeszkodowego 
KREATOR (od Kodina po Dipol), ur. w 1992 roku, który biegał 
25 razy w wieku od 4 do 8 lat na torach czeskich i słowackich, wygry
wając 15 gonitw przeszkodowych i płotowych, w tym Cena Paramo 
LR w Pardubicach (przeszkody). Był również pięciokrotnie drugi, 
z czego dwukrotnie w gonitwie przeszkodowej Zlaty Pohár Paramo 
LR w Pardubicach. Po zakończonej karierze wyścigowej sprzedany 
do Niemiec, gdzie został uznany w bardzo wymagającym Związku 
Holsztyńskim. Dołączył w ten sposób do doborowego towarzystwa 
ogierów pełnej krwi użytych w hodowli koni sportowych.

Inny wyróżniający się syn Babanta to NOBLEMAN (od Nirwana 
po Dargin), ur. w 1992 roku, który w wieku 2-8 lat włącznie star
tował z powodzeniem w gonitwach przeszkodowych i płotowych, 
wygrywając m.in. trzykrotnie Wielką Wrocławską. Jako dziewięcio- 
i dziesięcioletni biegał w wyścigach przeszkodowych w Czechach.

ETERNITY’S BREATH (Nureyev - Sham’s Princess po Sham), 
ur. w 1986 roku w USA, hodowli Spendthrift Farm Inc. Sprowadzony 
do Polski w 1992 roku w pierwszej kolejności trafił do Stadniny w Kra
snem, gdzie stanowił w latach 1993-1994. Następnie użyty w Strze
gomiu, Stubnie i hodowli prywatnej, a także w Czechach. Ojciec 
- Nureyev (Northern Dancer - Special po Forli), ur. w 1977 roku 
w USA, po krótkiej karierze wyścigowej (champion 3-letnich ogie
rów we Francji) trafił do stada i okazał się jednym z najwybitniej
szych reproduktorów światowej hodowli. Do jego najlepszego po
tomstwa należą m.in.: Zilzal Miesque, Theatrical, Sonic Lady, Soviet 
Star, Polar Falcon, Spinning World, Peintre Celebre, Fasliev, Reams 
Of Verse.

Eternity’s Breath biegał 24 razy, w wieku 2,4, 5 i 6 lat. Pięć razy 
odniósł zwycięstwo. Między innymi wygrał znaczącą gonitwę na dy
stansie 1700 m - Prix de la Butte Mortemart, Longchamp. Wśród 
swego kraśnieńskiego potomstwa pozostawił ogiera TENDER 
(od Tulcza po Dakota), ur. w 1994 roku, który biegał z powodzeniem 
w wieku 2-6 lat. Z 32 gonitw wygrał 9, w tym Nagrodę Mosznej,
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TENDER (Eternity’s Breath - Tulcza po Dakota), ur. w 1994 roku w SK Krasne. 
Fot. Edyta Twaróg.

NAZIR (Eternity’s Breath - Nietrzyca po Fordon), ur. w 1994 w SK Krasne. Fot. Edyta 
Twaróg.
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Przedświta, Rzecznej i Syreny. Jako 7-9-latek biegał 14 razy w Cze
chach, w gonitwach płaskich i płotowych. Z tego samego rocznika 
co Tender pochodzi też og. NAZIR (od Nietrzyca po Fordon), zwy
cięzca gonitwy o Zlaty Pohar w Pradze i Pardubickiego St. Leger 
w Czechach.

Z kolei jego córka - CZARDA (od Czamba po Club House), 
ur. w 1995 roku, jako czteroletnia biegała na torach Słowacji i Czech, 
a w wieku 5 lat była uczestniczką wyścigów skiringowych rozgrywa
nych w ramach White Turf w St. Moritz w Szwajcarii.

WINDS OF LIGHT (Majestic Light - Dancing Detente 
po Nijinsky), ur. w 1983 roku w USA, hodowli Gail Beitz, Artur 
i Dell Hancock. Sprowadzony do Polski z Francji w 1988 roku.

Ojciec ogiera Winds of Light - Majestic Light (Majestic Prince
- Irradiate po Ribot), ur. w 1973 roku w USA, to bardzo dobry koń 
wyścigowy i czołówka amerykańskich reproduktorów. Rekomendu
ją go takie konie, jak: Lacovia, Nishino Flower, Simply Majestic, 
Lite Light czy Wavering Monarch. Mocnym punktem rodowodu 
og. Winds of Light jest także jego 2 matka - kl. Alluvial 
(po Buckpasser). Dała ona znane reproduktory - Slew O’Gold 
(po Seattle Slew) i Coastal (po Majestic Prince).

Kariera wyścigowa og. Winds of Light była krótka, ale świad
cząca o dużych możliwościach tego konia. Biegał na torach Anglii 
i Francji (w wieku 2-4 lat), uczestnicząc w 8 gonitwach, z czego 
wygrał 5. Swój pierwszy sukces odniósł jako dwulatek w gonitwie 
Beacon St. w Newmarket, potem był Kempton Park i tory francuskie. 
Karierę reproduktora w Polsce rozpoczął od Golejewka, a następnie 
zajmował boks ogiera czołowego w stadninach Jaroszówka, Stubno, 
Kozienice, Moszna, Krasne, Rzeczna. W Krasnem stanowił w latach 
1999 i 2000, dając m.in. dwie doskonałe córki, które biegały z dużym 
powodzeniem na Słowacji. Pierwsza z nich, TANTRA (od Tabakiera 
po Dakota), ur. w 1999 roku, zwyciężyła w słowackim Oaks oraz 
uzyskała tam tytuł championki 2-letnich i 3-letnich klaczy. Druga
- CZENEKA (od Cz-wa po Dakota), ur. w 2000 roku, odniosła na Sło
wacji dwa klasyczne zwycięstwa, takie jak Oaks i Jarna Cena Kobył. 
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Była również druga w goni
twie Derby Trial. W tym sa
mym 2003 roku zdobyła tytuł 
słowackiej championki klaczy 
trzyletnich.

Z pozostałego potomstwa 
ogiera Winds of Light na uwa
gę zasługuje TIARELLA (od 
Tabakierka po Pyjama Hunt), 
ur. w 2000 roku, która biegała 
na Służewcu, zajmując m.in. 
drugie miejsce w Derby.

WINDS OF LIGHT (Majestic Light 
- Dancing Detente po Nijinsky), 
ur. w 1983 roku w USA, hodowli 
Gaił Beitz, Artur i Dell Hancock. 
Fot. Edyta Twaróg.
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FIVE STAR CAMP (Deputy Minister - Have A Nice po Prince 
John), ur. w 1985 roku w USA, hodowli Richard C. du Pont. Spro
wadzony do Polski w 1990 roku. Syn og. Deputy Minister - cham
piona 2-letnich ogierów w USA i Kanadzie, a także kanadyjskie
go Konia Roku 1981. W hodowli dal m.in. Open Mind, Dehere, 
Victory Speech. French Deputy, Salt Lake. Sam Five Star Camp bie
gał 16 razy w wieku 3 i 4 lat, wygrywając 3 gonitwy. Ustanowił 
rekord toru Golden Gate na dystansie 1200 m (1 ’09”). Zaraz po przy
byciu do Polski zajął boks ogiera czołowego w Widzowie, a następ
nie w Golejewku, Strzegomiu i Krasnem, gdzie stanowił w latach 
1997 i 1998. W 1999 roku po powrocie do Strzegomia padł.

Jednym z najlepszych koni, jakie pozostawił w Krasnem jest 
NAGAR (od Nirwana po Dargin), ur. w 1998 roku, który biegał 
na Słowacji, w Czechach i Polsce, a później również w Szwajcarii. 
Największe sukcesy miał na Słowacji, gdzie wygrał St. Leger, go
nitwę Karpatska Cena, Velka Majova Cena. Był też drugi w Derby 
w Bratysławie, a także zdobył tytuł Konia Roku 2001. Od 2002 roku 
biega w Szwajcarii, gdzie został Płotowym Koniem Roku 2005.

NAGAR (Five Star Camp - Nirwana po Dargin), ur. 1998 roku w SK Krasne. Fot. Edyta 
Twaróg.
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NAGAR i dżokej P. Eddery. Fot. Vaclav Volf.

WOLVER HEIGHTS (Wolver Hollow - Mariska po Tanerko), 
ur. w 1978 roku w Irlandii, hodowli Trimblestown Stud. Sprowadzo
ny do Polski w 1988 roku.

Jego ojciec Wolver Hollow (Sovereign Path - Cygnet po 
Caracalla), ur. w 1964 roku w Anglii, biegał 20 razy na torach Anglii 
i Francji w wieku od 3 do 5 lat, czterokrotnie odnosząc zwycięstwo, 
w tym w gonitwie Coral Eclipse Stakes w Sandown Park w Anglii.

Wolver Heights w czasie swej 5-letniej kariery wyścigowej 
(2-6 lat) wyszedł do startu 36 razy, wygrywając 6 gonitw, m.in. 
Merville Race w Leopardstown, Allowance Purse w Hollywood, 
dwukrotnie Classifield Allowance w Santa Anita. W polskiej hodow
li użyty w Mosznej, krótko w Kozienicach i Krasnem oraz w Strze
gomiu. Padł w 1997 roku.

Wolver Heights krył w Krasnem tylko jeden sezon (1992), po
zostawiając m.in. ogiera EKLERER (od Espada po Skunks), który 
w wieku 2 i 3 lat biegał w Polsce, bez szczególnych sukcesów, a na
stępnie został sprzedany do Czech. W wieku od 4 do 11 lat biegał
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EKLERER (Wolver Heights - Espada po Skunks), ur. w 1993 roku w SK Krasne. 
Fot. Edyta Twaróg.

w gonitwach przeszkodowych i płotowych nie tylko na torach cze
skich, ale i włoskich. Na 36 rozegranych wyścigów wygrał 10, w tym 
dwukrotnie Cena Paramo LR w Pardubicach.

ALL HANDS ON DECK (Topsider - Aware po Buckpasser), 
ur. w 1982 roku w USA, hodowli Claiborne Farm. Sprowadzony 
do Polski w 1991 roku. Wnuk dwóch światowej klasy reprodukto
rów. Od strony ojca w jego rodowodzie figuruje epokowy Northern 
Dancer (Nearctic - Natalma po Native Dancer), ur. w 1961 roku 
w Kanadzie; a od strony matki og. Buckpasser (Tom Fool - Busanda 
po War Admiral), ur. w 1963 roku w USA - legitymujący się błysko
tliwą karierą wyścigową i stadną. All Hands On Deck biegał w wieku 
3-7 lat, uczestnicząc w 63 gonitwach rozgrywanych na dystansach
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ALL HANDS ON DECK (Topsider - Aware po Buckpasser), ur. w 1982 roku w USA, 
hodowli Claiborne Farm. Fot. Edyta Twaróg.

KIRASJER (Ali Hands On Deck - Kirke 
po Demon Club), ur. w 2001 w SK 
Krasne. Fot. Edyta Twaróg.

1300-2000 m, z których 10 wy
grał. W Polsce początkowo krył 
w Strzegomiu, gdzie został sze
roko użyty, a następnie w Jaro- 
szówce, Kozienicach, Krasnem 
i Iwnie.

Boks ogiera czołowego 
w Krasnem zajmował w latach 
1999 i 2000, dając m.in. ogiera 
KIRASJER (od Kirke po Demon 
Club), ur. w 2001 roku, który 
biega! nieźle na Służewcu, wy
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grywając gonitwy Letnią i Skarba, a następnie, jako trzylatek, został 
sprzedany do Czech. Biegał na torach czeskich, słowackich, a także 
w Austrii. Był m.in. drugi w Derby Trial na Słowacji i trzeci w cze
skim St. Leger.

Córka All Hands On Deck’a - KSIĘŻNA WALII (od Księżna 
Kniei po Eternity’s Breath), ur. w 2000 roku, wygrała Nagrodę Prób
ną oraz Dorpata.

JAPE (Alleged - Northern Blossom po Snow Knight), 
ur. w 1989 roku w USA, hodowli Kinderhill Select Bloodstock. 
Sprowadzony do Polski w 1994 roku. Syn dwukrotnego zwycięzcy 
Prix de l’Arc de Triomphe i wybitnego reproduktora - og. Alleged 
(Hoist the Flag - Princess Pout po Prince John), ur. w 1974 roku 
w USA. W swoim dorobku hodowlanym Alleged poszczycić się może 
takimi końmi, jak m.in. Law Society, Miss Alleged, Sir Harry Lewis, 
Midway Lady, Muhtarram, Strategie Choice, Sharaniya.

Matka ogiera Jape, kl. Northern Blossom (Snow Knight
- Victorian Heiress po Northern Dancer), ur. w 1980 roku w Ka
nadzie, biegała z powodzeniem w kraju swojego urodzenia i tam 
w 1983 roku uzyskała tytuł championki klaczy trzyletnich. Włączona 
do hodowli dała 4 zwycięzców.

Sam Jape biegał w wieku od 2 do 4 lat 9 razy, wygrywając dwie 
gonitwy - Premio Guido Berardelli w Rzymie i St. Leger Italiano. 
Karierę hodowlaną w Polsce rozpoczął jako pięcioletni w stadninie 
Moszna, gdzie krył przez 3 sezony, a następnie stanowił w Jaroszów- 
ce, Stubnie, Kozienicach i Golejewku. Pozostawił bardzo dobre po
tomstwo. W Krasnem kryje od 2006 roku.

W trakcie swej dotychczasowej kariery hodowlanej Jape dał 
szereg bardzo dobrych koni wyścigowych, dzięki czemu został 
uznany championem reproduktorów w latach 1999, 2001 i 2003, 
a w 1997 roku zdobył tytuł vicechampiona wśród ojców koni dwu
letnich.

Zanim trafił do Krasnego dał już wcześniej w Stadninie ogie
ra MEGA HIT, ur. w 2000 roku, którego matka kl. Megi (Dakota
- Maramba po Bouvallon), ur. w 1987 roku w SK Moszna, została
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JAPE (Alleged - Northern Blossom po Snow Knight), ur. w 1989 roku w USA, hodowli
Kinderhill Select Bloodstock. Fot. Zenon Kisza. www.fotokisza.com

wysłana do stanówki do Stubna. Ogier ten w początkowym okre
sie kariery wyścigowej (w wieku 2-4 lat) biegał na Służewcu, gdzie 
wygrał Nagrodę Widzowa, a następnie został sprzedany do Czech. 
Biega na torach czeskich i włoskich. Wygrał, jak dotąd, 2 goni
twy przeszkodowe i 2 płotowe, w tym znaczącą gonitwę rangi G 1 
Premio Corsa Siepi di Merano na dystansie 4000 m.

BE MY CHIEF (Chief’s Crown - Lady Be Mine po Sir Ivor), 
ur. w 1987 w Kentucky, USA, hodowli Peter E. Burrell Trust.

Syn og. Chief’s Crown, który po doskonałej karierze wyścigowej 
okazał się cennym reproduktorem. Dał m.in. Grand Lodge, Erhaab, 
Crowned, Chief Bearhart, Key Of Luck, Siddharta. Biegał w wieku 
2 i 3 lat na torach Anglii. Niepobity dwulatek, który wygrał 6 gonitw, 
w tym w Bernard Van Cutsem Stakes LR, Chesham Stakes w Ascot 
LR i Solario Stakes G 3, Lanson Champagne Vintage G 3, w re
kordowym czasie, oraz Racing Post Trophy G 1. Ojciec wielu zwy

240



cięzców w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Niemczech, 
Brazylii, Danii i Szwecji.

Zakupiony do Polski w 2003 roku przez Krzysztofa Dobosza 
z Warszawy. Krył w Krasnem w sezonach 2004-2006. Pierwsze 
dwulatki z Krasnego pojawiły się na torze w 2007 roku.

BE MY CHIEF (Chiefs Crown - Lady Be Mine po Sir Ivor), ur. w 1987 w USA, 
hodowli Peter E. Burrell Trust. Fot. Zenon Kiszą, www.fotokisza.com

GREAT LAKES (Lomond - Costly Wave po Caro), 
ur. w 1986 roku w Irlandii, hodowli Ardenode Stud Ltd. Jego ojciec 
- Lomond (Northern Dancer - My Charmer po Poker), ur. w 1980 roku 
w USA, zwyciężył w angielskim klasyku 2000 Guineas G 1.

Dziadek od strony matki - Caro, to reproduktor ze światowej 
czołówki. Dał takie konie, jak: Winning Colors, Madelia, Rusticaro, 
With Approval, Crystal Palace.

Great Lakes biegał jako 3-letni i starszy w Irlandii, Niemczech, 
a także w Szwajcarii, łącznie odnosząc zwycięstwo w 6 gonitwach. 
Wygrał EBF Gladness Stakes G 3, Phoenix Park Stakes LR, Spreti
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GREAT LAKES (Lomond - Costly Wave po Caro), ur. w 1986 roku w Anglii, hodowli 
Ardenode Stud Ltd. Fot. Edyta Twaróg.

Memorial LR, Allianz Pokal LR, Bayrischer Fliegerpreis LR, 
Grosser Sprint Preis Stakes - St. Moritz.

Jak dotychczas Great Lakes dał w hodowli zagranicznej takie 
konie, jak m.in.: A Coolman, ur. w 1995 roku, zdobywca tytułu Ko
nia Roku w Szwajcarii; Pat’s Music, ur. w 1998 roku, która zosta
ła championką dwuletnich klaczy na Słowacji; czy Talking Great, 
ur. w 1998 roku, która wygrała szwajcarskie 1000 Gwinei.

W 1994 roku trafił do stada w Niemczech, skąd został wydzier
żawiony do Polski w 2003 roku i trafił do Krasnego. Pierwsze czte
ry dwulatki pojawiły się na torze w 2006 roku. Debiut trójki z nich 
zaowocował zwycięstwami na Słowacji, na Węgrzech i w Au
strii. Najlepsza okazała się trenowana w Budapeszcie FLORYDA 
(od Flaming Girl po Alywar), która wygrała znaczący wyścig 
Otsunami-Rennen na torze w Ebreichsdorfie w Austrii, a także była 
druga w gonitwie kategorii pierwszej Cena Muscatita w Bratysła
wie i dwukrotnie trzecia, w tym w gonitwie Cena Zimnej Kralovnej 
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(też I kat.). Bardzo dobrze spisał się również TRAJAN (od Tytania 
po Dinard), zwycięzca Cena Blueridge Dancer na Słowacji, ale za suk
ces należy uznać również trzecie miejsce w gonitwie rangi Listed 
- Karpatska Cena, gdzie pierwsza trójka była na celowniku niemal 
łeb w łeb.

KHAROUD (Linamix - Khariyda po Shakapour), ur. 
w 2000 roku we Francji, hodowli The Aga Khan’s Stud. Jest to mło
dy ogier, w którym Stadnina pokłada nadzieje hodowlane. Ojciec 
og. Kharoud to znakomity koń wyścigowy (Dubai Poule d’Essai 
des Poulains) i czołowy europejski reproduktor - Linamix (Mendez 
- Lunadix po Breton), ur. w 1987 roku we Francji, który dał takie 
konie, jak: Sagamix, Slickly, Vahorimix.

Matka og. Kharoud - klacz Kharyida (Shakapour - Khalida 
po Tanerko), ur. w 1984 roku we Francji, biegała z sukcesami na to
rach Francji, USA i została ogłoszona championką klaczy trzyletnich 
we Włoszech (Premio Lydia Tesio G 1).

KHAROUD (Linamix - Khariyda po Shakapour), ur. w 2000 roku we Francji, hodowli
The Aga Khan’s Stud. Fot. Zenon Kiszą, www.fotokisza.com
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Kharoud, stanowiący obecnie własność Stadniny Koni Krasne, 
biegał tylko jako trzylatek. Został użyty w hodowli ze względu 
na znakomity rodowód. W 2006 roku urodził się pierwszy rocznik 
potomstwa po tym reproduktorze.

FLY TO THE STARS (Bluebird - Rise And Fall po Mill 
Reef), ur. w 1994 roku w Anglii.

Niedawno przybyły do Krasnego ogier o ciekawym rodowodzie 
i znaczącym dorobku wyścigowym rozpoczął swoją działalność 
hodowlaną w lutym bieżącego roku (własność Krzysztof Dobosz). 
Jego ojciec, ur. w 1984 roku, Bluebird (Storm Bird - Ivory Dawn 
po Sir Ivor), był championem sprinterów w Irlandii. W swojej ka
rierze stadnej poszczycić się może takimi końmi, jak m.in.: Lake 
Coniston, Dolphin Street, Flitter czy Delilah. Żeńska strona rodowodu 
og. Fly To The Stars również zasługuje na uwagę. Jego 3 matka 
- Highlight (po Borealis), dała dziewięciu zwycięzców, w tym klacz 
Highclere (po Queen’s Hussar), która jako pierwsza mijała celownik 
w 1000 Gwinei G 1 oraz Prix de Diane G 1. Jest matką znakomitej 
klaczy Height of Fashion (po Bustino). Do jej najlepszego potom
stwa należą ogiery: nieżyjące już Nashwan (po Blushing Groom) 
i Unfuwain (po Northern Dancer), oraz kryjący w Nunnery Stud (An
glia) obiecujący Nayef (po Gulch).

Fly To The Stars biegał w wieku od 2 do 6 lat włącznie, star
tując w 24 gonitwach na torach Anglii, Irlandii i Francji. W całej 
swej karierze wyścigowej 6 razy odniósł zwycięstwo, 5 razy zajął 
drugie i 4 razy trzecie miejsce. Najważniejsze sukcesy ogiera Fly To 
The Stars to zwycięstwa w wyścigach G 3 w Deauville, G 2 w Long- 
champ, przede wszystkim jednak liczy się wygrana w Grupie 1 w New
bury, a także zdobyty w Anglii w 1999 roku tytuł championa mile
rów. Zanim Fly To The Stars trafił do Polski, został użyty w hodowli 
pełnej krwi we Francji i Nowej Zelandii. Pierwsze potomstwo tego 
ogiera urodzone w Krasnem pojawi się na torach w 2010 roku.
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Wśród reproduktorów, jakie miały znaczący wpływ na krośnień
ską hodowlę należy wymienić również te, które nigdy nie zajmowały 
boksów ogierów czołowych w Krosnem. Były to:

PYJAMA HUNT (Huntercombe - Kamiyaana po Charlottes
ville), ur. w 1975 roku w Irlandii, hodowli Fort Union Stud Farm 
Ltd. Sprowadzony do Polski w 1984 roku. Ojciec Pyjama Hunt - og. 
Huntercombe (Derring-Do - Ergina po Fair Trial), ur. w 1967 roku 
w Anglii, biegał na torach Anglii i Francji od 2 do 3 lat, wygrywając 
6 gonitw. Znakomity reproduktor użyty w Irlandii, Francji i Japonii. 
Ojciec wielu zwycięzców.

Pyjama Hunt biegał na torach niemieckich, francuskich i angiel
skich, w wieku od 2 do 4 lat, wygrywając 6 gonitw na 23 starty. 
Jedną z najważniejszych wygranych tego ogiera było zwycięstwo 
Grosser Preis der Badenisches Wirtschaft w Baden-Baden. Zanim 
trafił do Polski, stanowił we Francji i Anglii.

Ogier ten zajmował boks ogiera czołowego w Golejewku, 
Widzowie i Łącku. Wywarł wpływ na krośnieńskie stado poprzez 
swoje dwie córki, będące wynikiem kojarzeń z golejewskimi kla
czami, które przybyły do Stadniny w ramach jej odbudowy od pod
staw. Mowa tu o klaczach Kliwia i Tabakierka. KLIWIA (od Knieja 
po Dakota), urodzona w Krosnem w 1988 roku, okazała się najlepszą, 
jak dotychczas, klaczą wyścigową powojennej historii w Krosnem 
biegającą w Polsce. Wygrała m.in. Derby, dwukrotnie Wielką War
szawską, a także Prezesa Rady Ministrów i Kozienic. Była też druga 
w tak znaczących gonitwach, jak Oaks czy St. Leger. Uczestniczyła 
w General Casimir Pulaski Invitational w Chicago, gdzie zajęła 
piąte miejsce. Wybrana Koniem Roku 1992.

Druga cenna córka og. Pyjama Hunt - TABAKIERKA 
(od Tabakiera po Dakota), ur. w 1988 roku, wygrała Nagrodę Prób
ną, Dakoty, Efforty, Wiosenną, Iwna i Critérium. Obie klacze po za
kończonej karierze wyścigowej zostały włączone do stada matek.

ORANGE BAY (Canisbay - Orange Triumph po Molvedo), 
ur. w 1972 roku w Anglii, hodowli Dr Carlo Vittadini. Biegał w wie- 
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ku od 2 do 5 lat włącznie na torach włoskich i angielskich, biorąc 
udział w 21 gonitwach, z których 9 wygrał. Odniósł zwycięstwo 
w tak znaczących wyścigach, jak Premio Montevecchio w Medio
lanie czy Derby Italiano w Rzymie. Był też drugi w Gran Premio 
d’Italia w Mediolanie, jak i dwukrotnie drugi w gonitwie King Geor
ge VI and Queen Elisabeth St. G 1 w Ascot (w jednej z nich przegrał 
o łeb z derbistą angielskim i późniejszym cenionym reproduktorem 
og. The Minstrel).

Sprowadzony do Polski w 1984 roku Orange Bay początkowo za
jął boks ogiera czołowego w Strzegomiu, a następnie w Kozienicach, 
Rzecznej, ponownie w Strzegomiu oraz Łącku. Padł w 1996 roku. 
Krasne wysłało do Rzecznej, gdzie wówczas stacjonował, parę kla
czy. Ze stanówek tych urodziła się m.in. kl. CZABABA (od Czamba 
po Club House), ur. w 1989 roku, która biegała 19 razy w wieku 
od 2 do 4 lat, wygrywając 7 gonitw, w tym Rzeki Wisły, Krasne 
i Prezesa Rady Ministrów.

W 2006 roku w Krasnem użyte zostały wspomniane wyżej: 
Jape, Be My Chief, a także Great Lakes i Kharoud. W sezonie 
2007 stacjonują w Krasnem ogiery: Jape, Great Lakes i Kharoud oraz 
Fly To The Stars, który zajął miejsce nieżyjącego już og. Be My 
Chief.

Od momentu reaktywacji Stadniny w Krasnem boksy reproduk
torów zajmowały również inne ogiery, które w różnym stopniu wy
warły wpływ na kraśnieńskie stado pełnej krwi. Były to:
CLUB HOUSE (Pall Mail - Country House po Vieux Manoir), 

ur. w 1970 roku w Irlandii, hod. Ballymacoll Stud Farm Ltd.
PAWIMENT (Méhari - Pytia po De Corte), ur. w 1974 roku, hod. 

SK Iwno.
DINARD (Bellypha- Dourdan po Prudent), ur. w 1984 roku we Fran

cji, hod. M. Alec Head.
CALDERON (Parysów - Carmen po Torpid), ur. w 1983 roku, hod. 

SK Strzegom.

246



DAMETO (Damascus - Bold Heiress po Bold Ruler), ur. w 1981 roku 
w USA, hod. B and B Investments.

CANADIAN WINTER (L’Enjoleur - Cold Hearted po 
The Axe II), ur. w 1983 roku w USA, hod. Ryehill Farm.

TURNERS HILL (Top Ville - De Stael po Nijinsky), ur. w 1990 roku 
w Anglii, hod. Juddmonte Farms.

GRAND UNIT (Home Guard - Silken Topper po High Hat), 
ur. w 1978 roku w Irlandii, hod. Ruedebac Stud Farm.

NEMAN (Dakota - Narew po Méhari), ur. w 1981 roku, hod. SK 
Golejewko.

COUNTRY CLUB (Suave Dancer - Cut No Ice po Great 
Nephew), ur. w 1996 roku w Anglii, hod. Mrs C.F. van Strauban- 
zee & Partners.

SAPHIR (Surumu - Smeralda po Dschingis Khan), ur. 
w 1985 roku w Niemczech, hod. M. Wetzel.

TIOMAN ISLAND (Midyan - Catch the Sun po Kalaglow), 
ur. w 1990 roku w Anglii, hod. Whitsbury Manor Stud.

SURAKO (Königsstuhl - Surata po Lagunas), ur. w 1993 roku 
w Niemczech, hod. Gestüt Fährhof.

Fot. Edyta Twaróg
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CZAGODA (Babant - Czamba po Club House), ur. w 1991 roku w SK Krasne. 
Fot. Edyta Twaróg.
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Historia Stadniny Koni w Krasnem mówi sama za siebie. 
Jej tradycje hodowlane, które w tym roku obchodzą jubileusz 
150-lecia, przyniosły hodowli krajowej wiele pożytku i suk
cesów. Ta najstarsza spośród wszystkich istniejących do dziś 
stadnin pełnej krwi jest jednym z najcenniejszych dorobków 
naszej kultury hodowlanej. Zawirowania losu, w tym dwie 
wojny światowe i przerwa w działalności Stadniny, nie prze
szkodziły w przywróceniu jej do życia w miejscu uświęconym 
tradycją hodowli, jakim jest Krasne. Stało się tak za sprawą 
ogromnego zaangażowania ludzi związanych z hodowlą koni 
pełnej krwi, którym udało się przywrócić dawny charakter 
Krasnego, dzięki czemu możemy dziś świętować ten wyjątkowy 
jubileusz. Miejmy nadzieję, że przyszłość będzie dla Stadniny 
łaskawa i pozwoli szczęśliwie odznaczać kolejne lata na kartach 
kalendarza krajowej hodowli.

Stadnina Koni „Krasne” Spółka z o.o.
06-408 Krasne

ul. Mickiewicza 36
woj. mazowieckie 
+48 23 671 00 85

fax +48 23 671 00 82
sk-krasne@ciechnet.pl 

www.stadninakrasne.com.pl
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